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FEESTELIJKE 
EINDSPURT 
 
Wanneer het einde van het jaar 
nadert kijken wij nog eens extra 
respectvol naar onze klanten. 
Want hoe gezellig en sfeervol de 
donkere dagen van december 
ook zijn, wij weten als geen 
ander hoe hard bakkers en 
oliebollenbakkers werken om 
al die feestende consumenten 
te voorzien van lekkernijen. Wij 
zien onze klanten op 1 januari 
een zucht van verlichting slaken: 
de drukste periode van het jaar 
is voorbij. Met hopelijk een dijk 
van een omzet in die laatste 
rumoerige maand!

Wij leveren graag een bijdrage 
aan jouw eindspurt, met 
bijzondere producten, tips en 
tricks voor extra verkoop en 
vooral véél inspiratie. Dat is 
precies waar het in dit magazine 
om draait. Enthousiasme, liefde 
voor het vak, nieuwe, creatieve 
ideeën en heel veel respect voor 
alle bakkers van Nederland. 

Vandemoortele wenst je heel veel  
kijk- en leesplezier, een fantastisch 
einde van het jaar en alvast de 
beste wensen voor 2020!

We hebben een passie voor goede 
smaak, de beste ingrediënten en  
lekker genieten. We kijken naar 
lokale smaken en halen inspiratie  
uit jouw vakmanschap.  
Maar bovenal willen we een  
smaakvolle toekomst. 

Deze cake van My Original® Cakes
is vervaardigd met uitsluitend
plantaardige ingrediënten en is  
dus bij uitstek geschikt voor  
al je vega(n)-klanten.

Pieter runt samen met zijn vrouw  
een bijzondere bakkerij, De Kletskop  
in Roosendaal. En zelfs na 35 jaar 
bakken zegt Pieter: “Ik heb het  
mooiste werk dat er is!”

Makkelijk & snel van St-Allery:  
een vloeibare botermelange  
als smakelijk alternatief voor  
boter. Gericht op gebruiksgemak.

Met kerst mag er best groots  
uitgepakt worden. Deze mini’s zijn  
hier dan ook prima geschikt voor! 
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365 DAGEN  
PER JAAR  
FEEST!

Zoals je van een Belgisch familie-
bedrijf dat al 120 jaar bestaat mag  
verwachten, houden wij van de  
Bourgondische traditie. En dat 
betekent elke dag genieten en  
365 dagen per jaar feest! Want 
lekker eten is nu eenmaal onze 
passie, ongeacht de gelegenheid 
of maaltijd. Vandemoortele  
maakt het alledaagse speciaal.
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SHAPING A 
TAST Y FUTURE 
RESPONSIBLY

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

 
DUUR
ZAAM
HEID

VERANTWOORDE
INKOOP

BETROKKENHEID
BIJ ONZE MENSEN

PRODUCTEN DIE
JE KUNT  
VERTROUWEN

AL 120 JAAR DE 
SMAAKMAKER 

ECO-EFFICIËNTE 
PRODUCTIE

Hoe duurzaam we zijn, hangt af  
van wat wij doen - maar ook van  
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 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 verant- 
woordelijkheid tegenover onze 
klanten. In de gehele waardeketen  
controleren we de kwaliteit van 
onze producten volledig, om zo  
de hoogste productveiligheid 
te kunnen waarborgen.

Vandemoortele is opgericht in 
1899 en sindsdien heeft ons  
mooie bedrijf een flinke groei 
doorgemaakt. Wij zijn een  
Europese groep van voedings- 
bedrijven geworden, met leidende 
posities in twee categorieën: 
Bakkerijproducten & Margarines 
en Culinaire Oliën & Vetten.

EEN SMAKELIJKE MISSIE
Vandemoortele staat niet alleen 
voor jaarrond genieten, maar ook 
voor 24/7 verwennen. Wij zijn 
smaakmakers in de keuken, op 
tafel en onderweg. Van ontbijt 
tot diner, van gezonde lunches 
tot bijzondere verwenmomenten. 
Onze klanten, onder andere  
bakkers en oliebollenkraam- 
houders, kunnen rekenen op 
innovatieve, inspirerende  
producten die precies aansluiten 
bij de wensen van de consument. 

