Heeft u al een patATJE MET ZONDER EI?
Mayonaise zonder ei: het is net zo lekker, maar stukken
gezonder, duurzamer en diervriendelijker. Spreek nieuwe
klanten aan door eivrije mayo aan te bieden.

De interesse in eivrije producten
heeft een hoge vlucht genomen,
volgens Google Trends. Vegan eten
is hip en ook ‘free from’ is een
voedseltrend. Eivrij spreekt
daarnaast klanten aan die vanwege
dieet of allergie geen eieren kunnen
gebruiken.

Groeiende markt voor
eivrije mayo: ook de
reguliere klant heeft dit
graag op zijn
patatje

Waarom eivrij?
Beter voor iedereen
Kippenei is een bekend allergeen en steeds
meer mensen hebben een te hoog cholesterol.
Eivrije mayo kan iedereen eten!
Beter voor de dieren
Waarom nog dieren gebruiken als het net zo
goed plantaardig kan?
Beter voor het milieu
Eivrije mayo kost geen veevoer en levert geen
mest en ammoniak op.
Beter voor de gezondheid
Eivrije mayo bevat geen cholesterol en
doorgaans minder vet.

Zij verkopen al eivrij:

Compass Group sloot in de VS een contract om
in al hun sauzen, koek en gebak geen eieren
meer te gebruiken.

€2,59

*
€2,89

‘s Werelds grootste supermarktketen 7-Eleven
schakelde voor al haar broodjes en maaltijden
over op eivrije mayo, om niet meer afhankelijk
te zijn van fluctuaties in de eierprijs.

Voordeel
Eivrije mayo heeft een concurrerende prijs.
Afhankelijk van welk type mayonaise u
normaal inkoopt zult u een vergelijkbaar
bedrag kwijt zijn of zelfs voordeel behalen.
* prijzen ex BTW, gebaseerd op Remia 750 mL flessen

Ondernemer Jurgen Verwoerd zag de vegan
trend aankomen en opende in Den Haag een
Vegetarische Snackbar, die ook eivrije mayo
aanbiedt.

Meer weten?
Stichting Viva Las Vega’s kan u helpen om eivrije mayo in uw winkel
te verkopen en de duurzame keuze van uw bedrijf in het zonnetje te
zetten. Om meer te weten te komen kunt u gratis contact opnemen
met metzonderei@viva-las-vegas.nl of bellen naar 06 85527352.

