
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt 
worden door middel van druk, fotokopie, digitaal of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de directie van Delmo.

Deze informatie wordt u aangeboden door:

uw verse product  
lekker lang houdbaar!

Nieuwe verpakking: 



De voordelen
Lekker lang houdbaar
Een versproduct in een MAP-verpakking 
blijft langer lekker. Een normaal vers 
product behoudt 2 tot 3 dagen zijn 
originele smaak en blijft zo’n 6 dagen 
houdbaar. Uw product in deze verpakking 
behoudt 6 dagen zijn originele smaak en 
blijft circa 12 dagen houdbaar.

Behoud van smaak, kleur en geur
In de verpakking behoudt het verse 
product naast de smaak ook zijn  
originele, uitmuntende kleur en geur.  
Ook wanneer u het langer bewaart.

Geen toegevoegde conserverings middelen
Aan het product worden bij het MAP-
verpakken geen conserveringsmiddelen, 
smaakversterkers, geur- of kleurstoffen 
toegevoegd. Zo geniet u gewoon van 
hetzelfde verse product, dat alleen langer 
houdbaar is.

Een schoner milieu
Deze verpakking draagt bij aan een 
schoner milieu. De ‘tenminste houdbaar 
tot’ datum wordt opgeschoven waardoor 
het product minder snel hoeft te worden 
weggegooid. Zo brengen we samen de 50 
kilo vast voed sel die per persoon elk jaar 
in de vuilnisbak beland naar beneden! De 
verpakking is bovendien goed te scheiden 
en recyclebaar.

Alstublieft! Hierbij ontvangt u ons 
vertrouwde kwaliteitsproduct in een 
nieuwe verpakking. In deze ‘MAP-verpak-
king’ blijft uw verse product veel langer 
houdbaar én behoudt het zijn uitmun-
tende smaak, kleur en geur. Bovendien 
draagt u bij aan een schoner milieu.

Wat is MAP-verpakken?
Het klinkt theoretisch, maar is eenvoudig. 
Het staat voor Modified Atmosphere 
Packaging. Het betekent simpelweg dat 
binnen de verpakking met een speciale 
machine de natuurlijke omgeving wordt 
aangepast. De verhouding van de normale 
stoffen in de lucht wordt veranderd, 
zonder dat daar conserveringsmiddelen of 

andere stoffen aan worden toegevoegd. 
Een revolutionaire verpakkingsmanier die 
ú een aantal grote voordelen oplevert.

Goed om te weten
•  opent u de verpakking, dan is de 

omgeving van het product weer normaal, 
zoals van een normaal versproduct. Dat 
geldt ook voor de houdbaarheidsdatum.

•  U dient uw product gekoeld te bewaren, 
net als normaal.

Eet smakelijk, ook als u dit product 
even bewaart!
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