
Na een deugddoende vakantie breekt 
voor Fruitsnacks een drukke periode 
aan. In de maanden augustus en 
september zijn onze appels en peren 
van eigen teelt klaar om geplukt te 
worden!

Plukperiode bij Fruitsnacks
Voor de oogst rekenen wij op de hulp van 
heel wat extra handen om alle appels en 
peren te plukken. Wist je dat wij zo een 
2,5 miljoen kilo fruit plukken tijdens deze 
maanden? Dat zijn 5000 paloxen! Daarvoor 
helpen tot 50 seizoenarbeiders in de 
boomgaard! Beleef zelf de pluk door onze 
sociale media te volgen. Wij houden je 
graag op de hoogte van de werken in onze 
boomgaard.

Het wensbos voor Make-A-Wish 
Vlaanderen
Make-A-Wish zorgt er jaarlijks voor dat de 
dromen van heel wat kinderen uitkomen. 
Bij Fruitsnacks is er elk jaar een fruitboom 
voor elk kind waarvan een wens is 
uitgekomen, ons wensbos. Wij houden 
de kinderen maandelijks op de hoogte 
van de activiteiten in de boomgaard en 
zorgen steeds voor nieuwe foto’s van hun 
eigen fruitboom. Vorig jaar hebben ze hun 
boompje niet zelf kunnen plukken door 
corona, maar dit jaar zorgen we voor een 
plukmoment op afspraak!

Fruitsnacks Duitsland
Naast de plukperiode zijn we volop in 
de weer geweest met de opstart van 

Fruitsnacks in Duitsland. Vanaf september 
leveren we fruit op het werk in Noordrijn-
Westfalen en Rijnland-Palts. Onze Duitse 
partner Christian Boekels is net zoals in 
België ook volop bezig met de pluk van zijn 
appels in Bergheim. Het is vanzelfsprekend 
dat we in Duitsland zorgen voor Duitse 
appels, dat doen we door samen te werken 
met Christian. Kom je graag meer te weten 
over Fruitsnacks Duitsland? Neem dan een 
kijkje op onze gloednieuwe website

www.fruitsnacks.de!

Augustus en september, de drukste 
maanden van het jaar bij Fruitsnacks
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Oogstpakketten bij jou op het werk
Wij zijn trots om te kunnen zeggen dat de appels en peren uit jouw fruitmand van eigen 
teelt zijn! Al drie generaties op rij telen we ons eigen fruit in het mooie Haspengouw. 
Een aantal boomgaarden liggen naast Fruitsnacks, korter kan de keten dus niet 
zijn. In september bieden wij oogstpakketten aan, gevuld met onze eigen 
appels en peren die net geplukt zijn! Onze oogstpakketten bestaan uit de 
combinatie van twee appelrassen en twee perenrassen én pruimen van 
lokale teler Wouters Fruit. 

Ook graag zo een pakket bij jou op het werk? 
Neem dan contact met ons op! 

Wat doen we dit seizoen? 
Vruchtdunning & pluk!
Wat is vruchtdunning?
Vruchtdunning is het proces waarbij we een eerste selectie maken in ons fruit. We plukken de 
appels en peren die vervormd of beschadigd zijn, zodat er meer ruimte is voor de overblijvende 
vruchten. Op deze manier krijgen we dikkere appels en peren die van betere kwaliteit zijn. 
Wanneer je dus in een boomgaard heel wat appels en peren op de grond ziet liggen, weet 
je dat de vruchtdunning gebeurd is. Op onze sociale media kan je zelf kijken hoe Karel de 
vruchten dunt!

Waarom dunnen wij onze vruchten?
Vruchten van mindere kwaliteit verwijderen zorgt ervoor dat deze niet moeten bewaard en 
gesorteerd worden. De extra ruimte die vrijkomt geeft de overblijvende appels en peren meer 
kans om uit te groeien tot volwaardige, grote en kwalitatieve vruchten. Daarnaast zorgt dit 
proces ervoor dat er minder kans bestaat op uitputting van de boom. Wanneer dat gebeurt kan 
het zijn dat de boom het jaar nadien weinig of zelfs geen vruchten zal dragen. Vruchtdunning 
beschermt ook tegen vruchtschimmels, wat makkelijker gebeurt wanneer takken te laag 
tegen de grond hangen.

Oogst van de appels en peren. Veel handen voor veel werk
De oogst van de appels en peren begint in augustus en eindigt in oktober. Tijdens de 
plukperiode verwelkomen wij heel wat nieuwe gezichten. De 50 seizoensarbeiders zijn vooral 
afkomstig uit Polen en Oekraïne. Wij zorgen voor een verblijfplaats in de buurt van ons bedrijf. 
Die extra handen zijn zeker nodig als wij 67 hectare fruit tijdig geplukt willen hebben. De 
plukkers dragen individueel een plukkorf. Eens die korf gevuld is worden de appels en peren 
voorzichtig in paloxen gezet. De volgende stap is het bewaren van onze appels en peren in 
onze ULO’s, dat staat voor ultra low oxigen. Deze bewaarmethode zorgt ervoor dat we het fruit 
langdurig kunnen bewaren tot de volgende oogst. Natuurlijk sorteren wij ons fruit nog voordat 
het in de manden terechtkomt. Dat doen we op grootte en vorm. Appels met diametermaten 
van 75-80 en 80-85 cm plaatsen we in onze fruitmanden. Voor de peren is dat 60-65 cm en 
kan dit nog afwijken naargelang het ras. 

