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Vrij van E-nummers; 

duurzaam én 
         verantwoord!

Perfect bakken
  met Gouda’s Glorie

Bakken en Braden

LEGENDA

inhoudsopgave

ONTDOOIEN afbakken kort grillen

get inspired!
Bekijk ook de nieuwe receptvideo’s op

www.vandemoortele.com/nl-nl/receptcategorieen.

Interesse in een demo? 

Vraag je Vandemoortele vertegenwoordiger!

TRENDY CL A SS IC  STREET FOOD RECEPTEN ,
SNEL  EN MAKKEL IJK IN TE ZETTEN , 
VOOR MEERDERE EETMOMENTEN OP DE DAG .
ONDERSCHE ID JE OOK DOOR VEGAN 
EN VEGETARISCHE BEL EGDE BROODJES 
OP JE MENUKAART TE ZETTEN .
F L EX ITARIËR? OOK AAN GEDACHT !

SHAPING  A TAST Y FUTURE

VANDEMOORTELE WIL DE SMAAKMAKER ZIJN
IN DE KEUKEN, OP TAFEL EN ONDERWEG.

WE WILLEN EEN DUURZAME, SMAAKVOLLE TOEKOMST.

ONZE AMBITIE IS DE BESTE SMAAK, DE BESTE 
KWALITEIT MET DE BESTE SERVICE - MET RESPECT 

VOOR HET MILIEU.

INSPIRATIE, PRESENTATIE & BELEVING
STAAN VOOROP EN DELEN WE GRAAG!

SAMENWERKEN AAN een

BETERE WERELD
De grond waarop we wonen, leven en werken is een 
voedingsbodem voor duurzame initiatieven. Zoals GRO. 
Bij GRO staat de circulair geteelde oesterzwam centraal, 
waarvan heerlijke producten én waarmee recepten gemaakt 
worden. Bekijk snel de  Blended-  of de Oesterzwamburger
of de lekkere Focaccia met Oesterzwam en Gruyère!

vegan 
staat onmiskenbaar 

op de menukaart
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 blendedburger

54

Gouda’s Glorie 
Bakken & Braden

415123 

ingrediënten
Rozenbroodje wit | Blended Burger (GRO) 
| Little gem | Verse atjar | Mayonaise met 
koriander | Gebakken uitjes | Gouda’s Glorie 
Bakken & Braden

bereiding
/ Bak de Blended Burger in Gouda’s Glorie Bakken & Braden.
/ Snijd het broodje doormidden en besmeer de onderste 

helft met de koriander-mayonaise.
/ Beleg met little gem en leg de burger erop.
/ Leg hier de verse atjar bovenop.
/ Werk af met gebakken uitjes en verse koriander.

Rozenbroodje Wit 
90 g
51059

15’ ±8-10’
180-190 ̊C

GRO Blended 
Burger Pre-Grilled

54033

RU
ND
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ENSTOEL

De Blended Burger bestaat voor 50%  uit oesterzwammen en voor 50%  uit rundvlees met kruiden. Dus ook ideaal voor  flexitariërs!

®
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Tip: Breng het 

tonijnmengsel extra

op smaak met 
wat citroensap.

ingrediënten
Focaccia Toast klassiek | Tonijn, uitgelekt |  
 Wortel, in reepjes | Ricotta | Mosterd | 
Peterselie, fijn gesneden | Kaas, geraspt | 
Rode ui, in ringen | Zout en peper

bereiding
/ Meng de tonijn, wortel, ricotta, mosterd en peterselie en 

breng op smaak met zout en peper.
/ Besmeer het tonijnmengsel op de onderste helft van de 

Focaccia Toast en bestrooi met de geraspte kaas.
/ Garneer met rode uienringen. Leg de bovenste helft erop.
/ Leg in de contactgrill op 200-250° C voor 3-4 minuten.

6 7

focacciatoast
tuna

focacciatoasttuna

Focaccia Toast 
Klassiek 140 g 

50743

15’ 3-4’
gril

VI

S

Serveer ook eens 

de Focaccia Toast 

100% Volkoren voor 

een vezelrijke ‘bite’...

®



ingrediënten
Rozenbroodje donker | Martino saus | 
Balsamico vinaigrette  | Falafel burger | 
Gepekelde komkommer | Veldsla | Radijsjes, 
in partjes | Gouda’s Glorie Bakken & Braden

bereiding
/ Snijd slierten van de komkommer. Pekel met de 

Chardonnay-azijn, zout en fijn gesneden dille.
/ Bak de falafel burger in Gouda’s Glorie Bakken & Braden.
/ Snijd het broodje doormidden en beleg met de gepekelde 

komkommer. Leg de falafel burger er op.
/ Decoreer met veldsla en radijsjes.
/ Werk af met saus en Balsamico vinaigrette.
/ Leg tenslotte de kap er op.

À
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Wist je dat het Rozenbroodje 

Donker vol zit met oude granen, 

zoals rogge? Dit geeft een extra 

hoog vezelgehalte!

®

fabulousfalafel
fabulousfalafel

Gouda’s Glorie 
Bakken & Braden

415123

Rozenbroodje 
Donker 90 g

51060

15’ 8-10’
180-190 ̊C

vegan een must ophet menu



ingrediënten
Ciabattina durum | Mayonaise van Ras-el-
hanout | Little gem, gegrild en gemarineerd 
(in olijfolie, zeezout en limoen) | 
Casselerrib | Cressen | Granaatappelpitjes 

bereiding
/ Bak de casselerrib in Gouda’s Glorie 

Bakken & Braden.

/ Snijd het broodje doormidden en besmeer 
de onderste helft met ras-el-hanout 
mayonaise.

