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Kavolì® kleine gepatenteerde koolblaadjes

Een nieuw product

Kavolì®
Dit is het handelsmerk van ons nieuwe product!
Kavolì® zijn kleine blaadjes van de familie van de brassica oleracea
d.w.z. van de familie van de koolsoorten. Tot deze groep van groenten
behoren ook de soorten die verbouwd worden met de naam van
broccoli, bloemkool, kool, savooienkool, Toscaanse kool. Normaal
gesproken worden deze groenten geoogst wanneer deze hun natuurlijke
rijping bereikt hebben en de inflorescentie dus voltooid hebben wat de
kolen per bundel of krop breteft. Wat de Toscaanse kool daarentegen
betreft, wordt de rijping bereikt wanneer de bladen een geschikte
afmeting bereiken om gekookt te worden.
De
hoofdeigenschap van deze brassica-achtigen is dan ook dat ze alleen
gekookt geconsumeerd kunnen worden.
Kavolì® worden juist rauw geconsumeerd omdat de blaadjes jong
geplukt zijn en daarom zacht en fijn zijn.
Deze blaadjes
behouden, al zijn
ze nog zo klein,
zowel hun
karakteristieke
smaak als alle
voeding- en
gezondheidswaar
den die typisch
zijn voor kolen.
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Dit is Kavolì®
de kleine
gepatenteerde
koolblaadjes
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Eigenschappen
- Een nieuwe smaak in een “zachte” verpakking

Kavolì®
is nieuw en uniek in zijn soort.
Deze kleine blaadjes breiden de reeks
soorten geconfectioneerde groenten in
de verkoopsector van de gezuiverde en
gewassen producten, klaar voor
consumptie, uit. Het uiterlijk werkt in
het voordeel: Kavolì® schenkt een
zachtheid aan de verpakkingen; het
verschilt wat kleur en vorm betreft.
Kavolì® is steviger dan andere soorten
groenten zoals salades of rucola: deze is
geschikt om gewassen en gedroogd te
worden juist omdat het minder fijn is
dan andere producten. Verder heeft
Kavolì® een langer shelf-life t.o.v. alle
normaal geconfectioneerde groenten in
de genoemde reeks (gezuiverde en
gewassen groenten).

- Kavolì®: sterke bladen, bestendig tegen het wassen
en drogen

De smaak van Kavolì® is prettig
en fijn, duidelijk nieuw.

www.freschissimi.com
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Voedingswaarden

CHEMISCHE SAMENSTELLING EN ENERGIEWAARDE VAN DE VOEDING
PER 100 GRAM VAN EETBAAR GEDEELTE
(officiële gegevens van INRAN – Nationaal instituut van onderzoek voor
levensmiddelen en voeding)
Parte

Acqua Proteine Lipidi Carboidrati Amido Zuccheri Fibra Energia Sodio Potassio Ferro Calcio Fosforo Tiamina Riboflavina Niacina Vit.A Vit.C

edibile

%
100

solubili totale

g
90,5

g
3,2

g
0,2

g
2,7

g
0,3

g
2,4

g
2,4

Vit.E

Kcal

kcal
25

kJ
105

mg
8

mg mg
350 0,8

mg
44

mg
69

mg
0,1

mg
0,1

mg mcg
1,2 50

mg
59

Waarde antioxiderende stoffen berekend volgens de internationale methode Orac
Van 2500 tot 3500 eenheden Orac* per 100 gr product
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*De Orac-test, Oxigen Radicals Asorbance Capacity, meet het antioxiderende vermogen van levensmiddelen tegen vrije
radicalen aanwezig in ons organisme.
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Kernfactoren

Kavolì® is een
NIEUWE Groene

+ meer referenties
per schap

productiekosten
ongevarieerd

Kavolì®
Kleine
Koolblaadjes

Toename Shelf-Life

+ Meer gezondheid
+ Meer Smaak
+ Meer inhoud

•
• Geschikt voor Mix
Nieuw Aanzicht
•
•

www.freschissimi.com
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Concurrentie

Wanneer er een nieuw product ontworpen
wordt, worden de concurrenten die op
hetzelfde gebied werkzaam zijn bestudeerd.
Onze studie heeft aangetoond dat:

- Op de markt van de gezuiverde en gewassen
groenten geen enkel soort bladkool bestaat
-Op de markt van de kolen er geen enkele
gecommercialiseerde vorm van kleine blaadjes
bestaat maar slechts inflorescentie en
volwassen planten (Bloemkool en Toscaanse
kool)
- Kavolì ® is een nieuw product voor de
sterkste markt van dit moment: Gezuiverde en
gewassen groenten

www.freschissimi.com

Kavolì®
heeft geen
concurrenten
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Positionering van het product

Gezondheidskenmerken van Kavolì®
Kavolì ® heeft een hoge gezondheidswaarde.
Het onderscheidt zich als een product met
antitumor- eigenschappen die erkend worden
door bibliografie. Kavolì ® wordt rauw
geconsumeerd en behoudt daarom in zijn geheel
alle organoleptische kenmerken en
voedingseigenschappen van deze groentesoort
die nooit eerder geconsumeerd heeft kunnen
worden.

