Vegan banket
om je
vingers
bij af
te likken.

Amandelspijs

Coatings

Roompoeders

Waarom
vegan?
www.zeelandia.nl/v-go
Kiezen voor dierenrechten en

Kiezen voor het milieu en

dierenwelzijn, dieren hoeven

duurzaamheid: Better for the

niet onnodig te lijden.

planet. Wist je dat we
20.000 liter water nodig hebben
voor 1 kg vlees en slechts
200 liter voor 1 kg tarwe.

Zeelandia Nederland
Postbus 9, 4300 AA Zierikzee
Telefoon 0800 0367
Zeelandia_nl

info@zeelandia.nl
www.zeelandia.nl
facebook.com/ZeelandiaNederland/

De vegan
markt
blijft
groeien.

Onze bakkerijbranche
•

Vegan speelde al een tijd in de foodbranche en heeft nu ook
de bakkerswereld bereikt

•

Volgens onderzoek van Innova Market Insights zien we
steeds meer vegan, vegetarische en plant-based bakkerijintroducties in Nederland

Wat biedt Zeelandia?
Stukswerk

Bavaroises

Chocolade

Cake

Vruchtenvullingen

Zeelandia biedt een plantaardig assortiment onder de naam
V-Go!, waarmee de consument niet meer hoeft te kiezen

De wereld verandert!

tussen vegan of lekker. Het is vegan én lekker. Met onze vegan
grondstoffen maak je topproducten. (H)eerlijk en 100% vegan.

De manier waarop we leven, de manier waarop we ons
gedragen en de manier waarop we eten verandert. Vegan
is een nieuwe stap in duurzamer leven door het vermijden

Volop recepten

van álles dat dierlijk is zoals vlees en vis (= vegetarisch)

Het Zeelandia vegan-assortiment breidt zich voortdurend uit.

maar ook andere producten die afkomstig zijn van dieren

Kijk op Zeelandia.nl/v-go voor alle producten en laat je meteen

(= veganistisch). Veganistisch is niet alleen voor veganisten,

inspireren door geweldige vegan-recepten. Vraag ook naar ons

steeds meer mensen geven aan flexitarisch te eten.

vegan-assortiment bij jouw Zeelandia-accountmanager.

De flexitariër in Nederland:

55% van de Nederlanders eet 3 dagen per week
of vaker geen vlees.
41% geeft aan veganistische producten te

Amandelmarsepein

Lossings- en smeermiddelen

Afdekgelei

Olie

willen proberen.

39% koopt waarschijnlijk regelmatig plantaardig

In 2021 werd de omzet van de
internationale veganistische voedselmarkt
geschat op $26 miljard.

•

In allerlei branches speelt vegan een
steeds belangrijkere rol, van cateraars

D

tot fastfoodketens.
•

Er wordt ingespeeld op de toenemende
vraag naar lekker vegan banket.

•

In 2022 zijn er tot op heden* 113 vegan
producten geïntroduceerd in de NL
bakkerijmarkt. (*augustus 2022)
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5 jaar geleden.
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Vegan is 2x zo populair op Google dan
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Scan de QR-code
voor al onze vegan
producten en
recepten of kijk op
www.zeelandia.nl/v-go
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(Bron: www.fortunebusinessinsights.com/vegan-food-market-106421)
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(bron: ProVeg International, 2021).
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veganistische bakkerijproducten
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24% is bereid een hogere prijs te betalen voor

Veganintroducties
introducties
Vegan
in NL bakkerijmarkt
in NL bak kerijmark t

Feiten over vegan

# vegan productintroducties

gebakken producten.

Vragen over V-Go!?
Wij helpen je verder
Bel 0800 0367
of mail
k lantenservice
@zeelandia.nl
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