
 

 

  

   

  

 

 

  

  

     

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product 
Prachtig assortiment van exotische vruchten 
 
Transport 
Gedeeltelijk lucht- en bootvracht 
 
Beschikbaarheid 
Plan deze producten op tijd met uw Eosta account manager en 
wees voorbereid op de feestmaand.  
 
Om aan de toenemende  
vraag te voldoen, heeft  
Eosta de afdeling  
"Eosta Specialties"  
die is gespecialiseerd  
in Tropical Wonders.  

 

Physalis (Portugal | Colombia) 
12x100g 

Het perfecte decoratiefruit.  
De lantaarn zorgt voor  
een langere houdbaarheid.  
 

Edward Mango (Ecuador), 4 kg 

Zoet smeuïg en vezelloos  
vruchtvlees. Een van de 
meest smaakvolle soorten  
mango die beschikbaar is. 
 
 

Ataulfo Mango (Ecuador), 4 kg 

Als je deze eenmaal hebt  
geproefd wil je eigenlijk  
geen andere mango  
meer ! 
 
 

Product Informatie 

Biologische “Tropical Wonders” – Vol kleur en smaak  

 

Pitahaya (Colombia | Ecuador) 2,5 kg 
Prachtig zoete exotische  
vrucht die gebruikt kan  
worden in bijvoorbeeld  
sappen, desserts en nog  
veel meer! 
 

Citrus Kaviaar (Marokko) 1 & 2 kg  

De caviar parels poppen  
open in je mond en  
zorgen voor een  
smaakexplosie. 
 
appear on the skin. 
 

Maracuja (Ecuador) 2.5 kg 

Maracuja is de grootste 
en sappigste passievrucht.  
De zaadjes zijn eetbaar en  
gezond. Gerimpelde huid=perfect rijp ! 
 

Granaatappel (Turkije) 3,8 kg 
Fantastisch, veelzijdig en  
gezond fruit, nu beschikbaar  
met een gepersonaliseerde  
feestelijke boodschap. 

 

Citroengras (Thailand) 10x50g 

Het perfecte ingrediënt  
om aan een gerecht toe  
te voegen voor een  
frisse vleug van citroen   

 
 

Passievrucht (Colombia) 2 kg      
Favoriet voor in sappen,  
smoothies and desserts.                                              
2 kg dozen.                                                 
Gerimpelde huid = rijp 

 

Granadilla (Colombia) 2 kg                       

Zoete passievrucht.  
Je kan de pulp en de  
zaadjes eten. 
Gladde schil = rijp ! 
 

Dates (USA | Israel) 1kg, 2kg, 150g 

Heerlijke biologische  
Medjool dadels uit de  
USA en Israel,  
zoet en gezond fruit! 

 
 

Mangosteen (Colombia) 2,5 kg 

The mangosteen is hoog gewaardeerd 
door zijn sappige, fijne textuur en zijn 
licht  zurige smaak. Het wordt vooral 
vers, in blik of gedroogd gegeten. 
 

Kurkuma (Peru)  
Bijzonder gezond wortelgewas, 
gebruikt als kruid en smaakmaker  
in de Aziatische keuken  
voor al meer dan 4000 jaar. 
 
 

Ananas (Costa Rica | Ivoorkust) 
De smaak van een rijpe, verse, 
biologische ananas is  
fantastisch. John, UK:  
“Dit was de beste 
ananas ooit.” 
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Product Informatie 

Organic “Tropical Wonders” – Seizoens Kalender  

 