Gebruiksmodaliteiten van Kavolì®
Kavolì ® is een product dat de dagelijkse
gewoonten van de consumenten niet overhoop
gooit omdat het gebruik en de consumptie ervan
hetzelfde is als die van andere salades. Het kan
alleen of samen met andere groenten gegeten
worden.

Kwaliteit / prijs van Kavolì®
Kavolì ® heeft op de markt een positie in de
sector van de gezuiverde en gewassen groenten
met prijzen die vergelijkbaar zijn met de al in de
verkoop gebrachte referenties.

www.freschissimi.com
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••••-

Referentiemarkt

GDO
CASH AND CARRY
HORECA
SUPER MARKET

Kavolì®

is een groente die vooral in de
markt van de gezuiverde en gewassen
groenten terecht komt d.w.z. in de
verpakkingen die klaar voor consumptie zijn,
bereid en gewassen om rauw als salade
gegeten te worden.

De gezuiverde en gewassen groenten
vormen een sector waar nieuwe referenties
ingezet kunnen worden of waar mixen
gecreëerd kunnen worden met de bestaande
variëteiten.

www.freschissimi.com
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In Italië is de sector
van de gezuiverde
en gewassen
groenten wat omzet
betreft 800 miljoen
euro waard.

Marktquote

17 %

Andere producten:
groenten klaar om te
koken, gewassen en
gesneden fruit, enz.

De salades vormen
83% van de sector
1
van gezuiverde en
2
gewassen groenten

83 %
Salades

Rucola had 10 jaar geleden een
irrelevante marktquote.
Vandaag vormt rucola een essentieel
ingrediënt voor de hele sector van
gezuiverde en gewassen groenten.
www.freschissimi.com

We voorspellen dezelfde
marktontwikkeling voor
Kavolì ® wellicht nog groter
dan die van rucola.
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Innovatie

De primaire sector moet zich constant vernieuwen. De nieuwigheden van deze laatste jaren betreffen
de packaging en de presentatie van het product. Er zijn niet veel gevallen van nieuwe groentesoorten
en waar het deze betreft hebben we het vooral over Gemengde producten die door de zaadbedrijven
ontwikkeld zijn.

INNOVATIE

een droom over iets beters
•
•verandering
•menselijke vooruitgang
•algemeen welzijn
•culturele evolutie
•business
www.freschissimi.com
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De Consument

Kavolì ® is een revolutie in de keuken: kool die
niet gekookt hoeft te worden!
De consument moet weten dat om baat te
hebben van de eigenschappen van de
sulforafanen, Kavolì ® niet gekookt maar rauw
gegeten moet worden.

Korte metten met stank in
de keuken
Kavolì ® wordt niet gekookt
Alleen de kleine blaadjes van Kavolì ®
worden rauw gegeten, dankzij de techniek
van verbouwing die het toelaat zulke kleine
zachte en fijne blaadjes te krijgen.
www.freschissimi.com
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Testimonial

door Grundun Dalla Via voorzitter ASA-PRESS Associazione Stampa Agroalimentare (Agrarische voedingsorganisatie)
ER IS EEN SUPERGROENTENSOORT GEBOREN: EEN EN AL SMAAK EN GEZONDHEID