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.
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SHAPING
A TASTY 
FUTURE

RESPONSIBLY

BRC IFS

FOOD
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VERANTWOORDE
INKOOP

BETROKKENHEID
BIJ ONZE MENSEN

ECO-EFFICIËNTE 
PRODUCTIE

PRODUCTEN DIE JE 
KUNT VERTROUWEN



7

GEKKENHUIS  
BIJ DE KLEINE 
BAKKER
 
Bakker Pieter Elgersma groeide 
op boven de bakkerij van zijn 
ouders in Leeuwarden. Al vanaf 
zijn veertiende hielp hij mee in 
het bedrijf en daar ontvlamde 
zijn liefde voor het vak. En zelfs 
na 35 jaar bakken zegt Pieter: “Ik 
heb het mooiste werk dat er is!”  
Inmiddels runnen Pieter en 
Marjorie Sep samen de Kletskop 
in Roosendaal.

FEEST
MAANDEN 
IN AAN
TOCHT

INTERVIEW

AMBACHTELIJK IN 
EIGEN BAKKERIJ

DRUK IN HET 
KWADRAAT

KWALITEIT

LOGISTIEK 
RONDOM DE 
FEESTDAGEN

Pieter vertelt: ons bedrijf beslaat  
honderd vierkante meter met voorin  
de winkel en achterin de bakkerij. 
Door de vele ramen staan wij altijd 
in de picture te werken. Wij zijn met 
vier bakkers die ieder hun specialiteit 
hebben en maken alles ambachtelijk. 
Dat is veel handenarbeid.
Mijn broodbakker en ik maken 
voornamelijk vloerbrood, maar ook 
desembrood, koeken, luxe brood en 
stokbrood. Marjorie en haar collega 
maken in de banketbakkerij naar 
moderne, klassieke en familierecepten 
de heerlijkste patisserie. Wij hebben 
een speciaal ingrediënt: liefde voor 
het vak!

De laatste maanden van het jaar 
zijn voor bakkers bijzonder druk.  
Pieter beaamt dat: “gekkenhuis is  
nog een understatement. Eind oktober 
trappen wij de feestmaand af met 
Hubertusbroodjes en vanaf dan gaat 
het los. De week voor Kerst staan  
de mensen bij ons in de rij en maken 
we lange dagen in de bakkerij.  
En natuurlijk sluiten we het jaar  
af met heerlijke oliebollen.”

De Kletskop staat dus op de kaart  
als de lekkere bakker. Pieter vult aan:  
“We zijn ook wel een beetje eigenwijs. 
We springen niet in op elke trend.  
Koolhydraatarm brood? Doen we  
niet aan. Een boterham is gewoon 
hartstikke gezond! Het eigenwijze  
zit hem in onze eigen smaak.”  

Gelukkig kunnen Pieter en Marjorie 
bouwen op hun team. “We hebben  
een fijn team met vriendelijke  
verkoopsters in de winkel en in de  
bakkerij bakkers die hun vak verstaan, 
de sfeer is goed. Op 22 december  
eten we aan het einde van de dag  
met elkaar en maken we ons op  
voor de laatste dagen voor Kerst.
Je wilt de klanten niet teleurstellen  
en daarom is op 24 december alles  
op bestelling in onze bakkerswinkel  
te verkrijgen. Dat is de enige manier 
om een planning te maken én te halen. 
Maar de logistiek hebben we goed 
onder controle. Op onze bestellijst 
staan speciale Kerstproducten en het 
overige assortiment.”

BAKKER  
PIETER  
ELGERSMA
VAN DE KLETSKOP  
IN ROOSENDAAL

“WIJ ONDERSCHEIDEN  
ONS ECHT VAN ANDERE 
BAKKERS MET ONZE  
AMBACHTELIJKE  
KWALITEITSPRODUCTEN. 
DE LIEFDE VOOR HET  
VAK ZIT DIEP EN IK  
WEET ZEKER DAT  
MENSEN DAT PROEVEN!”

