December
feestmaand magazine

DE LEKKERSTE

OLIEBOLLEN
WORDEN GEBAKKEN

IN

RISSO CHEF

Ontdek de baktips en trucs
voor extra omzet

Creëer makkelijk extra omzet
in de gezellige decembermaand

Inspiratie
voor de feestmaand...
Het einde van het jaar komt al weer in zicht en dat
betekent een drukke tijd met de focus op de december
feestmaand en dan met name de oliebollen.
Vandemoortele is met Risso Chef Frituurolie al jaren dé partner van
ambachtelijke bakkers en oliebollenkraamhouders als het om het frituren van
oliebollen gaat. Met dit feestelijke magazine willen wij graag onze kennis delen
en bakadviezen geven hoe de beste oliebol te bakken. Ook komt meervoudig
winnaar van de AD-Oliebollentest Richard Visser uitgebreid aan het woord,
met zijn geheim achter de perfecte oliebol.
Verder vertellen we hoe je extra verkoop kunt
realiseren door meer aan te bieden dan
alleen oliebollen, want december is immers
dé feestmaand bij uitstek. Denk aan een
gezellig ontbijt of brunch met verschillende
mini broodjes en viennoiserie, heerlijke
patisserie als luxe grand dessert of voor bij
de koffie. Daarnaast bieden we extra lekkernijen naast de oliebol voor oudjaarsavond.
Tot slot bieden we je tips om de verkoop van
oliebollen, Berliner bollen etc. te stimuleren
naar de consumenten. Allemaal suggesties
voor extra omzet en een leuke eindejaarsbonus.
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Ik wens je namens heel Vandemoortele veel
inspiratie toe, succes bij het bakken en een goed,
gezond nieuw jaar.

Aimé Pype

Culinair Adviseur Ambachtelijke Bakkerij

De lekkerste
oliebollen bak je
in Risso Chef!
December... de maand bij uitstek om
klanten te verwennen met frituurgebak.
Bakkers weten; de lekkerste oliebollen bak
je krokant en bruin in de Risso Chef. Want
Risso is de hoogst verkrijgbare kwaliteit die
minder schuimt en duurzaam is in gebruik.
We geven je hiernaast de 6 stappen naar
de perfecte oliebol. Helemaal wanneer je de
tips hieronder ook goed in de gaten houdt...
zo kan er zeker niets meer mis gaan!

STAP VOOR STAP NAAR HET BESTE RESULTAAT
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Baktemperatuur
oliebollen: 170-175° C.
Frituur nooit boven de
180° C!

OPSLAG
Bewaar Risso frituurolie
op een koele (14-20° C)
en donkere plaats.

POEDERSUIKER
Zorg dat er geen poedersuiker in de olie
kan komen. Bestrooi de oliebollen
buiten bereik van de frituur. Besuikerde
oliebollen niet opnieuw frituren.

Geef oliebollen de ruimte. Verhouding
oliebollen en frituurolie max. 1:10.
Na het frituren de oliebollen goed uit
laten lekken om vetopname te beperken.
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NA HET FRITUREN

VERVERSEN

Bij meting polair materiaal > 25%

✓ 100% plantaardige olie
✓ Hoogwaardige kwaliteit
✓ Duurzaam in gebruik
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FRITUREN

Bij sterke verandering van geur,
smaak of kleur
Bij stroperigheid

Houd de frituur op temperatuur tijdens
korte frituurpauzes
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Wanneer je helemaal klaar bent, de
thermostaat uitzetten en de frituur
afdekken

FILTEREN

Verwijder tussen frituurbeurten losse
rozijnen en bakresten
Filter dagelijks bij een olietemperatuur
onder de 100⁰ C

gouden
frituur
TIPS
Houd water uit de
buurt van de frituur.
Zorg voor goede
afzuiging voor
waterdamp.

4

Frituur niet op de tocht.
Roer niet door de olie
tijdens het opwarmen.
Pomp geen lucht in de
olie tijdens het filteren.

Dek de frituur af
wanneer deze niet
in gebruik is.

Voeg niet te veel deeg
in één keer toe.

Gebruik speciale zeep
om frituur te reinigen.

Houd de frituur op
temperatuur, ook
tijdens frituurpauzes.

Spoel goed na met water
na het reinigen en laat de
frituur volledig opdrogen.

Frituur nooit boven
de 180° C.
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Strooi niet met
poedersuiker in de buurt
van de frituur.
Frituur gesuikerde
oliebollen niet opnieuw.

Olie en vet zijn eigenlijk hetzelfde. Het
enige verschil is dat bij kamertemperatuur
olie vloeibaar is en vet vast.
Plantaardige oliën worden uit verschillende
zaden gewonnen. De meest gebruikte
oliën om in te frituren komen uit zonnebloempitten, palmvruchten, koolzaden en
maïs. Die oliën hebben allemaal een andere
kleur. Kleur geeft dus een indicatie uit welke
zaden de olie is geperst en zegt niets over de
kwaliteit van de olie.

