- PERSBERICHT -

Nina Pierson onthult SLA-geheim in 4 zomerse recepten en
komt met eigen dressings
De iconische salades van SLA zijn nu door heel Nederland verkrijgbaar

AMSTERDAM, 2 augustus 2022

AMSTERDAM - De zomer is het hoogseizoen in saladeland. Veelzijdig, gezond, makkelijk en
bovenal: smaakvol. Daarom vind je vanaf zaterdag 6 augustus vier van de iconische salades
van saladebar SLA bij supermarkt-app Crisp, waar Nina Pierson (36) ook de veelgeprezen
dressings van SLA als vers bereid product introduceert. De mede-oprichtster en ondernemer
achter dé saladebar van Nederland deelt voor het eerst haar succesrecepten om thuis te
maken met de knetterverse ingrediënten van Crisp. Zo kan heel het land, van Groningen tot
Limburg, deze supersalades op tafel zetten. 
Het geheim ingrediënt van SLA
Nina deelt de recepten van vier publiekslievelingen van SLA nu exclusief met Crisp. Het gaat om de
vegan caesarsalade, een sticky teriyakisalade met tofu (bij haar kinderen met stip op één), een
falafelsalade waarmee je indruk maakt op ieder zomers feestje én haar eigen favoriet: de vegan
kapsalon. Het enige recept dat niet wordt prijsgegeven is dat van de dressings. Dat hoeft de pret
gelukkig niet te drukken, want de huisgemaakte dressings van SLA zijn vanaf nu kant en klaar
verkrijgbaar bij Crisp. Zo heb je altijd een flinke dosis smaak in huis, waarmee je elke salade zonder
moeite naar een hoger niveau tilt.
De dressings zijn vanaf zaterdag verkrijgbaar bij de SLA recepten in de smaken:
●
●
●
●

Dressing met tahin, sinaasappel, munt & citroen
Dressing met knoflook, citroen & sojayoghurt
Dressing met sesam, gember & tamari
Dressing vegan caesar

Goed eten doet goed voelen
Nina is Crisp-fan van het eerste uur. Met haar pure salades maakt ze gezond eten met groenten in
de hoofdrol de standaard. Verse ingrediënten en gemak staan daarbij voorop. Door de krachten te
bundelen, maken SLA en Crisp deze goed vullende maaltijdsalades nu toegankelijk voor heel
Nederland. Waar je ze eerder alleen kon krijgen bij vestigingen van de saladebar in de Randstad,
kun je de ingrediënten van de vier zomerse salades nu met één klik in je boodschappenmandje
leggen en vers laten thuisbezorgen in het hele land.

Een simpele smaakexplosie
“We krijgen bij SLA dagelijks de vraag hoe je onze salades thuis kunt maken. Vanaf nu kan dat dus,”
vertelt Nina. “Met de recepten laten we zien dat gezond eten écht lekker kan zijn en helemaal niet
ingewikkeld is. Als je kiest voor ingrediënten van kwaliteit, dan proef je dat terug in de smaak.
Daarin vinden SLA en Crisp elkaar. Mijn eigen favoriet is de kapsalon, inmiddels een klassieker bij
SLA. Die maken we met vegan shoarma, geroosterde zoete aardappel, quinoa en knapperige
groenten. Een smaakexplosie die je niet snel meer vergeet.”
De succesrecepten van SLA:
●
●

Vegan Kapsalon Salade
Middle Feast Falafel Salade

●
●

Sticky Teriyaki Salade
Ceasar Pleaser Salade

Alle beelden zijn te downloaden via deze link: https://we.tl/t-PjIlaFhDom
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Over Crisp
Crisp is de supermarkt-app voor knettervers eten. Ontzettend lekkere producten, volop in het seizoen en
ook nog goed geprijsd. Dat krijgt Crisp voor elkaar door rechtstreeks in te kopen bij honderden kleine
makers, kwekers en telers. Met de handige app haal je heel gemakkelijk je boodschappen in huis. En wat
je vóór 22.00 uur bestelt, wordt morgen in heel Nederland bezorgd.
Over SLA
SLA is de bekendste saladebar van Nederland met 13 winkels in de Randstad. Het familiebedrijf maakt
sinds de oprichting in 2013, de lekkerste veggie-based gerechten met biologische en zoveel mogelijk
seizoensgebonden en lokale ingrediënten. Dagvers bereid in hun centrale keuken met het welzijn van
mens en planeet centraal. Op het menu staan voedzame, vullende en verrassende maaltijdsalades,
wraps, warme bowls, verse juices & smoothies, toetjes en seizoensgebonden specials, allemaal met
groenten in de hoofdrol.