“WE ZIJN OOK WEL  
EEN BEETJE EIGENWIJS. 
WE SPRINGEN NIET IN  
OP ELKE TREND.  
WIJ KUNNEN EN  
WILLEN ALLES MAKEN  
ZOLANG HET MAAR  
EERLIJK EN VOLGENS  
ONZE PRINCIPES IS.”

Wij kunnen en willen alles maken 
zolang het maar eerlijk en volgens  
onze principes is. Pieter besluit:  
“Wij onderscheiden ons echt van  
andere bakkers met onze  
ambachtelijke kwaliteitsproducten.  
De liefde voor het vak zit diep en ik 
weet zeker dat mensen dat proeven!”
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  Winter



DE MELANGE,  
DIE TIJD 
EN GELD 
BESPAART

St-Allery staat voor de smaak 
van boter, maar heeft het 
gebruiksgemak en de gezond-
heidsaspecten van margarine. 
Het constante smelttraject 
zorgt het hele jaar door voor 
een betrouwbare kwaliteit van 
de producten en een optimaal 
gebruiksgemak. De boter in  
St-Allery garandeert een volle 
roombotersmaak van je product. 

NEBULA
CHOCOLATE
MINT CAKE JUPITER

TOFFEE 
CARAMEL 

CAKE

BIG BANG
RED CHERRY

CAKE

10 % BUTTER

MINI 
TULBAND

RECEPT
INSPIRATIE

MAKKELIJKER 
& SNELLER

NEBULA
CHOCOLATE  
MINT CAKE

BIG BANG
RED CHERRY
CAKE

Een vloeibare botermelange als  
smakelijk alternatief voor boter.  
Gericht op gebruiksgemak.
• Direct vanuit de emmer  
 te verwerken.
•  Mengt makkelijker en sneller   
 in vergelijking met boter.
•  De unieke samenstelling van   
 de melange geeft je
 eindproducten een betere   
 textuur en bovendien blijven
 je producten langer vers.
•  Eindproducten met een   
 heerlijke roombotersmaak.

Gebruik 1,8 kg van het basisrecept  
en voeg 300 g gesmolten chocolade, 
200 g f ijngehakte macadamianoten  
en 50 g cacaopoeder toe. Roer alle 
ingrediënten door elkaar. Giet 70 g van 
het beslag in een individuele bakvorm. 
Bak in 25 min op 200° C in een  
traditionele oven. Laat het daarna 
afkoelen op een rooster. Haal de cake 
uit de bakvorm. Decoreer met een 
gekleurde toef Gold Cup Instant Mix, 
op smaak gebracht met munt.

Gebruik 1,6 kg van het basisrecept  
en voeg 140 g amandelpoeder en  
350 g gekonfijte kersen toe. Roer tot 
het beslag een homogene massa is.  
Giet 60 g van het beslag in een  
individuele bakvorm. Bak in 25 min  
op 200° C in een traditionele oven.
Laat het daarna afkoelen op een 
rooster. Haal de cake uit de bakvorm. 
Werk af met moes of glazuur met 
kersensmaak en -kleur.

ST-ALLERY  
L I Q U I D
B U T T E R 
B L E N D

BASISRECEPT 
MINI 
TULBAND
CAKES

St-Allery  
Liquid Butter Blend  5 kg
Suiker  5 kg
Eieren 5 kg
Bloem  
voor alle toepassingen  6 kg
Bakpoeder  100 g 

BEREIDINGSMETHODE
Meng alle ingrediënten  
in een planeetmenger. 
Als je een cake mix gebruikt,  
kan St-Allery Liquid Butter 
Blend ook de boter, margarine 
of olie vervangen in het recept.  
Vervang eenvoudig de  
hoeveelheid, die in het recept  
staat door de St-Allery  
Liquid Butter Blend (1:1).

MEER INSPIRATIE?
VANDEMOORTELE.COM
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SMAKELIJK 
ALS FOCACCIA
MAKKELIJK 
ALS TOAST
Een ware revolutie in de tosti 
wereld. De Focaccia Toast is al 
voorgesneden, heeft een heerlijk 
krokante goudgele buitenkant en 
is lekker mals van binnen door het 
gebruik van olijfolie, ook uit de  
1e persing. Clean label, lactosevrij  
en veganistisch.