EHBO

HELP! Je hebt het
stappenplan gevolgd en
alle genoemde tips ter
harte genomen. En toch
verloopt het bakken niet
zoals verwacht... Geen nood,
veel problemen zijn namelijk
met deze tips zo opgelost!
DE FRITUUROLIE...
ROOKT
> Wanneer de temperatuur te hoog is
> Frituurresten niet verwijderd zijn
> Je olie te oud is
SCHUIMT
> Wanneer de frituurbak te vol zit
> Er te veel water in het deeg zit
> Wanneer de frituurolie is afgebroken
(vervang de frituurolie).

GAAT MINDER LANG MEE
> Wanneer er verkeerd gemeten wordt
> 	Er niet gefilterd wordt of frituurresten niet
verwijderd worden

Frituurwoordenboek

Olie OF VET?

Handige
weetjes over
olie, frituren en
OLIEBOLLEN

DE OLIEBOL...
IS TE DONKER
> Frituurtijd is te lang
> De olietemperatuur is te hoog
> De olie moet vervangen worden
IS TE LICHT
> De frituurtijd is te kort
> De temperatuur van de olie is te laag
IS TE VET
> De frituurbak is te vol
> Temperatuur van de olie is te laag
IS NIET GAAR VAN BINNEN
> Te kort gebakken
> Frituurbak is te vol
> De olietemperatuur is te hoog
HEEFT ZWARTE PUNTEN
> Er is niet voldoende gefilterd
> Frituurresten zijn niet verwijderd
HEEFT EEN AFWIJKENDE SMAAK
> Geen constante werkwijze bij de
deegbereiding
> Controleer oliekwaliteit en vervang olie
indien nodig
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EERSTE
HULP BIJ
OLIEBOLLEN
BAKKEN

meten
is weten

Test de kwaliteit altijd volgens
de gebruiksaanwijzing van de
vettester. Test wanneer er niet
gefrituurd wordt, de frituurmanden uit de olie zijn en de bakresten uit de olie zijn geschept.
Test altijd op hetzelfde moment
van de dag om gemeten waarden
te kunnen vergelijken.
Laat na het bakken de frituurolie
minimaal 15 minuten tot rust
komen vóór het meten van
polaire componenten.

Wist je dat?!
Oliebollen
100% plantaardig zijn?
Oliebollen vroeger
oliekoeken heetten?
Het oudste recept voor
oliebollen in Nederland uit
1668 dateert?
Nederlanders samen
70 miljoen oliebollen eten
in december?
Er een WK oliebollen eten
is? Het record staat op
13 oliebollen in 12 minuten!

Aanslag Een geel/bruin residu, dat ontstaat aan de zijkanten van de frituur, waar
de olie en het metaal in contact komen met
de zuurstof uit de lucht. De aanslag bestaat
uit aan elkaar geplakte stukjes kapotte
vetzuren.
Acrylamide Een chemische stof, die
kan ontstaan tijdens de maillard-reactie.
Deze stof is niet goed voor de gezondheid.
Acrylamide ontstaat wanneer voedsel voor
langere tijd op hoge temperaturen wordt
verhit. Frituur dus niet boven 175°C en
verhit producten niet langer dan nodig is.
E900 / DMPS E900 heet ook wel DMPS.
Het is een door de EU goedgekeurde hulpstof, die in zeer kleine hoeveelheid (3ppm)
wordt toegevoegd aan frituurolie. Deze
toevoeging is heel belangrijk, omdat het
schuimvorming tegengaat en de veiligheid
van frituren verhoogd. Als bijkomend effect
verlengt het bovendien de levensduur.
DMPS reageert niet met voedsel en wordt
niet opgenomen door de oliebollen.
High Oleic Zonnebloemolie Olie
geperst uit zonnebloempitten van een speciaal ras. High Oleic Zonnebloemolie heeft
een neutrale smaak en bevat een zeer hoog
gehalte aan het enkelvoudig onverzadigde
vetzuur Omega 9 (oleïnezuur). Hierdoor is
de olie zeer hittestabiel en goed bestand
tegen de vijanden van frituurolie.
Kleurbepaling Kleurbepaling is géén
betrouwbare manier om de kwaliteit van
olie vast te stellen. Elke olie of vet heeft een
andere beginkleur, die niets zegt over de
kwaliteit. Een kleurbepaling werkt alleen
als de verkleuring wordt vergeleken met
de beginkleur van dezelfde samengestelde
olie. Aan de beginkleur zelf is niet af te
leiden wat de kwaliteit van de olie is.
Maillard-reactie De reactie die er voor
zorgt dat als voedsel zonder gebruik van
water wordt verhit, het een bruine kleur
krijgt. Dat komt omdat eiwitten en suikers
met elkaar reageren. Het veroorzaakt ook
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de lekkere smaak van gebakken, gegrild
of gefrituurd eten.
Omega 3 Ook wel linoleenzuur
genoemd. Het is een essentieel, meervoudig
onverzadigd vetzuur voor de mens, wat
betekent dat het lichaam het niet zelf kan
maken. Het is niet goed geschikt om te
verhitten en wordt relatief gemakkelijk
afgebroken door oxidatie.
Omega 9 Ook wel oleïnezuur (oleic)
genoemd. Het is een enkelvoudig onverzadigd vetzuur en is daarom gezonder dan
verzadigd vet. Het is zeer hittestabiel en is
daarom heel geschikt om in te frituren.
Palm superoleïne Een speciaal onderdeel van palmolie, geperst uit de vruchten
van de oliepalm. Bevat minder verzadigde
vetten dan gewone palmolie, maar bevat
relatief veel omega 9 vetzuren. Hierdoor is
Palm-superoleïne hitteresistent en geeft het
constante bakresultaten.
Polaire componenten Het afval dat
overblijft als frituurolie wordt afgebroken
door hitte, zuurstof of water. Het zijn afgebroken stukjes vetzuur. Als het percentage
polaire componenten groter is dan 25%,
dan moet de olie vervangen worden.
Vetzuur Stof met lange ketenmoleculen.
Vetzuren kunnen verzadigd zijn, enkelvoudig onverzadigd (één dubbele binding) of
meervoudig onverzadigd (meer dan één
dubbele binding).
Vetzuursamenstelling Een unieke
combinatie van verzadigde en onverzadigde vetzuren, die voor elk type olie of vet
anders is.
Vrije vetzuren Een vetzuur dat niet
meer vastzit aan andere vetzuren. Het
vetzuur zweeft als het ware vrij door het
vetmengsel, hierdoor kan het vetzuur
gemakkelijker verder kapot gaan. Het
aantal vrije vetzuren is een indicatie van
de oliekwaliteit.

