
EEN 
NIEUWE
WERELD 
GAAT VOOR 
JE  OPEN

EEN BOTER-MARGARINE-
MENGELING DIE JE TIJD 
EN GELD DOET BESPAREN
bij het maken van cakes, mu� ins, wafels, sandwiches 
of andere zachte deegtoepassingen.



IK BEN MAKKELIJK & SMAKELIJK...

LATEN WE
DE NACHT SAMEN
DOORBRENGEN

verbeterde houdbaarheid
Cake bereid met St-Allery Liquid blij�  driemaal 

langer vers dan het identieke recept bereid met boter of olie!

Na 3 dagen heeft de cake met St-Allery Liquid 
nog dezelfde zachtheid als met boter na 1 dag!

Meer gemak bij het maken van cakes en bereidingen met 
zacht deeg. Een smakelijk alternatief voor boter waarmee de 

ambachtelijke bakker tijd en geld bespaart, zonder enig compromis 
op vlak van smaak en functionaliteit. De cake heeft een langere 

houdbaarheid in vergelijking met cake op basis van boter of olie en 
heeft een betere textuur.

De combinatie van zorgvuldig uitgekozen grondstoffen 
en een specifiek productieproces garanderen een boter-

margarinemengeling van topkwaliteit, met een kwaliteit en 
functionaliteit die constant blijven gedurende heel het jaar.

klaar voor gebruik
Bewaren op kamertemperatuur

Geen behandeling of toevoeging vereist

halfvloeibaar 
alternatief voor boter

toegenomen
 gebruiksgemak

Kleine & handige emmer van 5 kg
1:1 vervanging in elk recept 

voor zachte deegtoepassingen

ZACHTHEID VOOR GEBAK

DAGEN BEWAARD OP 20°C (IN EEN PLASTIC ZAK)
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ST-ALLERY LIQUID 
ZONNEBLOEMOLIEBOTER

Artikelnummer 414247  •  emmer van 5 kg
24 weken houdbaar in gesloten verpakking

bewaard tussen 10 - 16°C

WANNEER 
GEMAK EN 

SMAAK HAND 
IN HAND 

GAAN

handig in 
semi-industriële 

bereidingen
Dankzij St-Allery Liquid wordt het deeg 
vloeibaarder en de verwerking met een 

gedeeltelijk of volledig industriële 
uitrusting is veel makkelijker.

betere textuur

3X
LANGER VERSDAN BOTER

St-Allery Liquid is

10% BOTER

textuur

mondgevoel

uitzicht stabiele 
receptkosten

minder 
verzadigde 

vetten

GEBRUIK VAN ORIGINELE BOTER BOTER-MARGARINEMENGELING

ONTDEK HIER 
DE NIEUWE GENERATIE
CROWN CAKE-GEBAK

Bekijk onze gebruiksvideo op ons 
YouTube-kanaal ‘Vandemoortele Global’: 
St-Allery Liquid butter blend



DE WERELD 
VAN DE 
CROWN CAKES

INGREDIËNTEN
St-Allery Liquid 5 kg • Suiker 5 kg • Eieren 5 kg  

Bloem 6 kg • Amandelbroyage 600 g • Bakpoeder 180 g

WERKWIJZE
Klop de 5 kg St-Allery Liquid met 5 kg suiker enkele 

minuten op in de hoogste versnelling. Zet in de traagste 
versnelling en voeg langzaam 5 kg eieren toe. De massa 

is nu veel vaster. Voeg de 180 g bakpoeder in 6 kg gezifte 
bloem en de 600 g amandelbroyage toe en meng kort 

tot een homogene massa. Spuit of smeer de 
crownvormpjes in met St-Allery Liquid of PL3. 

Spuit in elk vormpje ongeveer 60 g cakebeslag. 
Bak in een hete luchtoven bij ± 170 °C gedurende 

± 22 minuten of in een dekoven bij ± 170 °C 
gedurende ± 30 minuten.

DE WERELD 
VAN DE 
CROWN CAKES

bouwen aan een smakelijke toekomst
Wij zijn een toonaangevende voedingsonderneming in Europa, 
binnen de categorieën bakkerijproducten en margarines, culinaire oliën & vetten, 
en bieden het allerbeste op vlak van smaak, kwaliteit en service.

Vandemoortele denkt aan de toekomst. Wij maken onze 
heerlijk smakende producten op een verantwoorde manier.

BASISRECEPT
te gebruiken voor alle variaties

10% BOTER

STARDUST 
Crown Cake speculoos

WERKWIJZE
Verkruimel speculaaskoekjes en doe ze 

in de siliconen bakvorm. Neem 1,8 kg van 
het basisrecept en voeg 18 g kaneel toe. 

Meng tot de kaneel goed onder het deeg is 
gemengd. Giet 50 g van het deeg bovenop 

de speculaaskruimels in de bakvorm. Bak in 
een hete luchtoven bij ± 170 °C gedurende 
± 22 minuten of in een dekoven bij ± 170 °C 

gedurende ± 30 minuten. Laat afkoelen. 

Haal het gebakje uit de vorm. Snij 
doormidden en vul met een roomvulling 
gemaakt met Gold Cup Saveur Instant Mix 

met karamelsmaak.

