Lekker en Gezond:
meer smaak, minder vet!

Gepaneerde visproducten worden veel gegeten
t ijdens lunch in een restaurant, cafetaria of in kantines
op bijvoorbeeld scholen. Ook bij kinderen zijn deze producten zeer geliefd en toegankelijk door het krokante
laagje rondom de vis. Met Lovet mag lekker weer gezond
zijn De vetarme Lovet producten bevat 70% minder vet
en draagt bij aan een gezonde leefstijl.

Een unieke authenticiteit: meer smaak, minder vet!
Met Lovet heeft u een uniek en origineel product
in handen. Gepaneerde vis die licht verteerbaar en
gezond is. Zoekt u een gezonde vetarme snack? Zo uit
de vriezer in een voorverwarmde oven..

Lovet is een innovatie voor de Foodservice markt. Tijdens
het productie proces ondergaan de gepaneerde producten
een speciale bereiding met een aanzienlijk lager
oliepercentage. Verder wordt voor elk product maagdelijke olie
gebruikt die in het proces eenmalig ingezet wordt. Door dit
productieproces bevatten Lovet producten al voordat
de eind-gebruiker het product bereid veel minder
vet dan het traditionele product. Na bereiding
geniet u van een heerlijk gebakken, maar
bovenal gezond en verantwoord
product.

Fishmasters, het nieuwe merk voor visproducten
binnen de internationale Foodservice, catering- en
instellingen markt en onderdeel van de internationale
Kennemervis Group, introduceert gepaneerde 
visproducten in een vetarme variant. Deze 
producten zijn exclusief bij Fishmasters
te verkrijgen onder het merk Lovet.
Onder het merk Fishmasters worden
kwalitatief hoogstaande en
veelal duurzame visproducten
gemaakt.

minder vet,
meer smaak

Verg elijk in g tu ssen tradi t i one e l g e b a k ke n e n Love t p rod u c t
(Heekfilet zonder vel gepaneerd)
Analyse per 100g:
Kj / Kcal

Lovet:

Traditioneel:

755 / 180

913/ 218

Koolhydraten

21,9

14,1

- waarvan suikers

1,2

0,3

Eiwit

13,3

12,9

Vet (totaal)

4,2

- Verzadigd

0,49

(=12,0% van het vet)

1,48

(=12,2% van het vet)

- Enk. Onverzadigd

0,94

(=22,0% van het vet)

4,37

(=36,1% van het vet)

- Meerv. Onverzadigd

2,66

(=65,0% van het vet)

6,26

(=51,7% van het )

- Transvet

0,01

Voedingsvezel
Natrium

12,1

0,46

0,14

0,8

179,51

310

Omdat wij belang hechten aan kwalitatief hoogstaande en duurzame producten die bijdragen aan een gezonde leefstijl van de consument
maakt Fishmasters graag gebruik van de mogelijkheid om een samenwerking/ondersteuning van de Lovet producten met u te bespreken.

