
 

 

Gebruiksklare 
éénpersoons diepvriessoepen

Onze soep
per 250 gram

Uw
verhitting

Uw heerlijke
verse eigen soep

Verpakking
Onder de kwaliteit van het merk Fijnko zijn meerdere 

smaken gebruiksklare diepvriessoepen leverbaar in 

éénpersoonsverpakking. De gebruiksklare soepen 

worden in transparante folieverpakking afgevuld, 

dichtgeseald en ingevroren. Per verkoopverpakking 

gaan er 12 porties van 250 gram gebruiksklare soep 

in een omdoos.

BRC (level A)
De tot in detail doorgevoerde kwaliteit en hygiëne in 

ons hypermoderne bedrijf zorgen ervoor dat wij 

voldoen aan alle Europese wetgevingen. Wij zijn op 

uw en onze toekomst voorbereid.

Fijnko produceert al meer dan 40 jaar

soepen en bouillons op ambachtelijke

wijze en deze wordt behaald door

verwerking van uitsluitend verse ingrediënten.

Soep... Als lunch, als tussendoortje of deeluitmakend van een menu... De eetmomenten 
van soep zijn uitgebreid en lenen zich voor elk moment van de dag. Steeds vaker ver-
vangt soep met brood de traditionele maaltijd en duikt soep als opkikker in de werkkring 
op. Van een soep verlangen we dat ze verse ingrediënten bevat, vult en smaakvol is. Ook 
zijn onze soepen vrij van e-nummers.



 

Voor alle producten geldt:
Bewaaradvies: -18oC. 

Houdbaarheidstermijn: 2 jaar vanaf productiedatum
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Assortiments overzicht
éénpersoons diepvriessoepen

Fijnko portieverpakking GEBRUIKSKLAAR IN 12 x 250 gram.

Gebruiksaanwijzing

12 x 250 gram gebruiksklaar
De éénpersoonsverpakkingen zijn vanwege een breuklijn makke-

lijk te breken in twee delen en te ontdoen van de folieverpakking. 

Plaats de delen in een soepkop of soepbord en zet deze in een 

magnetron of heteluchtoven. Afhankelijk van de capaciteit van 

de magnetron of heteluchtoven binnen enkele minuten klaar.

Heldere Kippensoep met vermicelli

Tomaten-cremésoep

Tomaten-groentesoep

Groente-vermicellisoep

Heldere groentensoep speciaal

Champignonsoep

Erwtensoep

Franse Uiensoep

Chinese Tomatensoep

Onze soep
per 250 gram

Uw
verhitting

Uw heerlijke
verse eigen soep


