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A healthy story

Kan een nieuw product een bewezen succes zijn? Ja. Romi introduceerde 
als eerste “Gezond Frituren” en werd daarmee voortrekker van een 
succesvolle trend. Een trend die Europa verovert met unieke producten die 
ook uw meest gezondheidsbewuste gasten onbezorgd laten genieten van 
uw gefrituurde waren. Exclusief van Romi, de No.1 in Gezond Frituren.

Waarom Gezond Frituren? Omdat veel mensen frites en snacks lekker vinden maar 
graag een beetje gezonder zouden willen eten. Romi onderkende dit als eerste en 
ontwikkelde daarom een assortiment gezonde frituurproducten, afgestemd op de 
smaak van de gebruiker. Daarmee is de toekomst van het frituren veilig gesteld: ook 
als de consument nog kritischer wordt, blijft succes met Romi verzekerd.

Romi baseert zich hierbij op vier belangrijke waarden die uitgedrukt worden door 
het logo: gezondheid, natuur, duurzaamheid en smaak



Healthy green, 
orange & blue
Gezond Frituren
Wat er gezond is aan de nieuwe Romi producten? Allereerst zijn de Romi producten voor frituren 
vloeibaar en hebben ze een zeer laag gehalte ongezonde trans- en verzadigde vetzuren waardoor ze de 
kans op hart- en vaatziekten verlagen. Romi producten zijn bovendien rijk aan gezonde onverzadigde 
vetzuren; een belangrijke voedingsbron voor opbouw en onderhoud van het lichaam. Met Romi loopt 
u voor op de internationale richtlijnen voor goede voeding en wordt iedere dag een Healthy Fry Day.

Smakelijk Frituren
Smaken verschillen; waar de één geniet van Franse frites, geniet bij een ander Vlaamse frites de voorkeur. 
En waar dat geldt voor frites en snacks, geldt dat ook voor het frituurproduct waarin ze gebakken 
worden. Romi biedt daarom de keuze uit 3 producten met elk een authentieke smaak en geur beleving; 
Healthy Green bevat al het goede van diverse hoogwaardige plantaardige oliën, Healthy Orange is 
bereid met duurzame (Roundtable on Sustainable Palm Oil) gecertificeerde Palmolie en Romi Healthy 
Blue biedt de klassieke smaak en geur van echt rundvet.

Winstgevend Frituren 
De vloeibare producten van Romi hebben een hoge hittebestendigheid waardoor u er langdurig mee 
kunt frituren. Het geheim zit in de unieke mix van de beste ingrediënten, afgestemd op de smaak van 
uw klanten én uw wensen als succesvol ondernemer. 
Daarbij ondersteunt Romi haar gebruikers met een aantrekkelijk pakket promotiematerialen die uw 
zaak direct voor bestaande en nieuwe klanten als gezonde horecagelegenheid op de kaart zet. Healthy 
Business noemen wij dat.

Romi Healthy Green
Selectie van de beste plantaardige oliën

Met al het goede van meerdere •	
hoogwaardige oliën
Vrij van palm-, soja en pindaolie•	
Gezonde samenstelling; •	
- hoog in onverzadigde vetten 
- ongeharde vetten 
- cholesterol vrij, transvet ≤ 1
Economisch: geschikt voor langdurige verhitting •	
Bag-In-Box 15 liter•	
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Healthy business

Romi, de No. 1 in Gezond Frituren, staat 
voor onbezorgd genieten. Voor u èn uw 
klanten, nu èn in de toekomst. Zelfs de 
verpakkingen van Romi zijn verantwoord 
geproduceerd en volledig recyclebaar. 
Hetzelfde geldt voor uw persoonlijke 
Everyday a Healthy Fry Day promotie 
materialen: 

een wervend advertentie ontwerp voor •	
introductie in uw lokale media
een ‘open/gesloten - Everyday A Healthy •	
Fry Day’ raamdisplay voor uw entree
uitbundige vlaggen voor een feestelijke •	
aftrap in uw zaak
een Gezond Frituren certificaat voor •	
vertrouwen in uw goede zaak
een frisse toonbankdisplay met •	
overtuigende consumenten flyers

Romi Healthy Blue
Hoogwaardig vloeibaar frituurvet 
bereid met echt rundvet

Met de klassieke smaak en geur van echt •	
rundvet
Vrij van palm-, soja en pindaolie•	
Gezonde samenstelling; •	
- hoog in onverzadigde vetten 
- ongeharde vetten 
- transvet ≤ 1
Economisch: geschikt voor langdurige verhitting•	
Bottle-In-Box 15 liter•	

Romi Healthy Orange
Hoogwaardige frituurolie op basis 
duurzame palmolie

Duurzaam: bevordert de productie van •	
duurzame palmolie
Vrij van soja- en pindaolie•	
Met al het goede van hoogwaardige palmolie•	
Gezonde samenstelling; •	
- hoog in onverzadigde vetten 
- ongeharde vetten 
- cholesterol vrij, transvet ≤ 1
Economisch: geschikt voor langdurige verhitting •	
Bag-In-Box 15 liter•	



Romi Healthy Green

Plantaardige oliën, antischuim: dimethylpolysiloxaan

Energie: 3700kJ / 900kcal; eiwitten: - g; koolhydraten: - g, waarvan suiker: - g; vetten: 100g

15 – 20°C / donker

9 maanden             

Bag-In-Box 15 liter, EAN code 8 710472 009129
Nederland: 60 eenheden per Chep-pallet 
België: 45 eenheden per Euro-pallet  

Romi Healthy Orange

Plantaardige oliën, antischuim: dimethylpolysiloxaan

Energie: 3700kJ / 900kcal; eiwitten: - g; koolhydraten: - g, waarvan suiker: - g; vetten: 100g

15 – 20°C / donker

9 maanden             

Bag-In-Box 15 liter, EAN code 8 710472 009136
Nederland: 60 eenheden per Chep-pallet 
België: 45 eenheden per Euro-pallet       

Romi Healthy Blue

Plantaardige en dierlijke oliën en vetten, rundvet 10%, antischuim: dimethylpolysiloxaan

Energie: 3700kJ / 900kcal; eiwitten: - g; koolhydraten: - g, waarvan suiker: - g; vetten: 100g

15 – 20°C / donker

9 maanden             

Bottle-In-Box 15 liter, EAN code 8 710472 009143
Nederland: 60 eenheden per Chep-pallet 
België: 45 eenheden per Euro-pallet       

Ingrediënten

Voedingswaarde/100g

Opslagcondities

Houdbaarheid

Handelseenheid
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Product informatie



Smilde Foods bv

Industrieweg 11
NL 8444 AS Heerenveen
Holland

tel. +31 (0)513 639639
fax +31 (0)513 632852

info@romi.eu
www.romi.eu


