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Softripe voldoet aan al deze voorwaarden

Wat is Softripe?

• Een gepatenteerde innovatie in rijpingstechnologie, winnaar van Silver Innovation Award @ Fruit Logistica

• Intelligente software regelt het rijpingsproces om het fruit op een stressvrije manier te laten rijpen 

• Vruchten rijpen van binnen naar buiten, wat compleet het tegenovergestelde is van traditionele rijping

• Special Fruit is de exclusieve lanceringspartner in België

Hoe kunnen we de klachten van uw klanten aanpakken?

✓ Een meer uniforme, kant-en-klare avocado

✓ Een betere houdbaarheid, minder afval in de winkel en thuis

✓ Een betere eetervaring, een nootachtige smaak
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Consumenten geven de voorkeur aan natuurlijk gerijpte

avocado’s die vrij zijn van additieven!

…..en met Softripe verhogen we de positieve koopervaring

COATING SOFTRIPE

Bron: Belgisch consumentenpanel vaak & blind onderzocht in 2021 / n = 30
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CONVENTIONEEL

SOFTRIPE

Avocado na 21 dagen bij kamertemperatuur, conventionele rijping vs. Softripe. 
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Softripe is de natuurlijke manier om voedselverspilling tegen te

gaan en de tevredenheid van de consument te verhogen, waardoor de

shopper vaker zal kopen en de categorie beter zal presteren.


