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EEN BREED
ASSORTIMENT
HOOGKWALITATIEVE
PRODUCTEN

TROUWE PARTNER
IN GEZONDE KWALITEIT
Bij Vandemoortele maken we er een punt van onze partners – jou dus,
de koks en directies van grootkeukens in de zorgsector, bedrijven,
onderwijs en overheid – te ondersteunen met advies en…
kwalitatieve oplossingen. Zoals het uitgebreide assortiment Risso®
kwaliteitsproducten, gericht op de meest veelzijdige toepassingen:
koken, bakken, braden en frituren. Dit assortiment wordt nu uitgebreid
met nieuwe – hoofdzakelijk plantaardige – referenties. In elk van deze
productcategorieën kan je dus meer dan ooit rekenen op producten waar
vakmanschap, gebruiksgemak en zin voor kwaliteit hand in hand gaan.
Met oog voor de specifieke gezondheidssituatie en persoonlijke behoeften
van jouw gasten natuurlijk!
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RISSO®, EEN INNOVATIEF
PRODUCTGAMMA
voor en door professionals

Risso® biedt een breed assortiment
hoogkwalitatieve, smaakvolle
en praktische producten voor de
hedendaagse chef. De Risso® producten
worden gemaakt op basis van de
beste, hoofdzakelijk plantaardige
ingrediënten. Het resultaat? Een
performant product voor elk soort
toepassing in de professionele keuken.

•
•
•
•
•
•
•
•

veelzijdig en flexibel assortiment
kwaliteitsvolle ingrediënten
uitstekende smaakbeleving
hoofdzakelijk van plantaardige oorsprong
ook vegan producten
maximale convenience
duurzame en gebruiksvriendelijke verpakkingen
basisgrondstoffen om lekkere en gezonde maaltijden
te bereiden

VOOR EN DOOR
PROFESSIONALS

NIEUW

KO K E N

RISSO
CHANTY ®

P.6

BAKKEN EN BRADEN

KO K E N

RISSO ®
EVOLUTION
& CUISINE P.8

FRITUREN

RISSO ®
LONGLIFE

P.10
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WEGWIJS
IN HET
RISSO ®
GAMMA

VOOR DE CHEF
VAN MORGEN
NIEUW

KOKEN MET
RISSO CHANTY®
ROOMALTERNATIEVEN

ROOMALTERNATIEF
OM TE KOKEN
ONGEZOET

ROOMALTERNATIEF OM TE
KOKEN EN OP TE KLOPPEN
ONGEZOET

ROOMALTERNATIEF
OM OP TE KLOPPEN
GEZOET

HARTIGE BEREIDINGEN

ZOETE BEREIDINGEN

WARM
Sauzen
Soepen
Quiches

KOUD
Mousses
Bavarois
Garnering:
- Gebak
- IJsdesserts
- Koffiespecialiteiten

KOUD
Dressings

VEGAN

19%
VET

CHANTY ®
CHEF
1 L x 12

27%
VET

CHANTY ®
DECO
1 L x 12
VEG

TA

E

TA

E

RISCH

CHANTY ®
DUO VEGAN
1 L x 12
VEG

TA

E

E

RISCH

25%
VET

CHANTY ®
DUO
1 L x 12
VEG

VEG

TA

4

34%
VET

RISCH

RISCH

BAKKEN
EN BRADEN

VLOEIBARE MARGARINE
MET BOTERAROMA

MARGARINE
MET 20% BOTER

BEREIDINGEN

VEELZIJDIG IN GEBRUIK

allerlei groenten, vlees,
kip en aardappeltjes

bakken, braden en koken
sauzen, gebak en koekjes

VEGAN

VEG

VEG

TA

RISCH

TA

E

TA

E

RISCH

E

E

TA

CUISINE MET BOTER
500 G x 16
VEG

EVOLUTION
3Lx4

VEG

EVOLUTION
900 ML x 9

RISCH

RISCH

FRITUREN

HALFVLOEIBARE FRITUUROLIE
100% PLANTAARDIG

SOCIAL

LONGLIFE

10 L PLASTIC EMMER

TRAITEUR
FOODTRUCK

LONGLIFE

10 L METALEN BIDON

RESTAURANT

LONGLIFE

10 L BAG-IN-BOX
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Met onze Risso Chanty® producten
draag ook jij je steentje bij aan een
duurzamere wereld en werk je mee aan
een uitgebalanceerd dieet met
voldoende plantaardige ingrediënten.
Je speelt bovendien ook in op de meest
uiteenlopende consumentenbehoeften:
koude en warme bereidingen, van hartig
tot zoet en van plantaardig tot vegan.

