
Ass ortiment ‘23



True to taste
Bij Quality Nuts kiezen we sinds 1989 enkel noten en gedroogde vruchten 

van de hoogste kwaliteit. Voor fijnproevers en levensgenieters die op

zoek zijn naar topproducten boordevol smaak. Voor wie elk moment een 

speciale toets wil geven: een verrassende kaastafel, een verfijnd aperitief

of een luxueus vieruurtje. Met onze prachtproducten charmeer je zelfs 

de meest veeleisende klanten van jouw speciaalzaak.

Al onze noten en gedroogde vruchten worden met de hand geselecteerd. 

Steeds met de focus op smaak, vorm en kleur. Voor de meerwaardezoeker 

die kwaliteit weet te waarderen.
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Vier kleuren, vier categorieën
De voorbije drieëndertig jaar investeerde Quality Nuts in het opbouwen van 

wereldwijde relaties met betrouwbare leveranciers. Dit resulteert in een uniek en 

uitgebreid assortiment. Om het u en uw klanten makkelijk te maken, deelden we het 

gamma op in vier overzichtelijke categorieën met elk hun kenmerkende kleur.

3 handige verpakkingen
De primaire vereiste van een goede verpakking is het garanderen van optimale versheid, 

kwaliteit en duurzaamheid. Daarom werd bij de facelift van Quality Nuts gekozen voor 

hersluitbare en 100% recycleerbare packaging. Zo biedt Quality Nuts nog meer troeven 

op gebied van houdbaarheid en finesse. Kortom een assortiment met oog op elegante 

uitstalling op uw winkeltoog of in het rek.

Bovendien hechten we waarde aan onze traditie. De typerende Quality Nuts tray blijft het 

uithangbord van het merk. De nieuwe versie kreeg een frisse rebranding en is hersluitbaar.

Onder deze categorie vind 

u zowel natuurnoten

en -mengelingen terug. 

Alsook ons aanbod

zaden en pitten.

N A T U R A L

Gedroogde vruchten 

zijn de snoepjes van 

moeder natuur. Een must 

have categorie voor elk 

volwaardig assortiment.

D R I E D  F R U I T S

De categorie Snacking  

verzamelt alle met zout 

bewerkte noten en 

mengelingen. Verken zowel 

de klassiekers als onze 

hartige innovaties. 

S N A C K I N G

Als kers op de taart ons

zoet assortiment. Dit 

bestaat uit gedrageerde 

en gesuikerde noten en 

gedroogde vruchten.

S W E E T

D O Y P A C K

De Quality Nuts doypacks zijn 

compact en lager in grammage. Het 

zakje is perfect hersluitbaar en leent 

zich ideaal voor geschenkmanden.

T R AY

Sinds 1989 typeert de

klassevolle tray het Quality Nuts

gamma. De nieuwe versie is 100% 

recycleerbaar, hersluitbaar en 

ready to use voor elke gelegenheid.

3  L I T E R

De 3 Liter box van Quality Nuts is 

gericht op instant toepassing. De 

dozen zijn perfect hersluitbaar en 

handig te stapelen in elke keuken. 



Medjoul dadels
De medjoul dadel is de koning van de gedroogde vruchten. Daarom 

gingen we in 2022 wereldwijd op zoek naar de beste kwaliteit en vonden 

deze in de Jordaanvallei. Een uitgebreide testing en kwaliteitsonderzoek 

resulteerde in de rechtstreekse import van twee fantastische varianten

medjoul dadels: Jumbo en Super jumbo Diamond.

In jouw speciaalzaak
is de fijnproever koning

w

Het assortiment van Quality Nuts werd 

exclusief samengesteld voor speciaalzaken. 

Een uniek aanbod waarmee onze klanten 

zich écht kunnen onderscheiden. Tot in het 

detail werd nagedacht over soorten, service, 

verpakking en branding.

Vragen? Neem meteen contact op.
Raadsherenstraat 7, 2300 Turnhout

T 014 88 19 99 • E: info@qualitynuts.be



Vragen over ons assortiment? Contacteer ons via info@qualitynuts.be of 014 88 19 99.

