
 

Kroketten 30 stuks à 80 gram
Bitterballen 80 stuks à 30 gram
Tapas kroketjes 40 stuks à 50 gram

www.apiosnacks.nl
info@apiosnacks.nl
06-42509802

CONTACT

Snacks gemaakt van romige knolselderij 
ragout, omhuld met een knapperig 

en krokant goudbruin jasje.

Natuurlijk Apio Snacks, heerlijk en eerlijk!
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Bitterballen en kroketten

Heerlijk & eerlijk

SNACK EENS ANDERS
APIO SNACKS

Apio Snacks zijn verkrijgbaar in verschillende 
varianten:

Alle Apio Snacks zijn geschikt voor 
zowel vegetariërs als veganisten.

Wijzigingen in het assortiment voorbehouden.

ASSORTIMENT
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WAAROM APIO
Apio Snacks is ontstaan uit passie voor knolselderij  
en de liefde voor het bourgondische leven. Met 
lokale en duurzaam geteelde knolselderij als 
hoofdingrediënt zijn Apio Snacks heerlijk en eerlijk.

Alle producten zijn royaal gevuld met een romige 
knolselderij ragout, omhuld met een knapperig en 
krokant goudbruin jasje.
                                                                                                                                      
De aromatische smaak van de knolselderij is 
ongeëvenaard en maakt de producten van Apio 
Snacks nog lekkerder dan de traditionele varianten. 
Iedereen die ze proeft staat versteld van de unieke 
smaaksensatie.

ONZE SNACKS
De ambachtelijke snacks zijn verkrijgbaar als kroket, 
tapas kroket en bitterbal. Geschikt voor jong en oud, 
vleeseters, vegetariërs, veganisten en voor mensen 
die gewoon eens zin hebben in iets anders!
          
Ons assortiment is uitstekend geschikt bij de lunch 
of kleine maaltijd op een broodje of boterham en 
als snack bij de borrel.

Daarnaast worden de Apio Snacks als welkome 
toevoeging gezien op feestelijke tapasplanken 
en high-tea etagères, als gezonde versnapering 
tijdens vergaderingen en als vernieuwing voor de 
vegetarische / veganistische kaart.

Knolselderij is een gewas waarvan de knol geheel 
of half in de grond groeit. Deze knol is familie van 
snij- en bleekselderij en verwant aan wortel. Deze 
‘vergeten’ groente kan gegeten worden als alternatief 
voor aardappelen en is bovendien veel voedzamer 
dan de aardappel.

Daarnaast zit de knolselderij bomvol gezonde 
vitaminen, mineralen en antioxidanten en bevat de 
groente diversen medicinale eigenschappen.

BRON VAN VITAMINES

*Per 100 gram

KNOLSELDERIJ

Vitamine K
ADH 34% *

Vitamine C
ADH 13% *

Vitamine B6
ADH 13% *

Vitamine B5
ADH 6% *

Vitamine B1
ADH 4% *

Vitamine B3
ADH 4% *
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Apio Snacks zijn gevuld met 
verse knolselderij, zo van het land


