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Hamburger Piri Piri Hamburger

Gehakt Bal

Rul Gehakt

Vers Gehakt

Blokjes 4 gramNuggets RookworstFrankfurter

Schnitzel

Ontdek de klassiekers van Schouten!
Plantaardige vleesvervangers die het uiterlijk, de textuur, bite en smaak hebben van vlees- of visproducten.

Verse Worstjes Legendary Burger

Deze drie producten zijn -pan klaar-, alle andere -ready to eat-
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Wij selecteren zorgvuldig de gezondste
en lekkerste ingrediënten voor onze
plantaardige vleesvervangers; daarom
gebruiken wij graag bonen, noten, zaden,
soja, tarwe, kikkererwten en linzen. Dit 
zijn geweldige bronnen van eiwitten,
gunstige vetten, vitamines en vezels.

Chickenless Sticks Fishless Sticks Spiesjes

Lincolnshire Worstjes Ontbijt Balletjes Soepballen

Meer klassiekers! 

Kip Burger
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Kalkoenloze kotelet



Filet Snack Balletjes

RoerbakreepjesHam Blokjes

Cordon Bleu

Chickenless Chunks

Topseal consument
verpakking, verpakt onder 
beschermende atmosfeer.

Consumentenverpakking 
voor diepvriesproducten.

Foodservice doos.
Full colour of blanco.

Inhoud ca. 2kg.

Bulk doos.
Inhoud 10kg.

Verpakkingsmogelijkheden Schouten producten:

Schouten Legendary Burger! 

De meeste van onze producten worden tijdens de productie reeds
gekookt. Dit betekent dat ze voor consumptie slechts hoeven
te worden opgewarmd.
Deze producten worden ook tijdens de productie reeds op
smaak gebracht.

De laatste jaren worden er steeds meer producten op de
markt aangeboden als ‘vers’. Deze producten moeten echter nog
steeds worden gekruid en gekookt.

Schouten was het eerste bedrijf die het vegetarische ‘verse’
gehakt op de markt bracht en introduceert een legendarische
‘vers en vegan’ burger!

Meer klassiekers! 

Braadworst

Chickenless Dippers TuNo

Bacon
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Gevulde KaasschnitzelCheeseburger Noten Grillworst

Gemarineerd Tofu Blok Tofu BlokjesNoten Burger

Boerenkool Quinoa Patty

Tofu Reepjes

Falafel Quinoa Burger

Noten Balletjes

Tofu Blok Naturel

Maak kennis met de variaties van Schouten!
Plantaardige vleesvervangers die een eigen identiteit hebben. Deze producten zijn samengesteld uit

verschillende combinaties van peulvruchten, groenten, noten en zaden.

Mini Falafel Balletjes
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Linzen Burger Groente Burger

Falafel Balletjes Champignonburger
Italiaanse stijl

Bonenburger
Mexicaanse stijl

Bonen Quinoa Burger

Met meer dan 30(!) jaar ervaring in het ontwikkelen van en door plantaardige
vleesvervangers te produceren, leveren wij topkwaliteit.

Ons assortiment is waarschijnlijk het meest veelzijdige ter wereld: lekker, gezond en
uitgebreid.

Het standaardassortiment omvat een groot aantal kwalitatief goede producten die snel 
geleverd kunnen worden - zowel als merk als onder private label. Uiteraard denken
wij graag met u mee wanneer u specifieke wensen heeft voor een bepaald product.

Groente Balletjes

Meer variaties! 

Thaise Rondo
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Tempeh BlokjesTempeh Blok

Voedingswaarde voordelen
• Hoog eiwitgehalte
• Rijk aan vitamine B
• Rijk aan ijzer
• Rijk aan mineralen
• Rijk aan vezels

Gezondheidsvoordelen
• Gemakkelijk verteerbaar
• Weinig calorieën
• Cholesterol-vrij
• Gluten-vrij
• Probiotisch effect

www.schoutenfood.com

Wij werken samen met de grotere retailers; merkfabrikanten van snacks, salades en maaltijden; wereldwijde
fastfoodketens en allerlei andere partijen binnen de industriële, intermediaire en institutionele markt. 

Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe we u van dienst kunnen zijn. Of u nu al weet waarnaar u op
zoek bent of wanneer u nog wat begeleiding nodig heeft, wij zijn er om u te helpen.
Luisteren naar uw wensen en ideeën is onze prioriteit. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Schouten Europe B.V.
Burgstraat 12
4283 GG Giessen
The Netherlands
T: +31(0)183446390
info@schoutenfood.com
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Tempeh!
Wat is Tempeh? - Tempeh is een voedingsproduct welke bestaat uit 
gecontroleerde fermentatie van gekookte sojabonen en Rhizopus-schimmel. 
Dit bindt de sojaboon tot een cakevorm en heeft een stevige structuur. Dit 
resulteert in Tempeh die rijk is aan eiwitten en andere mineralen. 

www.food5.nl



“Food 5 is reeds vele jaren een trouwe partner van Schouten voor levering van producten naar 
Foodservice- en Industrieklanten.
Food 5 heeft alle Schouten artikelen op voorraad. De klant kan naar believen bestellen“.


