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Kijk snel op  
www.vandemoortele.com 
nl-nl/receptcategorieen

perfect bakken
met Gouda ’ s  Glorie
bakken en bra den

Deze nieuwe rustieke 
broodjes mogen niet op 
de menukaart ontbreken. 
De recepten zijn snel 
inzetbaar voor meerdere 
gebruiksmomenten 
gedurende de dag. 
Onderscheid je 
door vegeta-
rische varianten 
aan de menukaart 
toe te voegen.  

 ideaal 
smeerbaar 
voor op brood

Geschikt 
   voor hoge 
temperaturen

Colorful
veggie burger p4

Smoske
‘anders bekeken’ p6

Smokey
rozenbroodje p8

Rustico rib-eye p10
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LEGENDA

ONTDOOIEN afbakken kort grillen

À

weet je dat er 
ook receptvideo’s 

beschikbaar zijn?
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Colorfulveggieburger

Colorfulveggieburger

Vervang de groenteburger door  

een Angus of Waygu burger en 

voeg er buikspek aan toe voor een 

malse smaakbeleving...

Toch liever vlees?

54

15’ ±0-4’

Midi Flaguette 
Meergranen 70 g

81382

Reddy  
Maïskiem Olie

1003586

Gouda’s Glorie 
Bakken & Braden

415123 

Heinz 
Mayonaise

7600895

Ingrediënten
Midi flaguette meergranen | Groenteburger 
(bietenburger, bonenburger of maïsburger) 
| Groene paprika | Tomaten (zonder zaadjes) 
| Koriander of bladpeterselie | Rode ui | 
Citroensap | Avocado | Zout en peper uit de 
molen | Reddy maïskiem olie | Gouda’s Glorie 
Bakken & Braden | Heinz mayonaise

BEREIDING
/ Prak met een vork de avocado tot een grove dip.
/ Meng de Heinz Mayonaise met de helft van het  

citroensap door de avocadodip.
/ Snijd de groene paprika, tomaten, rode ui, koriander  

of bladpeterselie in kleine stukjes. Voeg wat Reddy 
Maïskiem Olie en de rest van het citroensap toe. Breng 
op smaak met peper en zout en laat het mengsel intrekken 
(kan eventueel ook een dag van te voren). 

/ Bak de groenteburger (of andere variant) in Gouda’s Glorie 
Bakken & Braden. 

/ Snijd de Midi Flaguette Meergranen in de lengte 
doormidden. Bestrijk de boven- en onderzijde van 
het broodje met de avocadodip en leg vervolgens de 
groenteburger op de onderste helft van het broodje.

 / Maak af met een schep van het paprika-tomatenmengsel. 
/ Leg tenslotte de bovenzijde van het broodje er schuin op.
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15’ ±0-4’

Smoske‘Anders bekeken’

Smoske‘Anders bekeken’

  
Wist je dat

          ‘smos’ of ‘smoske’ 

morsen betekent? “Omdat ge er

mee smost natuurlijk.” 

         Belgen zijn hier dol op! 

Ingrediënten
Midi Flaguette | Gegrilde achterham |  
Plakjes belegen kaas | hard Gekookt ei  
| Zongedroogde tomaatjes | Komkommer | 
sjalotjes | Salade van het seizoen  
| Heinz Creamy Black Pepper Ranch Sauce | 
Gouda’s Glorie Zachte Margarine 

BEREIDING
/ Snijd de Midi Flaguette in de lengte doormidden en 

besmeer de onderste helft met Gouda’s Glorie Zachte 
Margarine.

/ Beleg vervolgens met salade, een plakje gegrilde 
achterham, plakjes belegen kaas, komkommer, hard 
gekookt ei, zongedroogde tomaatjes en bestrooi als  
laatste met wat ringetjes sjalot. 

/ Werk het geheel af met Heinz Creamy Black Pepper  
Ranch Sauce.

/ Leg de bovenste helft van de Midi Flaguette er schuin op.

6 7

Midi Flaguette 
70 g 
81381

Gouda’s Glorie 
Zachte Margarine

411718

Heinz Creamy Black 
Pepper Ranch Sauce

76006289



Ingrediënten
Rozenbroodje donker | Avocado | Bacon 
| Hollandse sla | Gepocheerd ei | Tomaten | 
Peper en zout uit de molen | Reddy Fijne Sla 
Olie | Heinz Smokey Baconnaise | Gouda’s 
Glorie Bakken & Braden | Gouda’s Glorie 
Zachte Margarine

BEREIDING
/ Pocheer het ei.
/ Bak de bacon krokant in een pan  

met Gouda’s Glorie Bakken & Braden.
/ Snijd het Rozenbroodje Donker in  

de lengte doormidden en besmeer  
de onderste helft met Gouda’s Glorie  
Zachte Margarine. 

/ Leg een beetje Hollandse sla  
op het broodje. 

/ Bouw het broodje verder op  
met de gebakken krokante  
bacon, plakken avocado, plakken 
tomaat en gepocheerd ei. Voeg er 
eventueel peper en zout aan toe. 

