Meerdere trends samen in één snack
Is het een hamburger of is het sushi? Deze snack combineert het beste van deze twee!
En toch uniek: De nieuwe Asia Sliders van SALOMON FoodWorld® verrassen door
hun kleurige en lichte uitstraling en het handige miniformaat.
Großostheim-Ringheim, maart 2018
Innovatieve uitvindingen op culinair gebied zijn het handelsmerk van SALOMON
FoodWorld®. Dit jaar laten we de trendsetters en marktleiders versteld staan met een unieke
mix van sushi en hamburger: De nieuwe Asia Sliders zijn smakelijke minisnacks van
Japanse uruchi-rijst – even licht als sushi, opgebouwd als een hamburger en verfijnd met
authentieke Aziatische vullingen.
De nieuwe minisnacks zijn klein maar fijn, en weten ondanks de afmeting van slechts 3,5 cm
allerlei trends te combineren: De aloude snackfavorieten, de hamburger en sushi, krijgen er
met de Asia Sliders een broertje bij. De lichtheid en authentieke Aziatische receptuur
spreken bewuste eters zeker aan. De handgemaakte Asia Sliders voldoen ook aan de vraag
naar eerlijke, met de hand bereide producten. Door het snack-karakter nodigen ze uit tot
gezellig samen eten en delen. Als lichte snack in een handig meeneemformaat zijn ze ook
het perfecte tussendoortje voor onderweg.
De volledig handgemaakte Asia Slider is er in drie unieke smaken: De pikante slider, met
malse stukjes pulled chicken, kruidige rode curry en knapperige groenten. De verfijnde slider
met hele garnalen, romige avocado en een vleugje citroen. En de hartige, vegetarische
Slider, met kruisdisteloesterzwam, knapperige groenten en kruidige sojasaus. Alle drie de
sliders zijn direct klaar voor gebruik. Ze hoeven alleen te worden ontdooid en kunnen daarna
worden bestrooid met diverse toppings, naar wens van de klant. Laat uw creativiteit erop los!
Niet alleen lekker, maar ook indrukwekkend! Bij de nieuwe producten van SALOMON
FoodWorld® laten we ons inspireren door nationale keukens overal ter wereld. Met
nieuwsgierigheid en passie wil SALOMON met het nieuwe Trend Book u rondleiden door
de spannende culinaire themawerelden en u inzicht geven in de wereld van lekker eten:
Authenticiteit en verbeeldingskracht staan ook hier centraal – net als bij onze nieuwe, unieke
Asia Sliders!