Het is algemeen bekend dat alle groenten van de familie van de brassica (of cruciferae), kolen op de eerste plaats, heel gezond
zijn. Ze zijn rijk aan vitaminen, minerale zouten en vezels en andere microvoedingsstoffen zoals indolen, glucosinolaten,
dithioltioni, carotenoïde, foliumzuur, bladgroen, flavonoïde, verschillende co-enzym- en antioxiderende factoren; deze bestrijden
bloedarmoede en ziekten van hart- en bloedvaten, beschermen de ogen, de longen, het immuunsysteem voorkomen
degeneratieve ziektes zoals tumoren.
Gekookte kool wordt echter niet altijd goed verdragen door iedereen. Sommige hebben een hekel aan de geur, bij anderen
kunnen hun darmen het niet verdragen. Het zou beter zijn kool rauw te eten, maar kool kan hard en vezelachtig zijn, niet erg
geschikt voor gevoelige tanden of de smaak kan als te intens beschouwd worden.
Daarom is er tot nu toe vaak niet goed geluisterd naar het advies van artsen om kool, minstens twee keer per week, in het menu
te brengen.
Met Kavolì® ontstaat er echter een mogelijkheid op een nieuw podium: kleine blaadjes, al klaar voor gebruik, met een zoete
smaak en zeer zacht maar tegelijkertijd krokant, ze kunnen zowel rauw als heel even gekookt gegeten worden.
De blaadjes van Kavolì® kunnen in talrijke, traditionele en nieuwe, recepten gebruikt worden en kunnen natuurlijk eveneens in
lekkere verse salades gebruikt worden.

De nieuwigheid van Kavolì® komt voort uit verschillende gepatenteerde details. De meest eruit springende eigenschap is de
“kool”, maar niet in zijn traditionele vorm, maar met ruwe steel, grote kop, vaak taaie en bittere blaadjes aan de buitenkant.
Dankzij een techniek van verschillende manieren van zaaien, d.w.z. met veel zaadjes in dicht opeen liggende rijen, worden de
plantjes geboren in omstandigheden van “ruimteconcurrentie” en worden deze vervolgens heel vroeg geoogst, namelijk
wanneer ze een hoogte bereikt hebben van net aan 5-15 cm. Dit betekent dat de zaadlobben, de zachtste blaadjes met het
hoogste voedingsgehalte, nog aanwezig zijn en dat verder de andere eerste blaadjes nog zeer zacht zijn.

www.freschissimi.com
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Oogstmethode
Geen revolutie voor de productie van Kavolì®
Kavolì® wordt in een kas of in een vol veld verbouwd
Deze wordt normaal in de oogsten van de bedrijven die snijdgroenten produceren
onderverdeeld
De mechanische middelen zijn dezelfde als die, die al in de bedrijven gebruikt worden
De bedrijfsprofessionaliteit die nodig is voor dezelfde snijdgroenten

Snellere verpakking omdat Kavolì® zich leent voor de mechanisering

Kavolì® is niet fragiel
en heeft dus geen
afgenomen fytosanitaire
verdediging nodig
Van het zaadje tot de oogst
bedragen de tijden
ongeveer die van de
te snijden sla
Gezien de consistentie van
het product, biedt Kavolì®
de mogelijkheid tot
opslaan in het magazijn

www.freschissimi.com
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Patent en handelsmerk

Het patent beschermt de techniek
van oogsten

Het Patent is gedeponeerd in
Italië en er zijn Internationale
verspreidingen in de maak

Alleen door volgens de
beschrijving van het patent te
oogsten is het mogelijk Kavolì®
te verkrijgen

De techniek van oogsten is beschermd
door een patent
De blaadjes van Kavolì®
zijn op het moment van
oogsten zacht en fijn
omdat er dichtbij elkaar
gezaaid wordt precies zoals
gebeurd in het geval van
andere bladgroenten

Kavolì® is een gedeponeerd handelsmerk

www.freschissimi.com
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Onderzoek

Toegeschreven uitvinder van het patent is Quaggio
Luciano: zo komt Kavolì® tot stand
Aan het hoofd van het gelijknamige agrarische bedrijf, heeft
Quaggio Luciano meer dan 30 jaar ervaring opgedaan in de
groenten- en fruitsector. Hij heeft talrijke innovaties
geïntroduceerd in de sector vooral m.b.t. het uiterlijk en de
marketing van de producten. Met het onderzoek in de richting
van gezondheidsproducten heeft hij naar een product gezocht dat
een grote toegevoegde waarde heeft en niet vergelijkbaar is met
andere producten. Kavolì® kleine koolblaadjes komt helemaal
overeen met deze eigenschap.

Quadrifoglio ss - Zaadbedrijf
Het bedrijf houdt zich bezig met de
selectie en de productie van het zaad.
In testfase verschillende soorten
koolblaadjes met verschillende kleuren
en vormen, die op het punt staan op de
markt gebracht te worden

Lab Control srl Chemische
Analyses en Technologische
Diensten Dit is een bedrijf van
technologische diensten
voorzien van twee laboratoria
van chemische en
microbiologische analyse.

