Tiptree 		
Het kost meer, maar de controle die het ons geeft over
kwaliteit is de premium waard.

Boeren moeten langetermijndenken, slechte jaren
met goede gratie lijden, in ruil voor betere jaren met
overvloedige gewassen en het beste Engelse fruit dat
langzaam is gerijpt in de warmte van het platteland van
Essex.
Tegenwoordig beslaan de boerderijen 850 hectare.
Dat is genoeg land voor ongeveer 300 cricketvelden of
450 honkbalvelden. Naarmate meer geïmporteerd fruit
beschikbaar wordt en fruitseizoenen worden verlengd,
stappen Engelse boeren over van fruit naar lucratievere
gewassen. Wilkin en Sons hebben een tegenovergestelde
mening en kweken nu meer fruit bij Tiptree dan ooit
tevoren.

De eerste ‘Tiptree’ conserven werden in 1885 op het
landgoed Tiptree gemaakt en worden hier nog steeds
gemaakt. Fruitgewassen zijn aardbeien, bosbessen,
moerbeien en damastpruimen om er maar een paar te
noemen. Onze kenmerkende vrucht is de Little Scarletaardbei, een kleine wilde variëteit, oorspronkelijk in de
vroege jaren 1900 door de familie Wilkin naar het VK
gebracht. Wij geloven dat we uniek zijn in de wereld in het
kweken van dit moeilijke gewas, maar het is de moeite
waard voor de kwaliteit van conserve die het biedt.
We ontvingen onze eerste Royal Warrant van George V in
1911 en blijven Royal Warrant-houders als leveranciers
van ‘Tiptree’ producten aan Hare Majesteit, Koningin
Elizabeth II.
‘Tiptree’ producten zijn nu te vinden in meer dan zeventig
landen, op luxe cruiseschepen, in vijfsterrenhotels en bij
topluchtvaartmaatschappijen.

Tiptree
Product Informatie
Lemon Curd

Zeer onderscheidend, met een sterke smaak die een lichte donzige textuur ondersteunt.
INGREDIENTEN

•
•
•
•
•
312 g

Suiker
Boter
Melk
Citroensap (11%)
Eidooiers

•
•
•

Hele eieren
Zuurteregelaar: Citroenzuur
Geleermiddel:
Citrus Pectine, Citroenolie
Gemaakt met vrije uitloop eieren

28 g

VEGETARISCH
KOSHER

Double Two Orange
& Lime Marmalade

POT 312g
COLLO 6 Stuks

Barcode CE
Barcode HE

043647680037
00043647680136

Al jaren bekend als Double Two, is deze heldere sinaasappelgele marmelade zonder schil,
met een aantrekkelijke limoensmaak.
INGREDIENTEN

•
•
•
•
340 g

Suiker
Sevilla Sinaasappelen
Limes
Geleermiddel: Citrus Pectine
POT 340g
COLLO 6 stuks

VEGANISTISCH

•

Zuurteregelaar: Natriumcitraat.
Bereid met 36 g sinaasappels &
6 g limoenen per 100 g. Totaal
suikergehalte 67 g per 100 g.

Barcode CE
Barcode HE

043647420015
00043647420114

KOSHER
*Bevat geen allergenen.

‘Tiptree’
Orange Marmalade

Een zeer aantrekkelijke en populaire marmelade met medium gesneden zachte schil,
gemiddelde zoetheid en volle smaak.
INGREDIENTEN

•
•

Suiker
Sevilla Sinaasappelen

POT 340g
340 g

VEGANISTISCH
KOSHER

COLLO 6 stuks

•

Bereid met 45 g fruit per 100 g.
Totaal suikergehalte 67 g per 100 g.

Barcode CE
Barcode HE

043647380012
00043647380111

Tiptree
‘Sweet Tip’
Raspberry Conserve

Een van onze best verkochte frambozenconserven uit het Tiptree-assortiment. Premium
Schotse frambozen worden voorzichtig gekookt met suiker in kleine batches om dit heerlijke
rijke conserve met pitten te maken.
INGREDIENTEN

•
•
•
340 g

VEGANISTISCH

Suiker
frambozen
Geleermiddel: Citrus Pectine

POT 340g
COLLO 6 stuks

•

Zuurteregelaar: Natriumcitraat
Bereid met 52 g fruit per 100 g.
Totaal suikergehalte 67 g per 100 g.

Barcode CE
Barcode HE

043647130013
00043647130112

KOSHER

Strawberry
with Champagne
Conserve

Onze overheerlijke Strawberry Conserve is een klassieker en een favoriet in de Tiptree
familie. De toevoeging van champagne betekent dat je het kunt vieren. Ontbijt in stijl!
•
•
•

Suiker
aardbeien
Champagne (4%)

POT 340g
340 g

COLLO 6 stuks

•
•
•

Geleermiddel: Citrus Pectine
Zuurteregelaar: Citroenzuur
Bereid met 55 g fruit per 100 g.
Totaal suikergehalte 67 g per 100 g.

Barcode CE
Barcode HE

043647737014
00043647737113

VEGANISTISCH

Bent u geinteresseerd in overige producten van Tiptree? Neem contact op via info@bigproducts.nl.

