
 Natuurlijk van Hansel!



Kwaliteit, vakmanschap en puur natuur! Dat zijn de kerngedachten 

waarmee onze vakmensen met passie en gedrevenheid al ruim 30 jaar  

salades en sauzen maken, die via een uitgebreid netwerk hun weg vinden 

naar een breed scala van professionele gebruikers.

In onze ambachtelijke producten proeft u de smaak zoals deze bedoeld is; 

authentieke recepturen met duidelijk herkenbare ingrediënten zijn daarbij 

ons handelsmerk. 

 Natuurlijk van Hansel!



De beste kwaliteit en dat proeft u!

Wij gunnen u graag een kijkje in de keuken van Hansel. Kwaliteit is onze kracht 

en dat begint al bij de basis. Alleen de allerbeste ingrediënten mogen in onze 

salades en sauzen worden verwerkt en dat proeft u! Bij ons zijn echte culinaire 

specialisten verantwoordelijk als smaakleiders en zij staan borg voor de  

ontwikkeling van mooie, verse producten met een frisse uitstraling. 

Wij denken ook graag met u mee! Waar u op zoek bent naar  

de beste producten en de meest efficiënte toepassingen,  

zijn wij gedreven om steeds weer net dat product te 

maken wat aan al uw wensen voldoet, in de 

verpakking die u het beste uitkomt. Maat-

werk is bij Hansel eerder regel dan 

uitzondering!



Ons basis assortiment omvat meer dan 40 soorten vis-, vlees- en vegetarische schepsalades die wij leveren 

in handzame verpakkingen van 1, 2.5, 3 en 5 kg welke allen voorzien zijn van een hygiënische veiligheids-

sluiting. Een aantal schepsalades en sauzen zijn ook verkrijgbaar in ambachtelijke kleinverpakkingen van 60, 

150 en 200 gr. Tevens produceren wij een variëteit aan maaltijdsalades zowel op pasta- als op aardappel-

basis; ideaal voor het maken van schalen en buffetten. Wij volgen daarnaast ook de verandering van de 

seizoenen door de opname van steeds wisselende thema- en seizoenssalades.

Kiest u voor Hansel dan kiest u voor eerlijke en pure producten die een verrijking vormen voor uw  

assortiment in zowel kwaliteit als in gebruiksgemak. Onze producten zijn kant-en-klaar te gebruiken  

maar ook uitstekend als basis voor uw eigen culinaire creaties. Hebt u bijzondere wensen zoals een eigen 

assortiment onder private label volgens eigen recepturen? Ook hierin adviseren wij u graag!

  Onbegrensde mogelijkheden  
met een veelzijdig assortiment! 



Hansel Salades en Sauzen BV, Sluispolderweg 77, 1505 HJ Zaandam  

Tel: 075 6350 541, Fax: 075 6700 911, www.hansel.nl 



Pure en authentieke smaak
Bij Hansel is duurzaamheid geen hype maar een integrale vorm van denken en werken en maakt  

het onderdeel uit van al onze bedrijfsprocessen. Wij streven er naar steeds groener, schoner en  

energiebewuster te werken. Gedurende ons gehele productieproces worden er verantwoorde  

keuzes gemaakt om natuurlijke hulpstoffen in te zetten, waar voorheen gebruik moest worden  

gemaakt van kunstmatige varianten. Zo komen wij tot een pure, authentieke smaak en versterken  

wij onze identiteit als organisatie met een reputatie van aandacht voor kwaliteit en puur natuur. 

Natuurlijk van Hansel!