INTERVIEW
MET RICHARD VISSER

Oliebollen
bakken
is topsport!

MEERVOUDIG
WINNAAR ADOLIEBOLLENTEST

er gaan allerlei geruchten. Er is markt voor de oliebollentesten,
mensen willen toch weten waar ze de beste oliebollen kunnen kopen.
Het is wel leuk hoor zo’n wedstrijd als het in je voordeel werkt. Het
heeft ook een paar keer niet in mijn voordeel gewerkt. Het lag aan
mijzelf, niet aan de oliebol, ik moet ze bakken en dat moet gewoon
goed zijn. Er was ontzettend veel gebeurd dat jaar, mijn hoofd stond
er gewoon niet naar. Ik werd toen dat jaar nummer 20, dat is ook wel
goed, maar viel toch wel zwaar tegen.”

29. Als zij zegt, ze zijn goed, dan word ik nummer 1. Als zij zegt, ze
zijn niet zo goed... dan eindig ik lager. Soms gooi ik er wat andere
ingrediënten bij, dan zegt zij, het zijn geen oliebollen meer, je moet
bij een traditionele oliebol blijven.”

Risso Chef bestaat al ontzettend
lang en menig bakker bakt hierin.
Jij bakt hier ook in, waarom bak je
in Risso Chef?

Lange rijen van 2 tot 4 uur
tussen Kerst en oud en nieuw,
wie zijn je klanten?

‘BEZUINIG ECHT NIET OP
GRONDSTOFFEN, DAT IS DE BASIS’
Vertel eens,
hoe is het succes
begonnen?

Visser is al jarenlang een populaire oliebollenbakker. Hij beheerst het ambacht tot in de
toppen van zijn vingers en dat levert juweeltjes
van oliebollen op. Hij is een echte vakfanaat.
Tijd voor het geheim achter de ‘perfecte’ oliebol
van Richard Visser.

“Het begon lang en lang geleden. Mijn betovergrootvader Willem
Pieter Visser won de loterij; een bedrag van fl 100.000,-. Hij verkocht
zijn viswinkels en begon een poffertjeskraam in de Haagse dierentuin. Mijn familie heeft ook een oliebollengebakhuis gehad. Een
pand waar ze oliebollen uit verkochten. Dit was weliswaar voor de
oorlog. Vanaf 1952 aan de Heemraadsingel in Rotterdam stond mijn
grootvader, daarna mijn vader met een oliebollenkraam en ik sinds
1989. Mijn zoon Nico werkt ook in het familiebedrijf. Van vader op
zoon zullen we maar zeggen”.

Waarom heb jij zo vaak de
AD-Oliebollentest gewonnen?
Wat is je geheim?
“Ik heb de AD-Oliebollentest 9 keer gewonnen, niet elk jaar
hoor. Ik heb 17 keer gewonnen met de beste oliebollenkraam.
Dat is wel een hele eer. Ik hou gewoon van lekker eten en
uiteraard lekkere oliebollen. Wat mijn geheim is? Goede grondstoffen kopen, echt topproducten, dat is de basis en natuurlijk
de vakkennis. En je moet in een goede ‘mood’ zitten, dat is zeker
belangrijk. Ik heb wel eens een jaar gehad dat ik slecht meel heb
gehad, tenminste met minder eiwitten, dat werkte gewoon niet.
Mijn perfecte oliebol is krokant, veerkrachtig, makkelijk te
happen, heeft een goede afbeet, niet vet, zeker niet te hard en
zeker niet te zacht, eigenlijk ertussenin. En de kleur goudbruin,
dat is de perfecte oliebol.”

