VO L 5 j u s d e ve g e t a b l e
Vegetarisch Onwijs Lekker, dat is VOL5: een
ambachtelijke saus getrokken van 5 soorten
groenten met een unieke kruiding. Iedere toevoeging
aan deze saus is van hoogwaardige kwaliteit. VOL5
'Jus de Vegetable' is bedoeld voor de
foodprofessional en heeft een rijke en volle smaak,

waarbij vlees niet wordt gemist.
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Vol5 Jus de vegetable
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Is vega(n) maar ook toepasbaar bij vis, vlees en
gevogelte
Is heerlijk van smaak, plakkend aan de lippen met een
vettig mondgevoel
Is ’ready to use’ en zeer geschikt voor een eigen
‘finishing touch’
Kan naar wens worden gereduceerd voor een nog
diepere smaak
Bevat slechts één allergeen, namelijk selderij
Is verpakt in kookzakken met een inhoud van 1 liter
Wordt diepgevroren aangeleverd en heeft een t.h.t.
van 2 jaar
Is ontdooid minimaal 10 dagen in de verpakking
houdbaar

Over de producent
Guus Vredenburg is eigenaar van Food Things, de
ontwikkelaar van VOL5. De behoefte aan puur, smaak en
groente en het gebrek aan een echte ‘jus de vegetable’ in
de markt bracht ze op het idee om VOL5 te ontwikkelen.
Ze zijn 2 jaar bezig geweest om de juiste combinaties van
Hollandse groenten, kruiden en specerijen te maken en de
techniek voor het vervolmaken en perfectioneren van een
ambachtelijke vega(n) saus. Een saus waarin de smaak
oprecht het allerbelangrijkst is, nog voor het vega(n)

Ze hebben werkelijk alle geleerde technieken en kennis moeten aanboren om dit voor elkaar te krijgen en de
saus toepasbaar te maken voor elk soort gerecht. Ze zijn trots op het resultaat, trots op de smaak van VOL5 en
trots om hiermee de wereld een stukje minder vlees te laten eten.
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