
Met een houdbaarheid van 21 dagen is deze gezonde kant-en-klaar maaltijd uniek in zijn soort en klaar om nieuwe
doelgroepen aan te boren. Mosselen à la minute dankt haar topkwaliteit aan een nieuw hightech proces. Een ware 
doorbraak op de schaal- en schelpdierenmarkt, exclusief geproduceerd door Roem van Yerseke.
Zelf proeven doet geloven! Een verpakking van 750 gram is geschikt als hoofdgerecht
voor één persoon of als voorgerecht voor twee personen. Een uitkomst voor jong en
oud, alleen of in gezelschap. De eerste mosselen à la minute hebben een traditionele
smaak met verse groenten en peper. Een gezonde kant-en-klaar maaltijd zonder
toegevoegde conserveringsmiddelen.

Mosselen à la minute
Revolutionair: de verssensatie van Zeeland’s Roem in enkele minuten op tafel! 
Beleef de volle zilte smaak van verse Zeeuwse mosselen met behoud van de malse structuur. 
Dat kan met dit nieuwe product. Slechts 5½ minuut in de magnetron en de mosselen zijn 
klaar om te serveren. Niet van vers te onderscheiden!

Een nieuwkomer op de markt die kansen biedt
voor zowel retail, horeca als catering!

• gebruikersgemak
• tijdsbesparing
• perfecte smaakbeleving
• malse mossel
•  aanzienlijke verlenging

houdbaarheid
• gezonde kant-en-klaar maaltijd
• geen conserveringsmiddelen

Voordelen
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De naam zegt het al! Verse mosselen in enkele minuten op tafel. Zeeland’s Roem maakt het mogelijk 
en combineert convenience met de beleving van verse mosselen! Plaats de bak gedurende 5½ minuut 
in de magnetron of verwarm de mosselen 4-5 minuten in een pan. De alom bekende groente- en 
sausvarianten  hebben hun sporen inmiddels verdiend. Tijd voor vernieuwing! 

Er is gekozen voor twee heerlijke marinades op oliebasis:
• French Garden
• Indian Mystery

Deze marinades vermengen zich optimaal met de mosselen en zorgen voor een extra 
intense Franse of Indische smaakbeleving. De ‘French Garden’ roept met een basis van 
fijne tuinkruiden een Zuid-Europees gevoel op, terwijl de consument zich in Oosterse 
sferen waant met de kerriemelange in de ‘Indian Mystery’.

Eén van de grote voordelen van dit exclusieve convenience product is de houdbaar heid van 
21 dagen, zonder toevoe ging van conserveringsmiddelen. Dankzij het exclusieve hightech 
productieproces blijft het mossel vlees lekker mals. Een kant-en-klaar topproduct met een 
inhoud van 760 gram! Geniet ervan als volledige maaltijd in combinatie met brood, pasta, rijst 

of friet. Ook ideaal om te verdelen in meerdere porties als voorgerecht of om te 
serveren als amuse. 

Mosselen à la minute

Een topper voor retail, horeca of catering!

• gebruikersgemak
• tijdsbesparing
• perfecte smaakbeleving
• malse mossel
•  aanzienlijke verlenging 

houdbaarheid
• gezonde kant-en-klaar maaltijd
• geen conserveringsmiddelen

Voordelen

 
 



Met een houdbaarheid van 21 dagen is deze gezonde kant-en-klaar maaltijd uniek in zijn soort en klaar om nieuwe 
 doel  groepen aan te boren. Mosselen à la minute bereid met knofl ookroom saus dankt haar topkwaliteit aan een nieuw 
hightech proces. Een ware doorbraak op de schaal- en schelpdierenmarkt, exclusief geproduceerd door Roem van Yerseke. 
Zelf proeven doet geloven! Mosselen à la minute is geschikt als hoofdgerecht voor 1 persoon of voorgerecht voor 
2 personen. Een uitkomst voor jong en oud, alleen of in gezelschap.

Deze nieuwe romige smaak geeft de verse mosselen een exclusief karakter. De kok 
hoeft hiervoor geen enkele culinaire inspanning te leveren want ingrediënten als 
verse knofl ook zijn er al in verwerkt. Geniet van deze gezonde kant-en-klaar 
maaltijd zonder toegevoegde conserveringsmiddelen.

Na de succesvolle introductie van ‘Mosselen à la minute’ bereid met verse groenten kon een vervolg 
niet uitblijven! De kracht van het concept is niet veranderd: ‘de verssensatie van Zeeland’s Roem 
in enkele minuten op tafel’ en ‘beleef de smaak van verse mosselen met behoud van de malse 
structuur’. Daarvoor staat ook deze variant garant. Slechts 5½ minuut in de magnetron en de 
mosselen zijn klaar om te serveren. Niet van vers te onderscheiden!

Een nieuwkomer op de markt die kansen biedt
voor zowel retail, horeca als catering!
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Mosselen met knofl ookroom saus

• gebruikersgemak
• tijdsbesparing
• perfecte smaakbeleving
• malse mossel
•  aanzienlijke verlenging

houdbaarheid
• gezonde kant-en-klaar maaltijd
• geen conserveringsmiddelen

Voordelen
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Met een houdbaarheid van 21 dagen is deze gezonde kant-en-klaar maaltijd uniek in zijn soort en klaar om nieuwe 
 doel  groepen aan te boren. Mosselen à la minute bereid op Provençaalse wijze dankt haar topkwaliteit aan een nieuw 
hightech proces. Een ware doorbraak op de schaal- en schelpdierenmarkt, exclusief geproduceerd door Roem van Yerseke. 
Zelf proeven doet geloven! Mosselen à la minute is geschikt als hoofdgerecht voor 1 persoon of voorgerecht voor 
2 personen. Een uitkomst voor jong en oud, alleen of in gezelschap.

Met deze nieuwe smaakvariant waant u zich in het zonnige Frankrijk. 
De ingrediënten met o.a. verse ui, paprika en tomaat zorgen voor een heerlijke 
volle smaak. Geniet van deze gezonde kant-en-klaar maaltijd zonder toegevoegde 
conserveringsmiddelen.

Na de succesvolle introductie van ‘Mosselen à la minute’ bereid met verse groenten kon een vervolg 
niet uitblijven! De kracht van het concept is niet veranderd: ‘de verssensatie van Zeeland’s Roem 
in enkele minuten op tafel’ en ‘beleef de smaak van verse mosselen met behoud van de malse 
structuur’. Daarvoor staat ook deze variant garant. Slechts 6½ minuut in de magnetron en de 
mosselen zijn klaar om te serveren. Niet van vers te onderscheiden!

Een nieuwkomer op de markt die kansen biedt
voor zowel retail, horeca als catering!
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Mosselen à la Provençale

• gebruikersgemak
• tijdsbesparing
• perfecte smaakbeleving
• malse mossel
•  aanzienlijke verlenging

houdbaarheid
• gezonde kant-en-klaar maaltijd
• geen conserveringsmiddelen

Voordelen
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