AMBACHTELIJKE,  
ITALIAANSE GOURMET

DE WARE SMAAK  
VAN ITALIË

Ambachtelijke, Italiaanse recepturen 
en echte pure ingrediënten maken de  
Focaccia Toast tot een overheerlijke 
gourmet toast. 

Verkrijgbaar als klassieke variant, 
meergranen en 100% volkoren 
Focaccia Toast. Te beleggen naar  
eigen fantasie. 

FOCACCIA TOAST 100% VOLKOREN
voorgesneden

L 1 0 7  50762 •  EAN FOLIE: 5413476989659
 EAN DOOS: 5413476989666

140 g

2,240 kg

4

16  (4 x 4)

12 x 6 (  x )

15x15 cm

FOCACCIA TOAST MEERGRANEN
voorgesneden

L 1 0 6  50761 •  EAN FOLIE: 5413476989635
 EAN DOOS: 5413476989642

140 g

2,240 kg

4

16  (4 x 4)

12 x 6 (  x )

15x15 cm

FOCACCIA TOAST KLASSIEK
voorgesneden

L 1 0 5  50743 •  EAN FOLIE: 5413476989536
 EAN DOOS: 5413476989543

140 g

2,240 kg

4

16  (4 x 4)

12 x 6 (  x )

15x15 cm

± 15 min. 3-4 min., 200-250 ̊ C, in de gril

± 15 min. 3-4 min., 200-250 ̊ C, in de gril

± 15 min. 3-4 min., 200-250 ̊ C, in de gril

Focaccia Toast 
100% volkoren
Ingrediënten
Kipfilet	 100	g
Cherry	tomaatjes	 80	g
Kurkuma	mayonaise	 80	g
Focaccia	Toast	 1
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B A N A N A 
V E G A N
C A K E

Met hun feestelijke uitstraling zijn ze 
een smaakvolle traktatie, die zich 
uitstekend laat serveren bij iedere 
gelegenheid en op ieder moment  
van de dag; bij een kopje koffie,  
high tea, buffet en als dessert.  
Alle taarten zijn per stuk in folie 
verpakt en zijn voorgesneden in  
12 porties. Ze zijn na ontdooien  
direct te serveren, als hele taart  
of per portie. Lekker handig!

MY ORIGINAL® 
CAKES
Vandemoortele presenteert naast  
de nieuwe Banana Vegan Cake,  
nog twee nieuwe My Original Cakes.  
De Triple Chocolate Cake met UTZ- 
gecertificeerde chocolade. Een heerlijke  
chocoladetaart met een luchtige  
chocolade cake, rijkelijk gevuld en 
versierd met chocolade ganache  
en tot slot gegarneerd met chocolade-
schaafsel en cacaopoeder. Tot slot de 
Carrot Dome Cake, een overheerlijke 
ronde wortel cake, gevuld met zachte 
kaas vulling, afgewerkt met zachte 
kaas topping en gedecoreerd met 
stukjes walnoot.

Het assortiment bestaat nu uit maar 
liefst negen overheerlijke American 
cakes! Ze zullen ongetwijfeld bij  
je klanten in de smaak vallen! Ga naar  
vandemoortele.com voor meer info. 

TIJDLOOS EN  
VERRASSEND  
LEKKER
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De nieuwe Banana Vegan Cake 
zal zeker bij je klanten in de 
smaak vallen. Het is een heerlijk 
smeuïge cake met bananen en 
pecannoten, voorzien van een 
witte glazuur met een natuurlijke 
bananensmaak en gedecoreerd 
met f ijngehakte pistachenoten.

PLANTAARDIGE 
INGREDIËNTEN

Deze cake van My Original® Cakes  
is vervaardigd met uitsluitend  
plantaardige ingrediënten en  
is dus bij uitstek geschikt voor  
vega(n)-klanten.