Departement Preventieve en Vooruitstrevende
Medicijnen van het Nationale Tumoreninstituut te
Milaan Directeur dr. Franco Berrino
De directe confrontatie tussen de producenten van het
Consorzio freschissimi en de bekende dr. Franco Berrino heeft
het mogelijk gemaakt oogstmethodes te zoeken die als
resultaat gezonde producten opleveren. Er komt zo een
nieuwe techniek van oogsten genoemd “afkomstig uit
Probiotische agricultuur”. De term is afkomstig uit het Grieks:
Pro-Bios = ten behoeve van het leven. Indien er op deze
manier geoogst wordt, schenkt Kavolì® aan de consument de
smaken en de geuren van de groenten, zoals ze vroeger
waren…

Sodidea srl
De slagzin van dit bedrijf luidt de ontwikkeling van
nieuwe ideeën. De verantwoordelijke persoon dr.
Emilio Disarò is Agrarisch deskundige afgestudeerd in
Biotechnologieën. Zijn ervaring is nodig geweest voor
het perfectioneren van de agronomische technieken
van Kavolì®

CNR van Pisa IBBA Istituto di biologia e biotecnologia agraria (Instituut
van biologie en agrarische biotechnologie) prof. Vincenzo Longo. Met
het onderzoekscentrum I.B.B.A hebben wij een gunstige overeenkomst om de
waarde van de antioxiderende stoffen te onderzoeken in alle groenten die
geoogst is door de vennoten van het Consorzio Freschissimi. De resultaten
hebben uitgewezen dat de blaadjes van Kavolì niet alleen rijker aan vezels zijn
t.o.v. andere bladgroenten zoals kropsla, maar ze tevens drie keer zoveel
antioxiderend zijn vergeleken bij kropsla.

www.freschissimi.com
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Testveld bij Agrarisch Bedrijf
Quadrifoglio ss
Onderzoek naar nieuwe
species en soorten om deze
op de markt te brengen in de
loop van de komende jaren

www.freschissimi.com
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Het personeel

Consorzio Freschissimi

Agrarisch Bedrijf Gambaro Paolo e Pietro

Groep van aangesloten bedrijven. De missie is gefocust op de oogst en
transformatie van de groenten- en fruitproducten. De vestiging
bevindt zich in de provincie van Venetië en de vennoten zijn
hoofdzakelijk in Veneto met een paar elders geplaatste vennoten in de
rest van Italië. Het Consorzio Freschissimi houdt zich bezig met het
genereren van business voor de aangesloten bedrijven en dit is hier
een voorbeeld van

Met vestiging in Noale is dit het eerste bedrijf
dat Kavolì oogst en commercialiseert

Agrarisch Bedrijf Quaggio Luciano
Uit dit bedrijf dat gesticht werd in Campagna Lupia komt het
idee, de ontwikkeling en het ontwerp van het patent voort.
Op dit moment zijn er andere soorten groenten die met Kavolì
® geassocieerd kunnen worden in de loop van ontwikkeling

Norlitalia srl
Bedrijf met ervaring in de
ontwikkeling van nieuwe
patenten. Het hoofd is
vennoot van het
consorzio Freschissimi en
heeft meegewerkt in de
uiteenzetting van het
patent en in het
deponeren van het
handelsmerk

Ristorante al
Fogher

Het bedrijf houdt zich bezig met
marketing en communicatie. Het
vergezelt ons op bijeenkomsten
en demonstraties om video
testimonials te realiseren

De vennootschap die
zich m.b.v. zijn leider
dr. Disarò Emilio
bezig houdt met de
ontwikkeling van de
oogsttechnieken

Lineart
Als Studio van
grafische publiciteit,
is Lineart onze
partner voor het
uiterlijk

Quadrifoglio ss
Bedrijf dat zaad
produceert. Het
houdt zich bezig met
het produceren van
Kavolì ® -zaad

Kavolì®

Kok Samuele heeft
twee nieuwe
recepten
gerealiseerd met
Kavolì ®
Pizza Kavolì ®
Baccalà Kavolì ®

LineArt Videoproduzioni

Sodidea srl

Studio Modiano
Ortomec

De Mooji Amsterdam

Bedrijf gespecialiseerd in de constructie van zaaimachines
en hulpmachines voor de oogst. Alle oogsttesten zijn
uitgevoerd met de hulpmachines van Ortomec. De
hulpmachines die geproduceerd worden door Ortomec zijn
dus getest voor het oogsten van Kavolì ® kleine koolblaadjes

