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Nieuw in het HamPlusPlan
assortiment:
Gebraden Beenham
Vanaf nu is ook de
lekkerste Gebraden
Beenham bij uw
groothandel verkrijgbaar. De ham, die
wordt gemaakt van de
mooiste delen van de
achterham van het
varken, is niet alleen
lekker op brood,
maar ook bij uitstek
geschikt voor het
maken van heerlijke
beenhamsalades, die
bij uw klanten zeker
in de smaak zullen
vallen.

JOS SLIPPENS VLEESWAREN

Milde
beenhamsalade

Ingrediënten:
1000gr beenham , 200 gr zeer dun gesneden
rode uienringen, 600 gr beenhamsaus

Druk bezochte HamPlusProeverij
bij Keurslager Harzevoort
Op vrijdag 14 april organiseerden Keurslager Ron en Jannie Harzevoort samen
met de HamPlusPlan promotor Johan
Schotanus een succesvolle proeverij.
Voor de mooie zaak in Emmeloord stond
de Boerenachterham centraal. Veel klanten maakten graag gebruik van de mogelijkheid de ham op smaak en kwaliteit te
beoordelen en te profiteren van de speciale aanbiedingen.
Slagers die zich als supporter van het
HamPlusPlan hebben aangemeld en ook
geïnteresseerd zijn in het houden van een
HamPlusProeverij kunnen daarover contact opnemen met hun groothandel.
Volg ons op Twitter:
twitter.com/hamplusplan

www.hamplusplan.nl

Volg ons op Facebook:
hamplusplan

Bereiding:
1. Ham flinterdun snijden
2. Ham vermengen met de beenhamsaus en de
uienringen
3. Eventueel garneren met wat klein gesneden
verse bieslook

Pittige
beenhamsalade

Ingrediënten:
1 kilo selleriesalade, 1 kilo beenham,
300 gram filet americansaus

Bereiding:
1. Beenham in reepjes snijden.
2. Beenham vermengen met de sellerie en de
filet americansaus
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De tussenstand: ruim 65 aangesloten supporters
Kwaliteitsslagers die zich ook willen profileren als de onbetwiste hammenspecialist
van hun buurt en daarbij gratis ondersteund willen worden met adviezen, promotieacties en reclamemateriaal, kunnen rekenen op onder meer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exclusiviteit voor zelfstandige kwaliteitsslagers
In formulestijl uitgevoerde promotiematerialen
Certificaat en deursticker
Redactionele aandacht in de plaatselijke huis aan huiskrant
Receptenkaarten en boekjes
Toonbankdisplay voor de receptenkaarten
Sfeerposters en kaarten met productfoto’s
Smaak- en spraakmakende Hamproeverijen
Regelmatige hamacties en aanbiedingen
Periodieke nieuwsbrieven met hamnieuws, verkooptips en acties
Bijzondere acties met seizoensproducten
Aantrekkelijke deelname- en inkoopcondities

Vakslagers die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met hun leverancier.

Ga voor uitgebreide informatie naar www.hamplusplan.nl

Wist u dat?

• Een dikke plak boerenschouderham gemarineerd met Chineese
roast-steekkruiden heerlijk is op de BBQ.
• Boerenham van het HamPlusPlan met de hand wordt geknoopt.
• Gekookte boerenham een mager product is en aansluit op de
trend naar gewicht bewust eten.

• Bij een consumententest de gekookte Boerenham als de betere
uit de bus kwam (Opinion 2012).
• Ham, met een aandeel van 20%, verreweg de meest favoriete
vleeswaar van de Nederlanders is.

• De gekookte HamPlusPlan boerenhammen voor het verkrijgen
van de authentieke hamsmaak nog echt gerookt worden in met
houtsnippers gestookte ovens.
• De HamPlusPlan gekookte boerenhammen voor 97% uit vlees
bestaan.

• De HamPlusPlan gekookte boerenhammen qua natriumgehalte
op de norm zitten van “Ik kies bewust”.

www.hamplusplan.nl
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