Wat vind je ervan dat de
AD-Oliebollentest is afgeschaft?
“Aan de ene kant jammer, aan de andere kant is het ook wel super
fijn, het bracht een heleboel stress met zich mee en nu kunnen
we ons weer concentreren op de verkoop van de oliebollen.
Er is een aantal partijen die een oliebollentest wil uitvoeren,
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“Risso Chef is een fijne olie om mee te werken. Het komt makkelijk uit
het blik en ik kan er langer mee doorwerken, zonder dat ik het vaak
hoef te verversen. Bovendien schuimt het ook veel minder. Ik doe er
wel arachideolie bij, deze combinatie van Risso Chef en arachideolie
heeft een bepaalde geur en smaak die mij herinnert aan vroeger.”

“Ze komen uiteraard uit Rotterdam, van Nederlanders tot Turkse
klanten, van jong tot oud. En zelfs uit Duitsland, ze bestellen er soms
wel 500 voor de hele familie. Ook uit België, je kunt het zo gek niet
bedenken. Tussen Kerst en oud en nieuw is de rij bizar lang, echt rijen
van 2 tot 4 uur, in de regen, in sneeuw. De echte oliebollenliefhebbers
staan er al om 4.00 uur ’s ochtends. We hebben niet meer ruimte om
oliebollen te bakken en dat kost tijd en je wilt toch perfecte oliebollen
bakken.”

Waar haal jij je inspiratie vandaan?
“Ik kom vaak bij de bakker, ik ben gek op de lekkernijen die in de
toonbank liggen. Ik wil altijd alles proberen. Als ik in het buitenland
ben, dan haal ik daar voornamelijk inspiratie vandaan, uit kookboeken en ik struin internet af. Ik gebruik Nutella voor de (Berliner)
bollen in de oliebollenkraam. Als ik kijk naar een oliebol, een oliebol
moet een traditionele oliebol blijven volgens mijn moeder.”

Wat doe je in de zomerperiode?
“Wij staan in Zeeland op de markt met poffertjes, suikerspinnen en
wafels. Ik ben echt blij als de oliebollen weer beginnen. Tussen half
september en half oktober staan wij in Maassluis met de oliebollen.
En 1 november beginnen wij weer in Rotterdam tot en met eind
januari. Ik heb één jongen in vaste dienst voor die paar maanden,
hij zit in de steigerbouw. In de winterperiode is het vaak te koud en
dan komt hij lekker bij ons werken. Mijn zoon en dochter, mijn vrouw,
neven en nichten werken ook in de kraam. Het is
echt een familiebedrijf.”

Heb je elk jaar een
nieuw recept voor de
perfecte oliebol?

Heb je verder nog ambities
in de toekomst?
“Een lunchroom of pannenkoekenhuis beginnen op een mooie
locatie in Rotterdam met poffertjes, Berliner bollen, maar ook zeker
oliebollen. Waarom zou je oliebollen alleen in december eten? Het
kan het hele jaar door. Ik keur ook oliebollen op de Horeca Vakschool
Rotterdam. De leerlingen kunnen elk jaar de titel ‘de
lekkerste oliebol’ winnen.”

“ALLE
FACTOREN
MOETEN
KLOPPEN
VOOR DE
PERFECTE
OLIEBOL”

Welke tips wil je je collega
oliebollenbakkers meegeven?

“Een oliebol moet van perfecte kwaliteit zijn. Alle
factoren moeten kloppen, bezuinig echt niet op grondstoffen, dat is de basis. De omgevingstemperatuur moet
kloppen. Werk ook zeker hygiënisch, niet alleen jij maar
ook je personeel. Train je personeel. Oliebollen bakken is
topsport, je moet op tijd beginnen met trainen, je loopt
ook niet zomaar de 100 meter sprint. Begin op tijd met
alvast kleinere oliebollen van 30-40 gram te verkopen.
De klanten kunnen hieraan wennen en je genereert tegelijkertijd
inkomsten en je kunt direct je personeel trainen. Laat de klant ook
proeven, zodat je de receptuur nog op tijd kan aanpassen. Bak ook
zeker niet te lang door in de olie, je klant betaalt immers een bedrag
voor een ‘perfecte’ en ‘lekkere’ oliebol en je wilt dat ze volgend jaar
weer terug komen. Nu de AD-Oliebollentest is afgeschaft, zou je zelf
een formulier door de klanten kunnen laten invullen. “

“Ik krijg half september de nieuwe oogst binnen,
dan kunnen wij het recept weer uitproberen. Dit
testen wij in de kraam in Maassluis. We bekijken de
geur, kleur, structuur, snijden het in stukken. Ik heb
één recept, het is wel elk jaar aanpassen, hoeveel
kleuring erbij moet. Het is elk jaar weer aftasten wat
de oogst heeft gedaan, zeker het meel. Ook met de
rozijnen, met de suikeruittreding en dat heeft weer te maken met je
rijsproces en met je kleuring. Het is wel een basisrecept, maar je moet
het wel elke keer aanpassen. De mooiste neem ik dan mee en die
keurt mijn moeder altijd. En die is niet mild. Ze is echt kritisch. Soms
heb ik zo mijn best gedaan en dan zegt ze nee, dit is het niet. Het is
nog bizar ook, ze heeft altijd gelijk. Ik heb een jaar gehad dat mijn
moeder zei; ik vind de oliebollen niet zo goed, ik werd toen nummer

