De lekkerste
vleeswaren koopt u
bij Agrimarkt
7. Daar zijn we grôôs op
We hebben ons best gedaan om een serie
topvleeswaren te selecteren van extra
kwaliteit met een bijzonder lekkere smaak.
Deze topproducten zijn uniek vanwege de
traditionele en ambachtelijke manier van
produceren. Hierdoor heeft het product
zijn authentieke smaak in de loop der jaren
behouden.
Het assortiment heeft Agrimarkt met zorg
voor u samengesteld en bestaat onder
andere uit:
• Zeeuwse achterham superieur
• Brabantse leverkaas
• Boeren uiengehakt
• Belgische pepercervelaat
• Ambachtelijke zult
• Ambachtelijke preskop
• Italiaanse parmaham
• Italiaanse mortadella
• Italiaanse salami di Milano
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1. Altijd vers en lekker

4. Aantrekkelijke prijzen en akties

De verse vleeswaren van Agrimarkt worden
ingekocht bij diverse gespecialiseerde
vleeswarenfabrikanten in Nederland en
een aantal Europese fabrikanten, zoals de
parmaham die in Italië geproduceerd wordt
en de coburgerham die uit de Belgische
Ardennen komt.

Door de directe inkoop van de vleeswaren en
de moderne centrale verpakkingsfaciliteiten
is de keten heel erg kort. Weinig schakels is
kostenbesparend én, zeker niet onbelangrijk,
beter voor het milieu. Zo houden we de
kosten in de hand en kunnen we de prijzen
laag houden. Daarnaast hebben we iedere
week aantrekkelijke aanbiedingen voor
u in onze folder, zo houden we het voor
iedereen betaalbaar!

2. Hygiënisch verpakt
Om de beste hygiëne en smaak te kunnen
garanderen worden de vleeswaren in
een nieuwe centrale locatie vers van het
mes gesneden en direct verpakt. Na het
verpakken worden de vleeswaren direct
naar Agrimarkt gebracht voor de verkoop.

3. Ruime keuze
We bieden u een ruime keuze aan fijne
vleeswaren uit eigen land of streek zoals
de overheerlijke Zeeuwse achterham en
gebraden gehakt en een selectie van
buitenlandse specialiteiten zoals de originele
Italiaanse mortadella en de pittige Belgische
pepercervelaat.

5. Makkelijk te bewaren
De verse vleeswaren zijn dusdanig verpakt
dat u deze nog makkelijk een aantal dagen
kunt bewaren, zonder dat de smaak erop
achteruit gaat.
Als u de verpakking eenmaal heeft geopend,
dan kunt u de vleeswaren het beste binnen
enkele dagen consumeren. Wel gekoeld
bewaren natuurlijk!

6. Variatietips
De verse vleeswaren zijn heerlijk:
• Op de boterham of vers gebakken broodje
• Als tussendoortje wanneer u trek heeft
• Bij een heerlijke maaltijdsalade
• Als tapashapje

