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Familiebedrijf introduceert functionele 
sappen als krachtige basis voor gerechten
Wie een Schulp vruchtensap serveert, oogst waardering. Op een terras, bij een ontbijtbuffet of 
aan tafel. Het geheim? Alleen vers fruit! Zonder extra ingrediënten.

Ontdek de kracht van Schulp vruchtensappen

‘Wie een Schulp vruchtensap drinkt, 
proeft puur fruit’, vertelt Elger Wiersma, 
accountmanager bij Schulp Vruchtensap-
pen. Het fruit komt van lokale telers, de 
peren zelfs uit eigen boomgaard. Het hele 
proces van persen en bottelen in glazen 
flessen gebeurt in eigen beheer in minder 
dan een uur. Door de zorgvuldige warm-
tebehandeling blijven mineralen en vita-
mines behouden en is het sap prima te 
bewaren. Het etiket op de fles onder-
streept het verhaal achter Schulp Vruch-
tensappen: een familiebedrijf dat sinds 

1861 actief is in fruit en pure sappen ge-
maakt zonder enige toevoeging. Smaak-
vol en gezond. Hét schoolvoorbeeld van 
duurzaamheid, authenticiteit en ambach-
telijkheid, waarmee elk restaurant, café, 
hotel en elke lunchroom of cateraar zich 
kan onderscheiden. 
Extra goed nieuws: naast de ambachtelij-
ke lijn met tien smaken en de biologische 
lijn met acht smaken is er nu ook Schulp 
Krachtsap, hét ultieme sap om fit en ge-
zond te blijven vanwege de functionele ei-
genschappen. Maar door de oorspronke-
lijke smaak tevens een krachtige basis 
voor verschillende gerechten. Het assorti-
ment Krachtsappen van Schulp bestaat 
uit acht varianten, waaronder granaatap-
pel, cranberry, rode biet en wortel. Stuk 
voor stuk honderd procent puur, biolo-
gisch, ongezoet en met een hoge voe-

dingswaarde. Elger Wiersma: ‘De 
horeca-ondernemer kan zich 
niet alleen onderscheiden met 
de kwaliteit van onze sappen, 
maar ook met een inhoudelijk 
verhaal over ons Hollandse fa-
miliebedrijf achter de sappen.’ 
Schulp vruchtensappen zijn 
verkrijgbaar in flesjes van 0,2 
liter, flessen van 0,75 liter en 
voor grootverbruikers saptap-
pen van vijf liter. Uitlevering 
gaat via de groothandel, maar 
de promotionele ondersteuning – denk 
aan glazen, tafelkaarten, onderzetters, 
assortimentskaarten en houten displays 
voor vier flesjes – gaat via de buiten-
dienst van Schulp.
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