KO K E N
• groot gebruiksgemak
• roomalternatief op basis
van plantaardige vetten
• stabiel product
• bekende smaak van zuivel
• lange houdbaarheid buiten
de koeling, dankzij UHTbehandeling
• recycleerbare 1L Tetrapack®,
hersluitbaar met schroefdop

RISSO CHANTY ®
ROOMALTERNATIEVEN
OP BASIS VAN
PLANTAARDIGE VETTEN

19%
VET

RISSO CHANTY ®
DECO GEZOET

RISSO CHANTY ®
DUO

1 L x 12 / 414019

1 L x 12 / 415527

1 L x 12 / 415534

Roomalternatief op basis
van plantaardige vetten
en karnemelk, geschikt als
KOOKROOM.

Gezoet alternatief van
room op basis van plantaardige vetten, geschikt
om OP TE KLOPPEN.

Roomalternatief op basis
van plantaardige vetten en
karnemelk, geschikt om te
KOKEN en OP TE KLOPPEN.

• Op plantaardige basis, LIGHT
• Hogere opbrengst door uitstekende indikking
• Schift niet in ZURE en
WARME BEREIDINGEN

• Op plantaardige basis, GEZOET
• PERFECT om mee te werken: klopt
snel op en geen risico tot overkloppen
• HOGE OPBRENGST: 1/3 meer dan
klassieke room

• PERFECT om mee te werken:
klopt snel op en schift niet
• Veelzijdig: kan in ZURE, KOUDE
én WARME GERECHTEN

VEG

TA

RISCH

TA

E

RISCH

E

TA

E

RISCH

VEG

VEG

TA

E

RISCH

VEG

TA

E

E
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RISCH

34%
VET

RISSO CHANTY ®
CHEF

VEG

VEG

TA

27%
VET

RISCH

WAAROM
PLANTAARDIG
KOKEN?
Waarom niet? Want geef toe, lekker én
gezond koken, waarom zou je het niet
doen? Duurzaam – en dus plantaardig of
zelfs veganistisch – koken is niet alleen
een trend, het is ook een noodzaak.
Hoge cholesterolwaarden, obesitas,
diabetes, voedselintoleranties en andere
gezondheidsproblemen, plaatsen ook
cateraars in de sociale sector voor grote
uitdagingen. Uit heel wat onderzoeken
blijkt bovendien dat gezond eten bijdraagt
tot een snellere genezing. Samen met jou
gaat Vandemoortele de uitdaging aan om
gezond en lekker koken zo eenvoudig en
gevarieerd mogelijk te maken. En dat kan
met het uitgebreide Risso® assortiment:
stuk voor stuk producten die je een brede
waaier aan mogelijkheden bieden (hartig,
zoet, warm, koud, in voor-, hoofd- en
nagerechten...). Zodat jouw residenten,
gasten én bezoekers smakelijk en gezond
kunnen eten.

VEGAN
VEGAN

25%
VET

RISSO CHANTY ®
DUO VEGAN
1 L x 12 / 415642
100% plantaardige ‘room’
die kan worden gebruikt als
KOOKROOM, maar ook om
OP TE KLOPPEN.
• Veelzijdig: kan in ZURE,
KOUDE én WARME GERECHTEN
• MULTI-INZETBAAR: veganistisch,
lactosevrij en halal

“In de zorg is er steeds
meer aandacht voor de
rol van voeding bij ziekte,
herstel, medicatiegebruik
en ondervoeding.”
Bron: BeBright

VEG

TA

E

E

RISCH

®

RISCH

E

VEG

VEG

TA

TA

®

RISCH

®
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BAKKEN EN BRADEN

RISSO ® EVOLUTION
100% PLANTAARDIGE
BAK- EN BRAADVETSTOF

HANDIG POMPJE
VERKRIJGBAAR
OP VERZOEK

NIEUWE
HANDIGE
KNIJPFLES

VEGAN

RISSO ®
EVOLUTION

RISSO ®
EVOLUTION

900 ML x 9 knijpfles
415653

3 L x 4 verpakking
412504

• Ter vervanging van geklaarde boter
• Deze vloeibare bak- en braadvetstof is ideaal voor het
bereiden van allerlei groenten, vlees, kip en aardappeltjes
• Te gebruiken in een braadpan of op een bakplaat in de combi-steamer
• Bakt minder aan op de bakplaat

VEG

E
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RISCH
®

TA

E

VEG

TA

®

RISCH

®

RISSO® EVOLUTION
Dé oplossing voor wie snel wil bakken
en braden, met de smaak van échte
boter. Deze 100% plantaardige bak- en
braadvetstof blijft vloeibaar, ook vanuit
de koelkast en vloeit snel uit bij
opwarming in de pan.