9

d
n
e
l
l
a
n
K
!
t
i
u
r
a
a
het j

PROFESSIONALS
VERDIENEN
TOPKWALITEIT
Risso Frituurolie is een zorgvuldig samengestelde frituurolie
van zuiver plantaardige oliën voor de professionele keuken.
De unieke samenstelling combineert de beste eigenschappen
van vijf verschillende oliën. (Palm-superoleïne, koolzaadolie,
zonnebloemolie, high oleic zonnebloemolie en maïsolie.)
Deze combinatie zorgt voor krokante en betrouwbare
bakresultaten. Met Risso Frituurolie bakken professionele
bakkers sinds jaar en dag de beste oliebollen.

✓ LANGE LEVENSDUUR
✓ HITTEBESTENDIG
✓ VOOR KROKANTE EN

DE LEKKERSTE

OLIEBOLLEN

met

BETROUWBARE RESULTATEN

✓ STERK GEREDUCEERDE

WORDEN GEBAKKEN

IN

SCHUIMVORMING
✓ VRIJ VAN ALLERGENEN

RISSO CHEF

✓ B EVAT RSPO-

RISSO CHEF
GECERTIFICEERD
RPSO-1106025

GECERTIFICEERDE
DUURZAME
PALMOLIE

[ HOOGST HAALBARE NIVEAU ]

Frituurolie 5L
Art.nr. 1003073
EAN 5410556199731

Frituurolie 15L BIB
Art.nr. 1003071
EAN 5410556199687

Frituurolie 20L
Art.nr. 1003070
EAN 5410556199663
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Frituurolie 25L
Art.nr. 1003072
EAN 5410556199700
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Geef je omzet een

eindejaarsbonus!
Risso Chef is niet alleen de frituurolie
waarmee je de beste oliebollen bakt, maar
ook de frituurolie waarmee je de meeste
oliebollen verkoopt. Nederlanders eten elk jaar
70 miljoen oliebollen samen. Met het Risso
Chef winkelpakket, bestaande uit vlaggetjes en
een Risso Chef stoepbord poster, zorg je dat nog
meer van die oliebollen door jou gebakken zijn!

Ambulante verkoop;
zien is (ver)kopen!

Plaats een kraam voor je winkel en laat mensen proeven...
Zo krijgen ze letterlijk de smaak te pakken. Als een
consument eten ziet of ruikt, krijgt hij er vanzelf trek in.
Laat een medewerker rondlopen over de markt of door de
winkelstraat met een schaal met (stukjes) oliebollen.

	Vraag bij de gemeente een
vergunning aan voor ambulante
verkoop. Instrueer je personeel
over de HACCP-eisen.

TIPs

Zorg er voor dat je kraam goed opvalt. Hang bijvoorbeeld
vlaggetjes op of zet stoepborden neer. Zo zien potentiële
klanten direct waar ze die lekkere oliebollen kunnen halen.
Geef aanbiedingen en acties een prominente plek
in je kraam. Als klanten in de rij staan, zijn ze al bezig met

hun bestelling. Als ze tijdens het wachten al geattendeerd
worden op een leuke aanbieding, zijn ze geneigd meer te
kopen.
Vraag via je Vandemoortele vertegenwoordiger om een persoonlijk
certificaat ‘Verantwoord frituren’. Zet deze bij je kraam neer om je
klanten te laten zien dat je verantwoord frituurt.

Voorverkoop

MAAK HET VERSCHIL IN OMZET DOOR
PLANNING & MEERVERKOOP

GRATIS

kleurplaten

Een kleurplatenactie
laat klanten terugkomen

MAKKELIJK, LAAGDREMPELIG EN EFFECTIEF!

Een kleurplatenactie creëert direct kansen voor meer verkoop.
Wanneer kinderen een kleurplaat krijgen, zijn ze ook thuis bezig met
jouw bakkerij. Ouders komen met hun kinderen terug om de kleurplaat in te leveren en kinderen vinden het ontzettend leuk om hun
kleurplaat in de winkel te zien hangen. Kinderen onthouden goed
waar ze wat lekkers krijgen en ouders lopen daar achteraan. Zo zorgt
een kleurplatenactie er voor dat je klanten vaker terugkomen.
De kleurplaten zijn makkelijk te downloaden van de Vandemoortele
	

TIP!

mediabank. Begin vandaag nog. Nog geen toegang? Registreer je
eenvoudig via de link: dams.vandemoortele.com en je kunt packshots en sfeerfoto’s gebruiken om je verkoop te stimuleren. Succes!
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Zo start je een
kleurplatenactie:

1	Kopieer de kleurplaten.
2	Instrueer winkelpersoneel de
kleurplaten uit te delen en de
ingekleurde weer aan te nemen.
3	Hang een aankondiging op in de
winkel met de inleverdatum.
4	Maak een plekje in de winkel waar
kleurplaten opgehangen worden.
5	Geef elk kind dat een kleurplaat
inlevert een oliebol/krentenbolletje.
6	Verloot voor oud en nieuw een prijs
onder de ingeleverde kleurplaten:
bijvoorbeeld een nieuwjaarstaart of
een workshop koekjes bakken.