• Veganistisch
• Lactosevrij
• Ambachtelijk in Limburg bereid
• Eenvoudig te ontdooien:  
 3-4 uur in de koelkast
• Handig en veilig:  
 voorgesneden in 12 porties
• Ook per portie te ontdooien
• Direct klaar om te serveren

VEGAN 
INSIGHTS
Anno 2019 zien we dat steeds  
meer mensen kiezen voor een 
veganistische levensstijl, waarbij  
zij afzien van het gebruik van  
dierlijke producten of door dieren 
geproduceerde producten als 
honing en zuivel. Vandemoortele 
respecteert die levenswijze en 
levert hier graag een bijdrage  
aan met heerlijke en eerlijke  
veganistische lekkernijen.



 
T H E  
P E R F E C T
PA R T N E R S H I P

Bij Vandemoortele hebben  
we diep respect voor het  
vakmanschap van bakkers en  
oliebollenbakkers. Onze klanten  
zijn zonder uitzondering harde 
werkers, die hun vak verstaan en  
ongelooflijk veel kennis van hun 
producten hebben. Wij doen er  
alles aan om hen te onder-
steunen met een zeer compleet  
en kwalitatief assortiment, dat  
aansluit bij de nieuwste  
food trends en consumenten- 
behoeften. Zo maken we van  
jouw zaak samen iets heel  
bijzonders en geven we jouw  
sales een flinke boost!

SAMEN VOOR
MEER SALES TO-GO TIPS

ALS EXTRA
OMZETMAKER

1
SHAPING
YOUR
PRODUCT
RANGE

2
SHAPING
YOUR
CREATIVIT Y

ALL-IN-ONE, ALL FOR YOU 
Klassiekers zijn onmisbaar in elk 
assortiment, maar eerlijk is eerlijk: 
klassiekers heeft iederéén.  
Als vakman of -vrouw wil je je echt  
onderscheiden. Dat kan met de  
producten van Vandemoortele,  
waarmee je altijd iets bijzonders  
kunt presenteren. Bied een combideal 
aan: een broodje met een passend 
dessert. En met een leuke naam valt 
deze menuformule zeker in de smaak!

HETZELFDE, 
MAAR DAN ANDERS
De zogenaamde 24 uurseconomie
is inmiddels ook van toepassing op  
de voedselbranche: consumenten  
willen op elk moment van de dag 
lekker kunnen eten. Thuis, op het  
werk of onderweg. Jouw warme  
snacks worden zo al snel een hit! 

Denk bijvoorbeeld aan een lekkere 
focaccia traditioneel (L103) met 
kipfilet, brie en bacon of de klassieker 
ham-kaas met een originele twist. 
100% Instaproof!

Ga naar vandemoortele.com  
voor alle recepten of vraag je  
Vandemoortele vertegenwoordiger 
voor meer informatie.
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3
SHAPING
YOUR
SALES

5
SHAPING
YOUR
STORE
 

TIME IS MONEY

We haasten ons van de ene afspraak
naar de andere en proberen tussendoor
toch iets te eten. Een snelle bediening
in de bakkerij is dan ook een ijzersterke 
troef in de strijd om de felbegeerde 
klant. Laat je klanten bijvoorbeeld zelf 
meewerken aan die snelle bediening 
door bepaalde producten kant-en-
klaar te presenteren op de toonbank. 

LIEFDE OP HET  
EERSTE GEZICHT
Stimuleer impulsaankopen en  
zet een eye-catcher bij de kassa  
die jouw klanten triggert om een 
lekker dessert mee te nemen.  
Breng hen oog in oog met de nieuwste 
donut, de lekkerste muffin of de 
smakelijkste cake d.m.v. POS-materiaal 
zoals een toonbankdisplay of wobbler.

Lekkers zien is lekkers willen! Inspireer 
je klanten met mooie productfoto’s 
op digitale schermen. 

4
SHAPING
YOUR
CUSTOMER
EXPERIENCE

KLEINE DETAILS,  
GROTE IMPACT
Kwalitatieve producten, een nette 
zaak, vriendelijke bediening…  
iedereen claimt ze, maar eigenlijk is  
dat het olympisch minimum.  
Pas wanneer je je klant af en toe 
verrast met iets wat hij totaal niet 
verwacht, til je zijn beleving naar een 
hoger niveau. Af en toe een gratis  
mini-dessert als extraatje bij  
zijn broodje is een klein gebaar  
dat een wereld van verschil maakt.
Zo creëer je loyalere klanten.

