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Persbericht november 2015 

U moet de bonen van HAK in ZAK hebben!  
          

In samenwerking met HAK introduceert DeeDee Plastics met trots de nieuwe  
generatie conserven verpakkingen! Een moderne stazak die nog meer  
consumentengemak biedt.  

 
Door gebruik te maken van een hoge barrière stazak bestaande uit verschillende  
lagen, worden de vier varianten bonen van HAK zonder toevoeging van aroma’s  
verpakt en hebben zij een pure bonensmaak.  
De stazakken bevatten minder vocht, waardoor de bonen een lekkere bite  
hebben en direct uit de zak te gebruiken zijn.  
Smaak en product kwaliteit worden hiermee geborgd, evenals een lange  
houdbaarheid uiteraard zonder conserveringsmiddelen. 
 
Bonen, of peulvruchten, passen helemaal in de nieuwe manier van eten want ze zijn ook nog eens 
gezond en lekker. Ze zitten boordevol vezels, plantaardige eiwitten en vitamines en zijn bovendien lief 
voor de planeet. Niet voor niets roept de Verenigde Naties 2016 uit tot het Jaar van de Boon.  
Met de nieuwe Bonen in Stazak willen HAK en DeeDee het consumenten gemakkelijker maken om 
vaker bonen op het menu te zetten. 
 
Deze nieuwe HAK zakken bieden de volgende voordelen: 

 
Consumenten 

 Gebruiksgemak: 
- De zak is licht, smal en onbreekbaar en dus eenvoudig te vervoeren en op te bergen; 

- De bonen zijn zowel warm als direct koud uit de zak te gebruiken, bijv. in een salade; 
 Optimaal behoud van smaak- en geurbeleving als vleesvervanger of maaltijdverrijking; 
 De consument weet wat hij koopt: de hoge kwaliteit bedrukking en duidelijke communicatie 

geven de verpakking een aantrekkelijke uitstraling; 
 

Milieu 
 Door deze nieuwe verpakkingsvorm is er aanzienlijk minder verpakkingsvolume en 

verpakkingsgewicht dan bij een bestaande vergelijkbare verpakking in dit segment 
 

Producenten & Retailers 
 De moderne boon in een moderne stazak spreekt een jonge doelgroep aan deze gezonde 

voedingsvariant te proberen en omarmen; 
 Ook toepasbaar voor andere producten in diverse maten en samenstellingen; 

 
Lekker Hollands, met de bonen erbij van HAK in een innovatieve stazak.  
 
Nieuwsgierig geworden? DeeDee Plastics staat graag voor u klaar en helpt u waar nodig bij het vinden 
van een geschikte verpakking voor uw product. Neem gerust contact met ons op of bezoek onze 
website www.deedee.nl  
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