ECLIPSE
Crown Cake wortel

WERKWIJZE
Neem 1,6 kg van het basisrecept 

en voeg 400 g geraspte wortels en 
150 g gehakte walnoten toe. 

Meng alle ingrediënten. 
Giet 60 g deeg in een individuele bakvorm. 

Bak in een hete luchtoven bij ± 170 °C 
gedurende ± 22 minuten of in een 

dekoven bij ± 170 °C gedurende 
± 30 minuten. Laat afkoelen. 

Haal het gebakje uit de vorm. 
Versier met roomvulling met 
walnootsmaak gemaakt met 
Gold Cup Saveur Instant Mix. 
Werk af met stukjes wortel.

UFO
Crown Cake bosbessen

WERKWIJZE
Neem 1,7 kg van het basisrecept en 

voeg 400 g zure room toe, 15 g 
gemberpoeder en 15 g kaneelpoeder. 
Meng alle ingrediënten. Giet 60 g deeg 

in een individuele bakvorm. Versier 
met bosbessen (duw ze in het deeg). 
Bak in een hete luchtoven bij ± 170 °C 

gedurende ± 22 minuten of in een 
dekoven bij ± 170 °C gedurende 

± 30 minuten. Laat afkoelen. 

Haal het gebakje uit de vorm. Werk af 
met glazuur of eiwitglazuur.

NEBULA
Crown Cake chocolade-munt

WERKWIJZE
Neem 1,8 kg van het basisrecept 

en voeg 300 g gesmolten chocolade toe, 
200 g gehakte macadamianoten en 

50 g cacaopoeder. Meng alle 
ingrediënten. Giet 70 g van het deeg 

in een individuele bakvorm. 
Bak in een hete luchtoven bij ± 170 °C gedurende 

± 22 minuten of in een dekoven bij ± 170 °C 
gedurende ± 30 minuten. Laat afkoelen. 

Haal het gebakje uit de vorm. 
Versier met gekleurde, opgeklopte 

Gold Cup Saveur Instant Mix met muntsmaak.

JUPITER
Crown Cake toffee-karamel

WERKWIJZE
Neem 1,8 kg van het basisrecept 
en voeg 100 g sterke koffie toe, 

10 g kaneelpoeder en 200 g gehakte 
pecannoten. Meng alle ingrediënten. 

Giet 60 g van het deeg in een individuele 
bakvorm. Bak in een hete luchtoven 

bij ± 170 °C gedurende ± 22 minuten of in 
een dekoven bij ± 170 °C gedurende 

± 30 minuten. Laat afkoelen. 

Haal het gebakje uit de vorm. 
Versier met karamelsaus en 

gesmolten chocolade.

BIG BANG
Crown Cake kersen

WERKWIJZE
Neem 1,6 kg van het basisrecept en 
voeg 140 g amandelpoeder en 350 g 
gekonfijte kersen toe. Meng tot het 

deeg homogeen is. Giet 60 g deeg in de 
bakvorm. Bak in een hete luchtoven bij 

± 170 °C gedurende ± 22 minuten of in 
een dekoven bij ± 170 °C gedurende 

± 30 minuten. Laat afkoelen. 

Haal het gebakje uit de vorm. Versier 
met gekleurd glazuur of eiwitglazuur 

met kersensmaak.

GALAXY
Crown Cake limoncello

WERKWIJZE
Neem 2 kg van het basisrecept en voeg 

100 g limoncello en de zeste van 2 
citroenen toe. Meng alles. Giet 60 g van 

het deeg in een individuele bakvorm. 
Bak in een hete luchtoven bij ± 170 °C 

gedurende ± 22 minuten of in een 
dekoven bij ± 170 °C gedurende 

± 30 minuten. Laat afkoelen. 

Haal het gebakje uit de vorm.
Versier met wit fondantglazuur 

(fondantsuiker) en werk af 
met limoenzeste.

MEER RECEPTEN EN TIPS VIND JE OP
WWW.VANDEMOORTELE.COM/EN/

BRAND/ST-ALLERYSt-Allery is het beste alternatief voor boter. 
Het gebruiksgemak van margarine gecombineerd met de smaak van boter.

De recepten zijn gemaakt voor de siliconen bakvorm, 
waarin 35 individuele Crown cakes passen 

van ong. 60-70 g, zoals afgebeeld in deze folder.

Als je een bakmix gebruikt, kan St-Allery Liquid 
ook de hoeveelheid boter, margarine of olie dat 
vermeld staat  in het recept vervangen.

Vervang de hoeveelheid die vermeld staat in het 
recept gewoon door St-Allery Liquid (1:1).

TIP

1 : 1
TIP

Verkruimel 1 gebakje en gebruik 
de kruimels om de muntcrème 
te versieren.



Vandemoortele - Ottergemsesteenweg-Zuid 806, 9000 Gent - Belgium      
www.vandemoortele.com

Voor meer informatie over 
deze promotie, contacteer uw 
Vandemoortele vertegenwoordiger.

EEN 
SMAAK
REVOLUTIE

LANCERINGS-
PROMOTIE

St-Allery 
Liquid

Vandemoortele vertegenwoordiger.

Bakvorm crown cakes in silicone
plaat van 60 x 40 cm

genomineerd als innovatie
op SIAL 2016

CROWN CAKES