/ Beleg met de little gem en leg de 
casselerrib hierop.

/ Werk af met wat mayonaise, 
granaatappelpitjes en cressen (naar keuze).
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ciabattinacasselerrib

ciabattinacasselerrib

1110

Gouda’s Glorie 
Bakken & Braden

415123

Ciabattina 
durum 100 g

49041

30’ 4-5’
180-200 ̊C

VA
RKEN



ingrediënten
Midi flaguette meergranen | Oesterzwam-
burger (GRO) | Vijgen chutney ( Bresc) | 
Gorgonzola | Little gem | Cressen 

bereiding
/ Bak de oesterzwamburger in Gouda’s Glorie  

Bakken & Braden.
/ Snijd het broodje doormidden en besmeer de onderste 

helft met de vijgen chutney.
/ Beleg met de burger en decoreer met sla en gorgonzola 

(verkruimeld of in plakjes).
/ Werk af met cressen (naar keuze).

À
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oesterzwam-burgerroyale

oesterzwam-burgerroyale

1312

15’ 0-4’

Midi Flaguette 
Meergranen 70 g

81382

180-190 ̊C

Gouda’s Glorie 
Bakken & Braden

415123 

GRO 
Oesterzwam Burger

54020

vegan een must ophet menu

PA
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chickenduchesse

chickenduchesse

1514

“ Voeg fijngesneden

gember toe tijdens het

bakken voor een
‘spicy bite’.”

®

ingrediënten
Halve baguette Duchesse meergranen | 
Kippendijfilet, in stukjes | Yakitori saus  
| Taugé | Bosui | Verse koriander | Wit 
sesamzaad | Gouda’s Glorie Bakken & Braden  

bereiding
/ Bak de kippendijfilet in Gouda’s Glorie Bakken & Braden.
/ Voeg hier de Yakitori saus, taugé en bosui aan toe.
/ Snijd het broodje doormidden en beleg de onderste helft 

met de kippendijfiletmix.
/ Garneer met verse koriander en wit sesamzaad.
/ Leg tenslotte de kap er op.

15’ 8-10’

Halve Baguette Duchesse 
Meergranen 140 g

38870

180-190 ̊C

Gouda’s Glorie 
Bakken & Braden

415123 

KIP
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focacciaoesterzwamgruyère

focacciaoesterzwamgruyère

1716

“De Oesterzwam-

gruyère spread kan 

prima in bulk worden 

bereid en bevroren 

bewaard worden.”®

ingrediënten
Focaccia Toast klassiek | Oesterzwammen 
(GRO)  | Gruyère | Risso Chanty Duo room | 
Gouda’s Glorie Bakken & Braden | Dragon | 
Zout en peper (en cayennepeper voor  
extra pit)  

bereiding
/ Bak de oesterzwammen in de Gouda’s Glorie  

Bakken & Braden goudbruin (grote oesterzwammen 
in tweeën scheuren).

/ Haal de oesterzwammen van het vuur, leg op een plateau 
en breng op smaak met zout & peper.

/ Breng de Risso room aan de kook en voeg de gruyère toe 
(naast het vuur i.v.m. aanbranden) en meng tot een mooie, 
gladde saus.

/ Voeg de oesterzwammen en dragon toe en breng verder 
op smaak.

/ Stort het mengsel in een rvs kom of op een rvs plateau en 
dek af met slagersfolie, dit voorkomt velvorming.

/ Besmeer de onderste helft van de Focaccia Toast met  
de spread.

/ Leg de Toast in de contactgrill op 200-250°C voor  
3-4 minuten.

/ Snijd de Toast in vieren en serveer warm.

Risso Chanty Duo, 
plantaardige room

415534

Gouda’s Glorie 
Bakken & Braden

415123 

Focaccia Toast 
Klassiek 140 g 

50743

15’ 3-4’
gril

GRO Oester- 
zwammen Los

54006

PA
DD

ENSTOEL
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Vanaf q2 ‘20 is de Baguelino 

    Bruin Bio verkrijgbaar!

®

ingrediënten
Baguelino wit | Gyros | Gouda’s Glorie 
Natuurlijk frituurolie | Gouda’s Glorie 
Bakken & Braden | Frietjes | Feta, verkruimeld | 
Knoflooksaus 

bereiding
/ Bak de gyros in Gouda’s Glorie Bakken & Braden.
/ Bak de frietjes goudgeel in Gouda’s Glorie Natuurlijk 

frituurolie (op max. 175°C.).
/ Snijd het broodje doormidden en besmeer de onderste helft 

met knoflooksaus.
/ Verdeel de gyros en de frietjes erover.
/ Werk af met feta en knoflooksaus.

Gouda’s Glorie 
Bakken & Braden

415123 

Gouda’s Glorie 
Frituurolie Natuurlijk

415613

Baguelino wit 
110 g
48845

30’ 0-6’
180-190 ̊C

greek     gyros
greek     gyros

KIP



GRO Mushroom BV   /  Nieuwe Hemweg 2, 1013 BG Amsterdam
info@gro-holland.com   /  tel.: 020 486 4004

www.gro-together.com

Vandemoortele Nederland   /  Handelsweg 1, 3899 AA Zeewolde
foodservice.nl@vandemoortele.com  /  tel.: 036 522 9742

www.vandemoortele.com
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BLENDED 
BURGER

CIABATTINA 
CASSELERRIB

FOCACCIA 
OESTERZWAM- 
GRUYERE

FOCACCIA 
TOAST TUNA

OESTERZWAM- 
BURGER ROYALE

 
GREEK 
GYROS

FABULOUS  
FALAFEL

CHICKEN 
DUCHESSE


