
NIEUW!

Lekker en gezond. 
Gewoon om van te genieten.

Gevulde biologische pasta 
met net dat tikkeltje meer!

Een merk vanEen merk van

SDS Food b.v. is een Belgische onderneming die actief is als producent 
en leverancier in de Europese voedingsmiddelenindustrie. Met onze 
productievestiging in Meer (Hoogstraten) heeft SDS Food b.v. de perfecte 
logistieke uitvalsbasis om verschillende Europese landen te beleveren.

We focussen met Fabrizio & Friends uitsluitend op de productie van 
biologische verse gevulde pasta’s. Een belangrijk deel van het assortiment 
zijn onze vegan pasta’s. Onze ambitie is dan ook om Europees nr 1 
producent van biologische vegan pasta’s te zijn tegen 2023.

Met ons geweldig team van medewerkers en een modern uitgerust 
machinepark bouwt SDS Food mee aan een groene toekomst voor de 
volgende generatie. Jij ook?

SDS Food BV
Riyadhstraat 16, 2321 Meer, België
+32 3 480 89 00, BTW BE0772.399.815
info@fabriziofriends.com

Honger naar meer? Check online ons assortiment.

fabriziofriends.com
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Fabrizio & Friends pasta’s.
Een heerlijke meerwaarde in jouw aanbod.
Wij bereiden kwaliteitsvolle pasta’s met lekkere vullingen, zonder toevoeging van additieven. 
Een biologisch vers product met gezonde Nutri-scores en dat proef je.

Fabrizio & Friends gaat steeds op zoek naar unieke combinaties van ingrediënten, zowel 
vegetarisch als plantaardig. Naast onze vegan pasta’s bieden we ook een KIDS lijn aan met 
gezonde pasta’s in leuke vormen.

Honger naar meer? Check online ons assortiment.

fabriziofriends.com

Mix en match 
onder jouw naam!
SDS Food is erop ingesteld om ook biologisch private label te 
produceren. Ben je op zoek naar een originele combinatie van 
een pasta vorm of KIDS figuur en een smaakvolle vulling?

Onze collega’s bekijken graag met jou de mogelijkheden.

Kids Pasta in verschillende leuke vormen: dinosaurus, unicorn, 
beer, kat én met heerlijke vullingen: pompoen, tomaat & 
mozzarella, ricotta & spinazie, wortel,...

Gezonde portie groenten 
in leuke pasta vormen!

Tortelloni Mediterrane Groenten & Chia of Tofu, 
Spinazie & Quinoa of Rode Linzen, Moringa & Citroengras

Girasole Groene Asperges, Strachicco & Kala Namak,
Pompoen & Rozijnen of 5 Kazen - plantaardig kaasalternatief.

Verkrijgbaar in 250 gr en 1 kg (vers of diepvries). Verkrijgbaar in 250 gr en 1 kg (vers of diepvries).
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