Groothandelaar van de markt
van Amsterdam in Nederland
is enige handelaar voor de
verkoop van Kavolì® in
Nederland en Rusland

www.freschissimi.com

De studio Modiano,
gespecialiseerd in de
sector handelsmerken
en patenten, heeft zich
bezig gehouden met de
complete uiteenzetting
van het patent en van
de bevestiging ervan
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De kennis
Nationale Raad van Onderzoeken –
“Istituto di Biologia e Biotecnologia
Agraria” (Instituut van biologie en
agrarische biotechnologie), I.B.B.A.
Organisatie-eenheid van Pisa

Pisa 18 juni 2009

In de loop van de laatste jaren is het aangetoond dat een dieet dat rijk aan groenten is in staat is het opkomen van chronischdegeneratieve ziektes te verminderen. Plantaardige producten zoals groenten en fruit bevatten veel vitaminen en fytochemische stoffen,
metabolisch actieve samenstellingen, als antioxiderende stoffen en als chemiopreventieve stoffen. Wat deze laatste betreft is er vooral
aandacht besteed aan de glucosinolaten (GLS), die aanwezig zijn de kruisbloemenfamilie, voorlopers van de isothiocyanaten (ITC). Talrijke
epidemiologische studies hebben uitgewezen dat de consumptie van dit het Brassica-soort (kolen, broccoli, bloemkool, kool en spruitjes
enz.) het risico op het ontwikkelen van kanker vermindert. Experimenten die uitgevoerd zijn op dieren hebben aangetoond dat het antikankerverwekkend effect van die planten toeschrijfbaar is aan hun hoge gehalte van GLS en aan hun metabolismeproducten, de ITC. De
glucosinolaten moeten om hun activiteit naar buiten te kunnen doen komen gehydroliseerd zijn door het enzym myrosinase tot
isothiocynaten. De myrosinase bevindt zich in de celvacuole en vervolgens komen de isothiocynaten vrij bij het breken van de cellen
(snijden, platdrukken en kauwen). De oogst-, voorbereiding- en kookomstandigheden waaraan de koolplanten blootgesteld worden
voordat ze geconsumeerd worden, kunnen het glucosinolaten-myrosinase-systeem beïnvloeden tot de reactie van hydrolyse en de
daaropvolgende formatie van de metabolieten. Het koken van de planten verandert het glucosinolaten-myrosinase-systeem als een
resultaat van een gedeeltelijk of helemaal niet geactiveerd worden van de myrosinase, thermische of fysieke breking van de
glucosinolaten, verlies van co-enzymachtige stoffen, oplossing van de glucosinolaten en van de respectievelijke metabolieten tijdens het
koken ervan of tijdens d overvliegen ervan. Er wordt daarom aangeraden de bovengenoemde planten zoveel mogelijk rauw te gebruiken
om het verlies van het gezonde effecten voor uw gezondheid van de glucosinolaten te voorkomen. We hebben recentelijk in ons
laboratorium een soort kool geanalyseerd (Kavolì® genoemd, bron Consorzio Freschissimi) het kleine blad heeft een grote antioxiderende
werking getoond. In beschouwing nemend dat deze veel beter dan andere koolsoorten rauw gegeten kan worden, juist omdat het
kleine bladen heeft, kunnen we aannemen dat het in ons dieet brengen van deze plant voordelen met zich mee kan brengen op het
gebied van gezondheid.
Dr. Vincenzo Longo

www.freschissimi.com
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Folder

de zakfolder met informatie voor
de consument, van Grundun Dallavia
journalist gespecialiseerd in agrarische
voeding

De mededeling
binnen handbereik
www.freschissimi.com
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Consorzio Freschissimi
Sede

Via 2 Giugno 43
30010 - Campagna Lupia
Venezia Italy
Tel +39 041460797
Fax +39 05145021
E-mail: info@freschissimi.com
Web: www.freschissimi.com
Skipe: consorziofreschissimi

gecertificeerd bedrijf :

Systeem
UNI EN ISO 9001:2000 cod. EA35
Ontwerp en ter beschikking stellen van
diensten aan bedrijven: activiteiten
betreffende

Product
GLOBAL GAP ®
Optie 2
17 gecertificeerde bedrijven

www.freschissimi.com

Milieu
UNI EN ISO 14001:2004 cod. EA35
Ontwerp en ter beschikking stellen van diensten aan de
bedrijven, omwille van de verspreiding van
agronomische en agro-industriële technieken binnen
het respect van het milieu. Bescherming, controle
technische assistentie voor de aangesloten bedrijven
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