Verser kan niet!

Augustus en september, de drukste maanden
van het jaar bij Fruitsnacks
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Oogstpakket bij jou op het werk.

Fruitweetje: de verschillen en gelijkenissen
tussen de perzik, de nectarine en de paraguaya

Bellini cocktail met perzik

Maak kennis met boer Christian

Opnieuw drie nieuwe gezichten bij Fruitsnacks!



De perzik, de nectarine en de paraguaya, je kan 
ze eigenlijk als een familie beschouwen. Allemaal 
steenvruchten, die uiterlijk wel wat op elkaar lijken. Deze 
fruitsoorten zijn op hun beste in de zomer, daarom zetten 
wij ze in deze Fruzette in de kijker! Wij leggen je hier uit 
wat de verschillen en gelijkenissen zijn. 

Perzik
De perzik, een klassieker in het lijstje van fruitsoorten en 
bij iedereen bekend. De pluizige schil is volgens velen een 
nadeel aan de perzik. Afhankelijk van het specifieke ras 
kan de kleur van de perzik wel verschillen. Zo bestaan er 
perziken met wit, geel en zelfs rood vruchtvlees.

Nectarine
De nectarine is een spontaan opgetreden mutatie van de 
perzik. Het grootste verschil ligt bij de schil van deze vrucht. 

De schil van de nectarine is namelijk glad en maakt het 
daarom ook aangenamer om deze gewoon op te eten. De 
nectarine is ook iets steviger in vergelijking met de perzik. 
Gelukkig is de nectarine net zo zoet als de perzik! Ook de 
nectarine kan vruchtvlees bevatten in verschillende kleuren, 
net zoals de perzik.

Paraguaya
Klinkt de naam paraguaya je niet bekend in de oren? Dan 
heb je misschien wel al gehoord van de platte perzik! Nu 
kan je vast al raden dat de vorm van deze vrucht plat is. De 
schil is iets gladder in vergelijking met de perzik, maar op 
dat vlak blijft de nectarine de winnaar. Het vruchtvlees van 
de paraguaya is lichtgeel tot wit. Fan van heel zoet fruit? 
Kies dan zeker voor de paraguaya, want deze is nog zoeter 
dan de perzik! 

Fruitweetje: de verschillen en gelijkenissen tussen 
de perzik, de nectarine en de paraguaya
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Ingrediënten voor 2 glazen:

1 à 2 perziken 
200 ml gekoelde Prosecco
Ijsblokjes 
Suiker

Bereidingswijze: 

1. Schil de perziken 

2. Snijd de perziken in twee en verwijder de pit. 

3. Neem een blender en voeg hier de perziken en 
een beetje suiker aan toe. Mix tot een puree. 
Geen blender? Dan kan je dit ook doen met een 
staafmixer. 

4. Zeef de perzikpuree. 

5. Plaats een aantal ijsblokjes in de 
champagneglazen. 

6. Voeg nu een beetje perzikpuree toe aan elk 
champagneglas en giet er dan Prosecco bij. De 
verhouding die je hierbij moet aanhouden is één 
deel perzik en twee delen Prosecco. Roer even 
door het glas. 

7. Maak je Bellini voor het hele team? Maak dan 
gebruik van een shaker om meteen een grotere 
hoeveelheid perzikpuree en Prosecco te mengen.

Wist je dat de Bellini afkomstig is uit Venetië? 
Giuseppe Cipriani van Harry’s Bar bedacht de Bellini en 
is genoemd naar de schilder Giovanni Bellini. De beste 
perziken, die kan je verkrijgen in de late zomer.

Bellini cocktail met perzik

Volg ons op 
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Opnieuw drie nieuwe gezichten bij Fruitsnacks!
Ons team is de laatste maanden weer wat groter geworden! Daarom stellen wij je graag voor aan Daan, Kristina en 
Mel! Daan is onze nieuwe accountmanager en Kristina zal instaan voor de customer experience bij onze Duitse klanten. 
Mel neemt de plaats in van Michelle als onze office & planning coördinator. Michelle is met een nieuwe uitdaging 
begonnen, waar we haar veel succes mee wensen!

1 september 2021, dat is de datum waarop Fruitsnacks 
officieel start met fruit op het werk in Duitsland. Opnieuw 
met dezelfde missie: een gezonde werkplek creëren om 
onze partners te inspireren met een lokaal en familiaal 
verhaal. Dat lokale en familiale is in Duitsland niet alleen 
het verhaal van de familie Paesmans, we voegen er nog 
een familie aan toe, de familie Boekels! Christian Boekels, 
30 jaar oud en fruitteler in Bergheim, Noordrijn-Westfalen. 
Hij volgt zijn vader op en is dus de tweede generatie 
binnen zijn familie. De appels in de Duitse fruitmanden 
komen dus rechtstreeks uit Duitsland, lokaal geteeld én 

binnen een familiebedrijf. We zijn dan ook heel trots om 
Christian te verwelkomen in onze Fruitsnacks familie! 
In deze Fruzette tonen wij je al de mascotte van boer 
Christian! Wil je ontdekken hoe Christian er echt uitziet? 
Neem dan een kijkje op onze gloednieuwe website 
www.fruitsnacks.de!

Is jouw bedrijf ook aanwezig in Noordrijn-Westfalen 
en Rijnland-Palts? Laat dan je Duitse collega’s maar 
weten hoe zij ook kunnen genieten van lekker fruit 
op het werk! 

Maak kennis met boer Christian

Perzik Nectarine Paraguaya