Maak het klanten makkelijk om vooruit te bestellen, des te
makkelijker het is een planning te maken. Gebruik hiervoor
een gestandaardiseerd bestelformulier waarop het assortiment,
de prijzen en acties staan. Zeker bij bijzondere of nieuwe
varianten oliebollen.

Klanten kopen meer door mooie aanbiedingen en acties.

Klanten zijn gevoelig voor combinatie deals of familiepakketten,
dus zet zeker een goede aanbieding op het formulier. Deel 2 tot
3 weken van te voren de formulieren uit aan klanten. Zet duidelijk
op het formulier tot wanneer ze het kunnen inleveren en wanneer
ze hun bestelling kunnen ophalen. Indien mogelijk: maak op je
website een digitaal formulier of laat klanten bestellingen per
e-mail doorgeven. Bevestig dat de bestelling is ontvangen en
geef door wanneer de bestelling kan worden opgehaald.
Hang een aankondiging op in de winkel dat oliebollen
	

TIPs
	

besteld kunnen worden.
Bied elke klant die een formulier inlevert een oliebol aan.
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Verkoop méér
door efficiënt te
werken!
Aan het einde van het jaar is het
topdrukte. Als iedereen zijn eigen
verantwoordelijkheid heeft in de
kraam, wordt het werk efficiënter
gedaan dan wanneer iedereen
alles doet. Spreek daarom goed
af wie wat doet; zeker bij ambulante verkoop. Zo worden klanten
-ook wanneer het druk is- zo snel
mogelijk geholpen.
Verdeel de taken (bakken, bestellingen
aannemen, oliebollen verpakken,
afrekenen, voorraden aanvullen).
Maak duidelijke afspraken over waar
het geld bewaard wordt, zorg dat geld
tussendoor wordt opgehaald en veilig
wordt opgeborgen.
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EXTRA AANBOD
NAAST DE OLIEBOLLEN

Berliner bol
A1 | Art.nr. 81124

VUL DE BERLINER BOL
MET BANKETBAKKERSROOM,
JAM OF CHOCOLADEPASTA

met
Decoreer de Berliner bol
tboompoedersuiker in een kers
of sneeuwPOPvormpje

Gezelligheid alom in de oliebollenkraam. Bied naast alleen oliebollen
en appelflappen ook een extra assortiment zoete traktaties aan, voor
degene die geen trek heeft in een oliebol. Deze kant-en-klare producten
hoef je (desgewenst) alleen nog te voorzien van een feestelijke topping.
Om je te helpen, geven we je hierbij enkele originele inspiratietips, die
je direct kunt toepassen.
n typisch Hollandse
Het slagroomsoesje is ee oom. Werk ze af
slagr
lekkernij - gevuld met
oladetoppings.
met verschillende choc

Slagroomsoesje
A11 | Art.nr. 12993

Kinderen zijn er dol op,
mini suikerwafels op een
stokje. Verrijk het met
verschillende chocoladetoppings

Mini suikerwafel
A293 | 81135

Berliner bol
A1 | Art.nr. 81124

Mini gevulde éclair
A18 | Art.nr. 12994

Benieuwd naar
ons overige assortiment
zoete traktaties? Vraag je
Vandemoortele vertegenwoordiger en laat je
verrassen door ons
aanbod!
14

vulde
Lekkere verwennerij: ge sière en room.
tis
pa
e
mini éclair met crèm
elkchocolade
Afgewerkt met een m ....
m
ganache topping. Mmm
15
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VOOR BIJ DE KOFFIE
OF VOOR EEN LUXE
GRAND DESSERT

Frambozen bavarois
B178 | Art.nr. 20078

Benieuwd naar
ons overige assortiment
patisserie? Vraag je
Vandemoortele vertegenwoordiger en laat je
verrassen door ons
aanbod!

La Pâtisserie du Chef maakt het je lekker makkelijk, al 25 jaar!
De bavarois stangen zijn klaar om te ontdooien en te decoreren.
Het bespaart je geld en tijd tijdens de drukke decembermaand.
Het assortiment bestaat uit bavarois in verschillende smaken, kleuren,
afmetingen en gewichten.

TIP!