Log in op onze beeldbank 
dams.vandemoortele.com
en download de foto’s gratis.

5 MA N I E R E N O M H E T
V ERSCHIL TE MAK E N

SPEEL IN OP DE 
HEALTHY TREND 
EN ZORG VOOR EEN  

MEERGRANEN
ALTERNATIEF

WEES CREATIEF
MET VORMEN:  

EEN BELEGD BROODJE
HOEFT NIET ALTIJD

EEN HALVE BAGUETTE
TE ZIJN!

HET OOG WIL
OOK WAT DUS

VERPAK JE BROODJES
OP EEN ORIGINELE

MANIER

B408

B407

B137

B831
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MOOI, ORIGINEEL 
& GEMAKKELIJK!
Verpak de chocolade-hazelnoot-
croissant (RB63) op een creatieve 
manier. Zo presenteren ze niet 
alleen beter, maar zijn ze ook een 
makkelijke on-the-go oplossing.

VERHOOG  
DE IMPULSAANKOOP  
VAN DONUTS
Onze donuts zijn heel erg populair! 
Als ideale combo met een krokant 
broodje of als heerlijke snack 
tussendoor. Plaats de donuts dicht 
bij de kassa en zet ze extra in de 
kijker met een specifieke actie. 
Met enkele handige posters zetten 
we jou hiermee op weg. Scan de 
QR-code en download jouw 
poster naar keuze.  
Wedden dat jouw donutverkoop  
een enorme boost krijgt?



LET’S GO VEGAN
Speel in op de veganistische trend  
en onderscheid je van andere  
bakkerijen. Is vegan niets  
voor jou? Misschien wel voor jouw 
klant. Bovendien is het ook niet  
zo moeilijk om te maken. Wat denk  
je bijvoorbeeld van een pompoen-
broodje (B685) met guacamole,  
maïs, rode ui, gegrilde paprika’s  
en spinazie of gemengde sla.  
Heerlijk vegan en super simpel.

Creativiteit hoef je niet  
altijd ver te zoeken! 
Download de product-  
en receptfiches via  
dams.vandemoortele.com  
en plaats deze zichtbaar  
op de toonbank.
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Met kerst mag er best groots 
uitgepakt worden. Deze luxe 
mini’s 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. 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. 

SLAGROOMSOESJE (A11) 
Het slagroomsoesje is een typisch  
Hollandse lekkernij - gevuld met  
slagroom. Werk ze af met verschillende 
chocoladetoppings.

MINI MAPLE PECAN (KB197) 
De Mini maple pecan is de kleine  
variant van de trendy Maple pecan.  
Rijkelijk gevuld en bestrooid met  
pecannoten. Een eye-catcher voor op tafel.

MIXED BOX  
MIGNARDISES 
(MB24)  
Decoreer met vers fruit,  
chocolade of figuurdecoraties  
en geef een eigen feestelijke  
draai aan de bavarois. 
Mix ’n match: een mozaïek  
van hapklare gebakjes.  
Breng variatie aan door de  
bavarois stangen in  
vierkantjes te snijden.

MIXED BOX MINI ROOMBOTER 
VIENNOISERIE (MB15) 
Geef de mini viennoiserie een extra 
feestelijke uitstraling.

MINI SUIKERWAFEL (A293) 
Kinderen zijn er dol op, mini suikerwafels 
op een stokje. Verrijk het met verschillende 
chocoladetoppings. 

INSPIRATIE
VOOR DE
FEESTMAAND
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VITELLO
TONNATO

RECEPT

À
foodfood
streetstreet

Cl a ss ic

BEREIDINGS
WIJZE

INGREDIËNTEN

INGREDIËNTEN

Doe de uitgelekte tonijn in een kom.  
Voeg hier de Heinz Mayonaise en 
wat versgemalen peper, zout en de 
kappertjes aan toe. Knijp de citroen 
gedeeltelijk uit in de kom en maak 
hier een gladde saus van met de 
staafmixer.

