
P R E M I U M

• Een selectie van hoogwaardige 
kwaliteitsproducten waar u écht het 
verschil mee kan maken!

• Producten die gebaseerd zijn op onze 
klassieke recepturen, maar ook voldoen 
aan de eisen van deze tijd. 

• Deze Beckers Premium-producten zijn 
enkel beschikbaar voor de Professional, 
binnen de Foodservice-sector.

We herintroduceren drie klassiekers onder 
de snacks, namelijk; frikandel, kroket en 
loempia. Daarnaast spelen we met deze 
nieuwe Premium-lijn ook graag in op de 
toenemende vraag naar mini snacks, door 
het introduceren van drie mini snack 
producten, namelijk; bitterballen, 
kipfilet krokantjes en mini 
frikandellen.

Met veel trots 
stellen wij aan 

u voor:

Beckers P remium



P R E M I U M

 

Beckers Art.nr.  148580    
Doosinhoud 40 x 100g 
Bereiding   Frituur (ontdooid: 2-3 min., bevroren: 4-5 min.)
Kenmerken •  Smaakvol door o.a. een speciaal  

kruidenpakket en verse uien 
 • Stevige “bite” en ambachtelijke uitstraling
 • Op basis van rund-, kip- & varkensvlees 
 • Laag in zout en MSG-vrij (E621)

Beckers Art.nr.  148560
Doosinhoud 18 x 100g 
Bereiding  Frituur (ontdooid: 3-4 min., bevroren: 6-7 min.)
Kenmerken • Smaakvol door een heerlijke vleesragout
 • Met maar liefst 20% draadjesvlees
 • Knapperige korst en ambachtelijke uitstraling
 • Laag in zout
 

Beckers Art.nr. 148590
Doosinhoud 12 x 200g  (per stuk verpakt) 
Bereiding  •  Frituur (ontdooid: 8 min., bevroren: 14 min.)
 •  Oven (ontdooid: 18 min., bevroren: 22 min.)
Kenmerken •  Luxe groente Loempia met zeer gezonde  

groenten (broccoli & doperwt)
 • Scharrelei omeletreepjes    
 •   Smaakvolle krokante flens en ambachtelijke 

uitstraling
 •  Laag in zout en zonder kunstmatige geur-,  

kleur- en smaakstoffen

Beckers Art.nr.  148600 Mini Frikandellen Classic 1959  
 148550 Ambachtelijke Rundvlees Bitterballen  
 136400 Kipfilets Krokantjes Deluxe
Doosinhoud 50 x 25g Mini Frikandellen Classic 1959
 50 x 30g Ambachtelijke Rundvlees Bitterballen
 60 x 25g Kipfilets Krokantjes Deluxe 
Bereiding  Frituur (ontdooid: 2-3 min., bevroren: 3-4 min.) 
Kenmerken • Ideale mix van smaken en structuren
 • Ambachtelijke uitstraling en mooi formaat
 • Zelf samen te stellen en gelijktijdig te bereiden
 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Mini Snacks

Groente Loempia

Rundvlees Kroket

Frikandel

Ambachtelijke

Deluxe