Laten zien is verkopen! Download en print de
GRATIS posters voor op of achter de toonbank.
Dan geef je handige inspiratietips aan je klant
en verkoop je meer! Deze posters en andere foto’s
zijn makkelijk te downloaden van de Vandemoortele
mediabank. Begin vandaag nog!
Nog geen toegang? Registreer je eenvoudig via de
link: dams.vandemoortele.com

tiramisu

Tiramisu bavarois
B173 | Art.nr. 20071

Zwarte-woud bavarois
B172 | Art.nr. 20072

Chocolade fantasie bavarois
B164 | Art.nr. 20016

16

Javanais bavarois
B170 | Art.nr. 20074

posters A4 & A5

van hapklare
Mix ’n match: een mozaïek
n door de
gebakjes. Breng variatie aa s te snijden.
tje
bavarois stangen in vierkan

chocolade
Decoreer met vers fruit,
ef een eigen
of figuurdecoraties en ge
varois.
feestelijke draai aan de ba

all time
favourite

GRATIS

Bosvruchten bavarois
B168 | Art.nr. 20076

17
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Benieuwd naar
ons overige assortiment
viennoiserie en luxe broodjes?
Vraag je Vandemoortele
vertegenwoordiger en
laat je verrassen door
ons aanbod!

VOOR EEN FEESTELIJKE
BRUNCH OF BIJ DE BORREL
Met kerst mag er best groots uitgepakt worden. Deze luxe mini broodjes
en mini viennoiserie zijn prima geschikt voor bij het kerstontbijt, -brunch
of -borrel. Ze hoeven maar even in de oven en dat bespaart je klant zeker
tijd in deze drukke maand. Wij geven je graag inspiratietips.

Maak gesorteerde
zakjes of doosjes met
10 of 12 verschillende
soorten en maak een
mooie aanbieding

TIP!

Laten zien is verkopen! Download en print de
GRATIS posters voor op of achter de toonbank.
Dan geef je handige inspiratietips aan je klant
en verkoop je meer! Deze posters en andere foto’s
zijn makkelijk te downloaden van de Vandemoortele
mediabank. Begin vandaag nog!
Nog geen toegang? Registreer je eenvoudig via de
link: dams.vandemoortele.com

Mixed box mini aperitiefhapjes
MB1 | Art.nr. 81140

GRATIS

posters A4 & A5

Mixed box mini
roomboter viennoiserie
MB15 | Art.nr. 24951

Mini maple pecan
KB197 | Art.nr. 47917

Assortiment mini longuettes
MB19 | Art.nr. 28203
Assortiment mini
ambachtelijke tafelbroodjes
MB5 | Art.nr. 13116

Assortiment mini tafelbroodjes
MB2 | Art.nr. 22021

Assortiment mini kaiserbroodjes
MB6 | Art.nr. 45200

a sfeer.
dekte tafel geeft extr
ge
k
rij
n
ee
is,
er
din
en er perfect bij.
rstontbijt, -brunch of Of het nu voor een ke urlijk niet ontbreken. Deze mini broodjes pass
tu
Luxe broodjes mogen na
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Geef de mini
viennoiserie een
extra feestelijke
uitstraling

Assortiment mini
rustieke tafelbroodjes
MB9 | Art.nr. 23375

de
De Mini maple pecan is dy
en
kleine variant van de tr ld
vu
ge
lijk
jke
Maple pecan. Ri
oten.
nn
ca
pe
en bestrooid met
tafel.
op
Een eye catcher voor
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OVER VAN VAN DEMO O RTELE

Samen genieten van
lekker eten zit ons in
het bloed...
Vandemoortele is een Belgisch familiebedrijf, opgericht in 1899 en is sindsdien blijven groeien en
veranderen, vooral de laatste twee decennia. Wij zijn een Europese groep van voedingsbedrijven geworden,
met leidende posities in twee categorieën: Bakkerijproducten & Margarines, Culinaire Oliën en Vetten.
Goede smaak en genieten zijn al meer dan 100 jaar onze grootste passies. Wij geloven dat dagelijkse kost
dagelijks genieten moet zijn, ongeacht de gelegenheid of maaltijd. Of het nu speciaal of alledaags is,
wij gaan telkens voor de beste smaakbeleving, zo ook in de gezellige decembermaand.
De smaakmaker in de keuken,
op tafel en onderweg
Onze missie is duidelijk. We willen de smaakmaker zijn in de
keuken, op tafel en onderweg. Van ontbijt tot diner en van
gezonde lunches tot verwenmomenten. We maken producten
die onze klanten kunnen vertrouwen en waar ze van kunnen
genieten. We zoeken continue naar consumenteninzichten
voor onze innovaties en om onze klanten te inspireren. We
bieden een toegevoegde waarde door handige oplossingen te
bieden aan onze klanten, efficiënt en op maat gemaakt, in alle
mogelijke kanalen.

Bij Vandemoortele zijn we betrokken met de toekomst.
Wij maken smaakvolle hoogwaardige voedingsmiddelen
waarvan je kunt genieten en we doen dit op een duurzame
manier. Onze betrokkenheid met de toekomst uit zich in
vier onderdelen:
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1 VERANTWOORDE INKOOP

2 ECO-EFFICIËNTE PRODUCTIE

Hoe duurzaam we zijn, hangt af van wat
wij doen - maar ook wat anderen voor ons
doen. We promoten ethisch gedrag in onze
waardeketen om er zeker van te zijn, dat
mens en milieu met respect behandeld
worden.