Proef de Tonnato en voeg naar  
smaak meer peper, zout, citroensap 
en eventueel wat Reddy Zonnebloem 
Olie toe.

Snijd de Halve Baguette Duchesse in 
de lengte doormidden en besmeer 
de onderste helft met Gouda’s Glorie 
Zachte Margarine.

Verdeel de plakjes kalfsfricandeau op 
de onderste helft van de baguette.

Dresseer de Tonnato-saus over de 
kalfsfricandeau en verdeel de rucola, 
gedroogde tomaatjes, kappertjes en 
snippers Parmezaanse kaas over de 
Halve Baguette Duchesse.

BANQUET D’OR 
HALVE 
BAGUETTE 
DUCHESSE 
140 G (B902)

GOUDA’S 
GLORIE
ZACHTE 
MARGARINE
(411718)

REDDY
ZONNEBLOEM
OLIE (1003584) 

BANQUET D’OR  
CARRÉ POMPOENPITTEN (B685)

DUNNE PLAKJES
GEBRADEN KALFSFRICANDEAU
KAPPERTJES
TONIJN UIT BLIK
CITROENSAP
ZONGEDROOGDE TOMAATJES
SNIPPERS PARMEZAANSE KAAS
RUCOLA
HEINZ MAYONAISE
PEPER EN ZOUT

GUACAMOLE
SPINAZIE OF GEMENGDE SLA
MAÏS
GEGRILDE PAPRIKA’S
RODE UI

VARIATIETIP
Vervang de kalfsfricandeau 
door varkensgebraad.

RECEPT

VEGAN
POMPOEN
BROODJE

BEREIDINGS
WIJZE

Snijd het afgekoelde pompoen- 
broodje open en beleg met de 
guacamole.

Beleg het broodje met rode ui, 
maïs en gegrilde paprika’s.

Werk af met de gemixte sla  
of spinazie.

LET’S GO VEGAN!
Win de harten van een  
nieuwe consumentengroep.

CL
EA

N LABEL
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RHOMB
PULLED
PORK

RECEPT

BEREIDINGS
WIJZE

Snijd het broodje in de lengte 
doormidden.

Bak ondertussen de pulled pork 
gaar in de Gouda’s Glorie Bakken en 
Braden en meng hier wat Heinz Sticky 
Korean Barbecue saus doorheen.

Leg op de onderste helft van het 
broodje een bedje van koolsalade en 
vervolgens de pulled pork.

Werk het geheel af met de Heinz 
Sticky Korean Barbecue saus en plaats 
de bovenste helft van het broodje 
er op.

Serveer met frisse koolsalade en 
een kommetje Heinz Sticky Korean 
Barbecue saus.

À
foodfood
streetstreet

Cl a ss ic

INGREDIËNTEN

PULLED PORK
KOOLSALADE
HEINZ STICKY KOREAN  
BARBECUE SAUS

BANQUET D’OR 
RUITBROODJE 
WIT (B866)

GOUDA’S
GLORIE
BAKKEN EN 
BRADEN
(415123)

VARIATIETIP
Vervang pulled  
pork door pulled 
chicken óf  
pulled veggie.

HAM
MING
WAY

RECEPT

BEREIDINGS
WIJZE

Snijd het broodje in de lengte  
doormidden en besmeer beide 
helften met Gouda’s Glorie  
Zachte Margarine.

Beleg het broodje met guacamole, 
rauwe ham, dunne plakjes roquefort 
en veldsla.

INGREDIËNTEN

GUACAMOLE  
(AVOCADOPUREE, NOOTMUSKAAT, 
KNOFLOOK, CITROEN)
RAUWE HAM
ROQUEFORT
VELDSLA 

BANQUET D’OR 
BAGUELINO DONKER  
MEERGRANEN (B668)

GOUDA’S GLORIE ZACHTE  
MARGARINE (411718)

VARIATIETIP
Ook lekker met  
kleine stukjes peer  
en walnoten.
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