A SWEET STORY BY
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mooie kerst
verrassing op het bord

zoete,
nootachtige
smaak

Gebruik door de
Nederlandse consument (N=75)
46% heeft de spruiten alleen gekookt, 12 panelleden hebben
de spruiten eerst gekookt en daarna verder bereid.

Anders, 15% (8)

Ik heb de spruiten
alleen in de oven
bereid, 8% (4)

Ik heb de spruiten
alleen gewokt, 6% (3)

blijft na koken
diep paars

Ik heb de spruiten
kort gekookt/
gestoomd en daarna
gewokt, 13% (7)
Ik heb de spruiten
kort gekookt/gestoomd
en daarna verder in
de oven, 10% (5)

Ik heb de spruiten
alleen gekookt,
46% (24)

bijzonder helder paarse
kleur op het schap
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Mening
Duitse consument (N=300)
Duitse consument: 91% van consumenten vindt behoud van de kleur
na het koken belangrijk. Ruim 96% van de duitse respondenten wil de paarse
spruiten wel kopen.
Wat vindt u van de kleur van de Sweet Purple
Sprouts (10 = zeer aansprekend)?

Wat komt als eerste in u op bij het zien van de
Sweet Purple Sprouts (10 = zeer aansprekend)?
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Een
bijzondere

paarse

verschijning
in de
keuken.
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Winkelpresentatie en
verpakkingsgrootte

Point of sale en
verpakkingssuggesties

een bijzondere
paarse verschijning
in de keuken.

In welke verpakking zou u de Sweet Purple Sprouts graag willen kopen?

In een
verpakking
van 200 gram
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In een
verpakking
van 400 gram

In een
Los, zodat ik
Ik zal geen
verpakking zelf het gewicht verpakking
van 500 gram kan bepalen kopen, omdat
ik niet van
spruiten houd

Anders
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alle sweet purple
sprouts worden
geteeld in Dirksland

Eelco van Putten

Teler van de Sweet Purple Sprout

Een echte plantenteler
Als een klant tevreden is, geeft dat
mij echt een kick. Ik besloot het
familiebedrijf over te nemen omdat
ik een echte plantenteler ben, in
de breedste zin van het woord.
Ik streef ernaar om een winstgevend,
maar tegelijkertijd ook duurzaam
landbouwbedrijf te behouden.
Dit doen we door continu in te
spelen op de vraag vanuit de markt.

Mijn motto is dan ook: teel gewassen
of rassen waar de markt om vraagt.
Om deze reden zijn we bijvoorbeeld
ook begonnen met machinaal schoon
maken en verpakken van spruiten.
Dit levert in de keuken veel gemak en
tijdwinst op. Daarnaast zijn wij altijd
op zoek naar innovatieve producten
zoals de sweet purple sprouts van
Hazera Seeds.

VAN PUTTEN AGRO BV BESCHIKT OVER DE VOLGENDE CERTIFICATEN
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Menusuggesties van
Eelco van Putten

Recept voor 4 personen

Sweet Purple Sprouts met Aceto
Balsamico, aardappelpuree en oude kaas
Benodigdheden

Bereiding

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kook de aardappelen en maak er aardappelpuree van
met de melk. Roer de kaas erdoor en blijf roeren tot er
een volle smeuïge puree ontstaat. Breng zelf op smaak
met peper en zout.

600 gram aardappels
600 gram Sweet Purple Sprouts
350 gram geraspte oude kaas
Dosette Aceto Balsamico
Zakje walnoten
25 gram rietsuiker
Melk (naar smaak toevoegen)
Scheutje olijfolie
Peper en zout (naar smaak
toevoegen)

Halveer de Sweet Purple Sprouts en bak deze in
olijfolie, als ze licht beginnen te kleuren, voeg je
de rietsuiker en Aceto Balsamico toe. Voorzichtig
omschudden tot het vocht bijna verdampt is.
Plaats de nog warme puree op het bord en verdeel
hierover de Sweet Purple Sprouts, bestrooi tot slot met
de gehakte walnoten.
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We dagen je uit…

Calendar-alt
Beschik
b
in dece aar
mb
en janu er
ari

…om gezamelijk met Oxin Growers en haar partners een
innovatieve point of sale promotie campagne te realiseren
voor de Sweet Purple Sprout.
Contact Oxin Growers
Sandra van der Veer

Wout van Es

Product- en Conceptontwikkeling

Commercie

 +31 (0)6 20 38 92 72

 +31 (0)6 10 94 40 73

 sandra@oxin-growers.nl

 wout@oxin-growers.nl

Camera-Alt Bekijk hier de 360° tour:
https://bit.ly/3on3U5v

Productie en verkoopplanning:
Voor 2020/2021 - klein volume beschikbaar voor sampling en het Specialty kanaal
Voor 2021/2022 - klein areaal beschikbaar op basis van contract voor Specialty en Retail kanaal
Voor 2022/2023 - product beschikbaar op contract
DE SWEET PRUPLE SPROUT IS ONTWIKKELD DOOR HAZERA SEEDS