We streven naar een zo efficiënt mogelijk
verbruik van energie, water, grondstoffen en verpakkingen. Tegelijkertijd
werken we voortdurend aan het terugdringen van afval en uitstootwaarden
om zo milieuvriendelijker te produceren.

Shaping a tasty future
Voeding staat midden in het leven, zowel fysiek als sociaal.
Voeding is bedoeld om te voeden, energie van te krijgen, maar
ook vooral van te genieten. We hebben een passie voor goede
smaak en lekker genieten. We kijken naar lokale smaken en
halen inspiratie uit het vakmanschap. Maar bovenal willen we
een smaakvolle toekomst. Daarom hanteren we de slogan:
Shaping a Tasty Future.

3 BETROKKENHEID
BIJ ONZE MENSEN

4 PRODUCTEN DIE
JE KUNT VERTROUWEN

We committeren ons aan een veilige
werkomgeving, de ontwikkeling van
onze medewerkers, het aansturen op
diversiteit en het ondersteunen van de
lokale gemeenschap.

Als producent van levensmiddelen hebben we een grote verantwoordelijkheid
tegenover onze klanten. In de gehele
waardeketen controleren we de kwaliteit
van onze producten volledig, om zo de
hoogste productveiligheid te kunnen
waarborgen.
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G ES C HI ED ENI S VA N VAN D E M O O R T E L E

Sinds jaar en dag je
betrouwbare partner
Vandemoortele is anno 2018 één van Europa’s toonaangevende producenten van kwalitatief hoogstaande voedingsproducten. Van margarines en desembroden tot donuts. Maar we staan nog altijd het
meest bekend om onze plantaardige oliën. Zo ook Risso Chef dat vele bakkers gebruiken voor het bakken
van oliebollen. De geschiedenis van ons bedrijf startte trouwens met de productie van dit vloeibare goud.

1899 - 1945

1946 - 1997

UITBREIDING VAN
OLIËN EN VETTEN EN
TOEVOEGING VAN
In 1899 richten Constant
DIEPVRIESBROOD- EN
Vandemoortele en zijn zoon
Adhémar een bedrijf op dat ze BAKKERIJPRODUCTEN
OPRICHTING VAN
VANDEMOORTELE

naar zichzelf vernoemen. Het
oorspronkelijke doel: de lokale
zeep- en veevoederbedrijven
bevoorraden. Maar al snel
verruimt Vandemoortele zijn
horizon en groeit uit tot nationaal producent van plantaardige oliën (in bulk).

professionele
bakkers bakken al
méér dan 30 jaar de
beste oliebollen
in risso

Na WO II groeit Vandemoortele
uit tot Europees producent
van oliën en vetten: ruwe en
geraffineerde olie, mayonaise,
margarine, gebottelde olie het behoort voortaan allemaal
tot het assortiment. Een volgende grote stap vindt plaats
in 1978, met de toevoeging
van diepvriesbrood en -bakkerijproducten, onder de noemer
Vamix. Alpro, opgericht in
1980, staat dan weer voor de
productie van sojadranken en
sojagerelateerde producten.

1998 - 2008

2009 - vandaag

FOCUS OP
UITBREIDING VAN
3 KERNACTIVITEITEN
EN OVERNAMES

FOCUS OP MARGARINES,
CULINAIRE OLIËN &
VETTEN EN BAKKERIJPRODUCTEN

Vandemoortele focust
meer en meer op verpakte
consumentengoederen.
Met name sojavoeding,
margarines & vetten en
diepvries bakkerijproducten.
Gerichte overnames volgen
elkaar snel op: in 2004 het
artisanale brood van Cottes
en de donuts van Columbus
Food, in 2006 SoFine Foods
(tofu en vleesvervangers) en
Erkens Bakkerijen (patisserie),
in 2008 het brood en banket
van Panavi.

Europees leider in margarines,
culinaire oliën & vetten
en bakkerijproducten. De
focus wordt nog verscherpt:
Vandemoortele verkoopt zijn
Alprodivisie, zodat diepvries
bakkerijproducten en vetten
de absolute corebusiness
worden. Vandemoortele groeit
voor beide business units uit
tot Europees marktleider (onder meer dankzij de overname
van Van Dijk Food Products in
Zeewolde, gespecialiseerd
in margarines en vetten) en
in 2015 de overname van LAG
in Italië (Lanterna).
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GECERTIFICEERD
RPSO-1106025

✓ 100% plantaardige olie
✓ Hoogwaardige kwaliteit
✓ Duurzaam in gebruik

De Risso Chef verpakkingen
in de loop der jaren...
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HEB JE INTERESSE
IN ONZE PRODUCTEN?
Neem dan vooral contact op met je
Vandemoortele vertegenwoordiger voor meer
informatie over onze producten. Bekijk ook onze
website als je meer wilt weten over ons assortiment
of onze organisatie.

VANDEMOORTELE NEDERLAND BV Handelsweg 1 - 3899 AA Zeewolde, T 036 5229757, bakkerij.nl@vandemoortele.com, www.vandemoortele.com
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