
 ONS ASSORTIMENT 
 VAN SALADE 

 
In de afgelopen jaren, heeft de levering van salades enorme groei in de meeste 
kruidenierswinkel en supermarkten. Ook kropsla, bekend bij alle, andere 
rassen zoals Veldsla, de Lollo Bionda en Lollo Rossa, Eikenblad, Andijvie, 
Batavia, Ijsbergsla, Romeinse Sla, Rucola en Radicchio zijn direct beschikbaar. 

 
 
 

• Kropsla is beschikbaar in het hele jaar. Zijn fijne smaak is meteen de 
meest populaire salades variëteit. De grote bladeren licht groen of 
roodachtig vorm appel lage dichtheid en zijn gemakkelijk los te maken van 
de staaf. 

 

• Veldsla is ook beschikbaar in het hele jaar, maar is vooral populair in de 
winter en het voorjaar. Bladeren gerangschikt in een rozet hebben een vorm 
typisch lepel. De Veldsla komt in twee variëteiten, een met lichtere en 
grotere bladeren, de andere met donkerder en kleiner blad. Hun smaakt 
naar noten. (Verpakking: 1 kg EPS en lade) 

 

• Variëteiten Lollo Bionda en Lollo Rossa zijn ook beschikbaar in het hele 
jaar, met een groot aanbod van de zomer. De twee appelsoorten is schaars 
en van zeer gekrulde bladeren. Lollo Rossa is de rode variëteit, Lollo Blonda 
groen. 

 

• Eikenblad vorm een dun bruin-rode appel. Zoals de naam al doet 
vermoeden, zijn bladeren lijken op eikenbladeren. Deze salade heeft een 
licht notensmaak. Het behoud ervan is beperkt. De eikenblad is beschikbaar 
in het hele jaar, behalve in januari. 

 
 
 

• Andijvie is een variëteit van de aardappel salade die is meer open en sterk 
gekrulde bladeren met scherp gesneden randen. Het hart van de appel is 
geel, groen buitenste bladeren. 

 

• Batavia is een kruising tussen kropsla en eikenblad. Het blad is golvend, 
roodbruin. 

 
 
 

• Ijsbergsla is erg sterk met een zeer dicht. De bladeren zijn aangenaam 
knapperig en vers. Het houdt langer dan kropsla en smaakt pittiger. 

 



• Romeinse sla is conisch gevormd met slanke bladen. De buitenste 
bladeren zijn vrij hard en zijn zeer geschikt om te worden gestoomd. Het 
hart is bleek en teder, klaar om te worden gegeten als is. 
 
 
Verpakking 
 

6, 8, 10, 12 en EPS, IFCO, CHEP 

Hout, karton  

FLOPACK 

 