Natuurnoten / Noix natures VRAC

Amandelen bruin Amandes brunes

Amandelen bruin 20/22 Amandes brunes 20/22

Amandelen bruin 23/25 Amandes brunes 23/25

Amandelen wit Amandes blanches

Amandelpoeder Amandes en poudre

Amandelschilfers Amandes effilées

Amandelstaafjes Amandes en batônnets

Brésilienne Brésilienne

Cashewnoten Noix de Cajou

Cashewnoten 320 Noix de Cajou 320

Cashewnoten 240 Noix de Cajou 240

Grondnoten wit Cacahuètes blanches

Grondnoten bruin Cacahuètes brunes

Hazelnootpoeder Noisettes en poudre

Hazelnootstukjes Noisettes en morceaux

Hazelnoten bruin Noisettes brunes

Hazelnoten wit Noisettes blanches

Kokospoeder Noix de coco

Kokosschilfers Noix de coco effilées

Macadamia Macadamia

Paranoten Noix de Brésil

Pecannoten Noix de pécan

Pistaches groen Pistaches verts

Pistaches gepeld Pistaches pelées

Walnoten 1/4 Cerneaux 1/4

Walnoten 1/2 Hand Cracked Cerneaux 1/2 Fissuré à la main

Walnoten 1/2 Cerneaux

Natuurmixen / Melanges Natures

Energy mix Energy mix

Kaasgarnituur Garniture pour fromage

Kaasschotel mix Mix plateau à fromage

Luxe noten Mélange de noix luxe

N AT U R A L

Onder deze categorie vindt u zowel alle natuurnoten en -mengelingen 

terug, alsook ons aanbod in zaden en pitten. Elk van deze producten  

worden in hun meest natuurlijke en onbewerkte vorm verpakt.  

Ideaal om te verwerken als ingrediënten of als gezond tussendoortje.



Vragen over ons assortiment? Contacteer ons via info@qualitynuts.be of 014 88 19 99.

Muesli vruchten Muesli avec fruits

Mixed noten extra Mélange de noix extra

Mixed noten Mélange de noix 

Studentenhaver extra Mendiants extra

Studentenhaver Mendiants 

Superfruit mix Superfruit mix

Tropical mix Tropical mix

Pitten en zaden / Graines VRAC

Bosbessen Myrtilles

Chiazaad Graines de chia

Dennepitten XL Pignons de pin XL

Dennepitten (1,7 kg) Pignons de pin (1,7 kg)

Dennepitten (0,8 kg) Pignons de pin (0,8 kg)

Gojibessen Baies de goji

Havervlokken Flocons d’avoine

Haverlvlokken fijn Flocons d’avoine fines

Hennepzaad Graines de chanvre

Lijnzaad Graines de lin

Lijnzaad gebroken Graines de lin brisées

Mais Mais

Muesli Muesli

Mulberries Mûres

Physalis Physalis

Pitten mix Mélange de graines

Pompoenpitten Graines de potiron

Quinoa Quinoa

Quinoa tricolor Quinoa tricolor

Sesamzaad Graines de sésame

Sesamzaad gepeld
Graines de sésame 

décortiquées

Zonnebloempitten Graines de tournesol

Flowpack natural
Doppinda Gebrand Arachides Grillées

N AT U R A L

Onder deze categorie vindt u zowel alle natuurnoten en -mengelingen 

terug, alsook ons aanbod in zaden en pitten. Elk van deze producten  

worden in hun meest natuurlijke en onbewerkte vorm verpakt.  

Ideaal om te verwerken als ingrediënten of als gezond tussendoortje.



Vragen over ons assortiment? Contacteer ons via info@qualitynuts.be of 014 88 19 99.

Gedroogd fruit / Fruits secs VRAC

Aardbeien Fraises

Abrikozen blokjes Abrikozen en cubes

Abrikozen n°4 Abricots n°4

Abrikozen Abricots

Abrikozen XL Abricots XL

Abrikozen zacht Abricots moelleux

Abrikozen naturel Abricots naturel

Ananas naturel Ananas naturel

Ananas slices Ananas en tranches

Ananas blokjes Ananas en cubes

Appelblokjes Pommes en cubes

Appelblokjes Pommes en rondes

Bananenchips Chips de banane

Cranberries Canneberges

Dadels medjoul Dattes medjoul

Dadels medjoul QN 

superjumbo diamond

Dattes medjoul QN superjumbo 

diamond

Dadels medjoul 

QN jumbo

Dadels medjoul 

QN jumbo

Dadels ontpit Dattes dénoyautées

Dadels Pars Dattes Pars

Kiwi slices Kiwi en tranches

Kokosblokjes zacht
Noix de coco en 

cubes moeulleux

Kristalgember Gingembre cristalisé

Mango slices Mangue en tranches

Meloen slices Melon en tranches

Papaya slices Papaye en tranches

Papaya blokjes Papaye en cubes

Papaya blokjes Poires naturel

Pruimen ontpit Pruneaux dénoyautées

Pruimen ontpit 20/30 Pruneaux dénoyautées 20/30

Pruimen ontpit 30/40 Pruneaux dénoyautées 30/40

Pruimen ontpit 30/40 (10 kg) Pruneaux dénoyautées 30/40 (10 kg)

D
R I E D  F R U I T S

Gedroogde vruchten zijn de snoepjes van moeder natuur. Een musthave 

categorie voor een volwaardig assortiment. Deze artikelen geven een 

verrassende toets aan hartige maaltijden of brengen natuurlijke zoetheid 

in dessert- of ontbijtbereidingen.