• snel op temperatuur
• geschikt voor bakken en
braden op hoge temperaturen
• hittestabiel, schroeit het
vlees snel dicht
• verbrandt en spat
gecontroleerd
• zorgt voor een perfecte
bruining en knapperig
eindresultaat
• met botersmaak
• minder verzadigde vetzuren
• laag zoutgehalte (0,3%)
• bevat géén cholesterol
• lactosevrij

BAKKEN EN BRADEN

RISSO ® CUISINE
MET BOTER
BAK- EN BRAADMARGARINE

HANDIGE
VERPAKKING

MET

20%
BOTER

VEELZIJDIGHEID
IN JOUW
GROOTKEUKEN,
EEN MUST

RISSO ®
CUISINE
MET BOTER
500 G X 16
415525
VEG

E

RISCH

TA

E

VEG

TA

RISCH

®

®

Dankzij Risso® Cuisine margarine met 20% boter
ben je zeker van een gebruiksvriendelijk product
met als resultaat een mooie bruining en een
smaakvolle jus. Verrassend veelzijdig en afgestemd
op de vereisten van elke specifieke toepassing.

• handige 500 g wikkelverpakking
• spat minder dan boter,
optimale bruining
• perfecte prijs-kwaliteitverhouding
• superieure smaakbeleving
• gebruiksklaar vanuit de koelkast
• veelzijdig in gebruik
- bakken, braden, koken en sauzen
- cake, gebak en koekjes

Beperkte opslag- of koelruimte, elke
dag een evenwichtig en gezond menu
klaarmaken, vaak tegen de klok... dan
kan je maar beter rekenen op veelzijdige
en flexibele producten in handige
verpakkingen waarmee je heel diverse
gerechten kunt klaarmaken. Zo bespaar
je tijd, ruimte en stress, en verwen je je
residenten met kwalitatieve maaltijden.
Dankzij onze rijke geschiedenis en de
talrijke uitwisselingen tussen onze eigen
chefs en onze R&D-afdeling, kunnen
we je kwalitatieve hands-on producten
aanbieden waarmee je zo aan de slag
kan. Ongeacht de toepassing.
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FRITUREN

RISSO ® LONGLIFE

FRITUREN
MET DE BESTE
BAKEIGENSCHAPPEN
EN DE BESTE SMAAK,
MET EEN BIJZONDER
HOOG RENDEMENT

HALFVLOEIBARE
FRITUURVETTEN

De halfvloeibare Risso® frituuroliën
onderscheiden zich door hun unieke
samenstelling en de subtiele
toets die ze elk gefrituurd gerecht
bezorgen. Het perfecte huwelijk van
jouw creativiteit en onze expertise.

RISSO ®
LONGLIFE

RISSO ®
LONGLIFE

RISSO ®
LONGLIFE ®

SOCIAL
• Handige verpakking
• Makkelijk doseren

TRAITEUR
• Stevige herbruikbare
verpakking
• Opvang gebruikte olie

RESTAURANT
• Handige compacte
verpakking
• Optimale recyclage
door plastic en
karton te scheiden

10 L x 1 plastic emmer
414544

TA

RISCH

E

®

10 L x 1 bag-in-box
409598

VEG

TA

RISCH

E

E

10

VEG

VEG

TA

10 L x 1 metalen bidon
405961

®

RISCH

®

• zuiver plantaardige oliën
en vetten
• gunstige verhouding van
onverzadigde vetzuren
• hittebestendig
• zeer lange levensduur =
minder verlies
• aangename geur en kleur
• droog bakresultaat, niet
vettig, goed verteerbaar
• bevat anti-schuimmiddel
• knapperig en smaakvol
eindresultaat bij zowel
frieten als snacks

ALLERGENENTABEL
Risso® producten kunnen sporen van allergenen bevatten. Raadpleeg onderstaande tabel voor meer informatie.

Allergenen
informatie

RISSO
CHANTY®
CHEF

RISSO
CHANTY®
DECO

RISSO
CHANTY®
DUO

RISSO
CHANTY ®
DUO VEGAN

RISSO®
EVOLUTION
900 ML

RISSO®
EVOLUTION
3L

RISSO®
CUISINE
MET BOTER

RISSO®
LONGLIFE
PLASTIC
EMMER

RISSO®
LONGLIFE
METALEN
BIDON

RISSO®
LONGLIFE
BAG-IN-BOX

Gluten
Eieren
Pinda
Soja
Melk
Selderij
Mosterd
Vegetarisch
Vegan
Halal
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KWALITATIEVE
PRODUCTEN VOOR
DE CHEF VAN
MORGEN

Ontdek het volledige Risso® gamma
op www.vandemoortele.com
of contacteer je lokale vertegenwoordiger.

VANDEMOORTELE PROFESSIONAL
Ottergemsesteenweg-Zuid 816, B - 9000 Gent Belgium

www.vandemoortele.com/merk/risso
VandemoorteleProfessional