/ Werk af met wat Reddy Fijne Sla Olie  
en Heinz Smokey Baconnaise. 
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SmokeyRozen-broodje

SmokeyRozen-broodje

8 9

Wist je dat het 

Rozenbroodje Donker  

vol zit met oude granen, 

zoals rogge? Dit geeft een 

extra hoog vezelgehalte!

®

Reddy Fijne 
Sla Olie
1003587

Gouda’s Glorie 
Zachte Margarine

411718

Gouda’s Glorie 
Bakken & Braden

415123

Heinz Smokey 
Baconnaise

76006315

30’ ±8-10’

Rozenbroodje 
Donker 90 g

50306



Ingrediënten
Rozenbroodje wit | Plakken dungesneden 
gerookte rib-eye | Veldsla | Komkommer 
| Plakjes radijs | Taugé | Geroosterde pijn-
boompitten | Reddy Arachide olie | Heinz 
Curry Mango Sauce | Heinz Creamy Black 
Pepper Ranch Sauce | Gouda’s Glorie Zachte 
Margarine 

BEREIDING
/ Rooster kort de pijnboompitten met wat 

Reddy Arachide Olie in een pan.  
/ Snijd het Rozenbroodje Wit in de lengte 

doormidden en besmeer de onderste helft 
met Gouda’s Glorie Zachte Margarine.

/ Leg op de onderste helft veldsla, wat  
Heinz Creamy Black Pepper Ranch Sauce, 
slierten komkommer met daarop de 
gerookte rib-eye, plakjes radijs, taugé  
en geroosterde pijnboompitten. 

/ Werk af met Heinz Curry Mango Sauce.

À
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Rusticorib-eye

1110

Wist je dat  

de bovenkant van het 

Rozenbroodje de vorm 

van een roos heeft?

®

30’ ±8-10’

Rozenbroodje Wit 
90 g
50274

Heinz Curry 
Mango Sauce 

76006289

Heinz Cr. Black 
Pepper Ranch Sauce

76006289

Gouda’s Glorie 
Zachte Margarine

411718

Reddy 
Arachide Olie

1003585



Ingrediënten
Halve baguette Duchesse | Dunne plakjes 
gebraden kalfsfricandeau | Kappertjes | 
Tonijn uit blik | Citroensap | Gedroogde 
tomaatjes | Snippers Parmezaanse kaas | 
Rucola | Reddy Zonnebloem Olie | Heinz 
Mayonaise | Peper en zout uit de molen | 
Gouda’s Glorie Zachte Margarine 

BEREIDING
/ 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.
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±20-30’ ±12-14’

Nostalgischevitellotonnato

Nostalgischevitellotonnato

1312

Variatietip
“ Vervang de kalfsfricandeau 

door varkensgebraad”

®

Reddy 
Zonnebloem Olie

1003584

Halve Baguette 
Duchesse 140 g

38151

Gouda’s Glorie 
Zachte Margarine

411718

Heinz 
Mayonaise

76008957
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±20-30’ ±12-14’

StickyAsian
StickyAsian

1514

“Wist je dat de 

vegetarische kipstukjes 

dezelfde structuur 

hebben als de kipstukjes 

van vlees?”®

Reddy 
Zonnebloem Olie

1003584

Halve Baguette Duchesse 
Meergranen 140 g

38157

Heinz Sticky Korean 
Barbecue Sauce 

76006314

Ingrediënten
Halve baguette Duchesse meergranen | 
Vegetarische kipstukjes | Koolsalade  
| Ringetjes bosui | Koriander | Ringetjes 
rode peper | grof gemalen cashewnoten | 
Gebakken uitjes | Reddy Zonnebloem Olie  
| Heinz Sticky Korean Barbecue Sauce  

BEREIDING
/ Bak de vegetarische kipstukjes in Reddy Zonnebloem  

Olie een paar minuten op een halfhoog vuur goudbruin  
en meng met Heinz Sticky Korean Barbecue Sauce. 

/ Bak tot de Heinz Sticky Korean Barbecue Sauce bijna 
verdampt is en het een laagje op de vegetarische kip-
stukjes achterlaat. Dit laagje dient lekker stroperig zijn. 

/ Snijd de Halve Baguette Duchesse Meergranen in de  
lengte doormidden. 

/ Leg op de onderste helft wat koolsalade en vervolgens 
de gebakken vegetarische kipstukjes, ringetjes bosui en 
ringetjes rode peper. 

/ Werk het geheel af met wat koriander, gebakken uitjes  
en grof gemalen cashewnoten.



Kraft Heinz Foodservice   /  Gustav Mahlerlaan 1228, 1081 LA Amsterdam

foodserviceNL@kraftheinz.com  /  tel.: 020-280 8000

www.kraftheinzfoodservice.nl

Vandemoortele Nederland   /  Handelsweg 1, 3899 AA Zeewolde

foodservice.nl@vandemoortele.com  /  tel.: 036-5229742

www.vandemoortele.com
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Smoske  
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Smokey  
rozenbroodje
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Nostalgische  
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