Vragen over ons assortiment? Contacteer ons via info@qualitynuts.be of 014 88 19 99.

D
R I E D  F R U I T S

Gedroogde vruchten zijn de snoepjes van moeder natuur. Een musthave 

categorie voor een volwaardig assortiment. Deze artikelen geven een 

verrassende toets aan hartige maaltijden of brengen natuurlijke zoetheid 

in dessert- of ontbijtbereidingen.

Rozijnen Flame Raisins Flame

Rozijnen Golden Jumbo Raisins Golden Jumbo

Rozijnen golden Raisins golden

Rozijnen sultana Raisins sultana

Tropical fruits Tropical fruits

Vijgen blokjes Figues en cubes

Vijgen bewerkt Figues conditionées

Vijgen lerida Figues lerida

Vijgen lerida n° 2 Figues lerida n° 2

Vijgen lerida n° 4 Figues lerida n° 4

Vijgen mini zacht Figues moelleux

Vijgen mini Figues mini



Vragen over ons assortiment? Contacteer ons via info@qualitynuts.be of 014 88 19 99.

S N A C K I N G

Snacking VRAC

Amandelen zout Amandes salées

Amandelen zout HR Amandes salées HR

Amandelen smoke Amandes fumées

Apero mix Apero mix

Bietenchips Chips de betteraves

Borrelnoten cocktail Mélange cocktail

Borrelnoten BBQ Mélange cocktail BBQ

Borrelnoten wasabi Cacahuètes apéro wasabi

Crackers black pepper Crackers black pepper

Crackers seasalt Crackers seasalt

Cashewnoten zout Noix de cajou salées

Cashewnoten rozemarijn Noix de cajou romarin

Cashewnoten zout HR Noix de cajou salées HR

Cashewnoten truffel Noix de cajou à la truffe

Cashewnoten truffel HR Noix de cajou à la truffe HR

Groentechips Chips de légumes

Hot mix Hot mix

Hot rice crackers Hot rice crackers

Mexicano’s Mexicano’s

Nagano mix Nagano mix

Party mix Party mix

Peanuts zout Cacahuètes salées

Peanuts roasted Cacahuètes grillées (non salées)

Pistaches zout Pistaches salées

Roasted cashew truffle Noix de cajou à la truffe

Rice Cracker Special Rice Cracker Special

Shitake mushroom chips Chips de shiitake

Shiitake crispy Shiitake crispy

Wasabi ravioli mix Wasabi ravioli mix

Wasabi ravioli Wasabi ravioli

Wasabi pinda rond Wasabi cacahuètes rond

Snacking flowpack
Babbel knabbels Pic & croc

Onder de categorie Snacking vind u alle met zout bewerkte noten en 

mengelingen. Van de alombekende zoute pinda tot gevriesdroogde 

crunchy shiitakes: verken zowel de Quality Nuts klassiekers als onze 

nieuwste hartige innovaties. 



Vragen over ons assortiment? Contacteer ons via info@qualitynuts.be of 014 88 19 99.

S W E E T

Sweet VRAC

Choco amandelen bosbes Amandes au choc myrtille

Choco amandelen 

karamel zeezout

Amandes au choc caramel 

beurre salée

Choco amandelen 

limoncello

Amandes au choco 

limoncello

Choco hazelnoten Noisettes au chocolat

Choco mix Choco mix

Choco rozijnen Raisins au chocolat

Choco rijstbollen
Crackers de riz 

au chocolat

Honey crackers sesam Honey crackers sésame

Marsepein 50/50 (1 st) Massepain 50/50 (1 pcs)

Marsepein 50/50 (12 st) Massepain 50/50 (12 pcs)

Pecannoten truffel Truffe de pécan

Suikerpinda Cacahuètes sucrées

Yoghurt rozijnen Raisins au yaourt

Krenten Raisins courinthe

Tot slot het zoet assortiment van Quality Nuts. Dit bestaat uit  

gedrageerde en gesuikerde noten en gedroogde vruchten. Ontdek de 

unieke smaakcombinaties van karamel en zeezout, sesam en honing of  

de verfijnde toets van Belgische chocolade.



Walter Van Tendeloo

walter@qualitynuts.be 

0476 45 32 00

Niels Lataire

niels@qualitynuts.be 

0472 39 59 78

Guillian Buyse

guillian@qualitynuts.be 

0476 02 18 46

Neem contact op
w

Graag komen we persoonlijk even langs om ons assortiment en 

nieuwe verpakkingen toe te lichten. We hebben een ervaren team dat voor 

u klaarstaat en u met plezier helpt om de juiste producten voor jouw zaak 

en klanten te selecteren.

Raadsherenstraat 7, B-2300 Turnhout • info@qualitynuts.be • +32 (0) 14 88 19 99




