
Plant-based 
all the way

Hapklare 
inspiratie 

voor foodservice 
professionals  

Hapklaar en rap klaar

Een smakelijke samenwerking tussen

Merken van Vandemoortele



Plant-based 
all the way
Je hebt het vast al gemerkt: de vraag naar veggie 
en vegan stijgt. En die vraag komt heus niet alleen 
van overtuigde vegetariërs en veganisten. Heel wat 
mensen zijn flexitariër vandaag en kiezen er bewust 
voor om gevarieerder en evenwichtiger te eten. Je 
kan eigenlijk niet meer om veggie heen. Dus maak 
er iets lekkers van!

Lekker én gezond koken, waarom zou je dat eigen-
lijk niet doen? Duurzaam en dus plantaardig koken 
is een must om ook in de toekomst succesvol te zijn. 
Op voorwaarde dat die duurzame producten ook 
voldoen aan alle eisen die je professionele keuken 
stelt natuurlijk… Komt voor elkaar! 

Het virus waar we de  
naam niet van uitspreken, 

minder beschikbaar 
personeel, foodcost… 

De uitdagingen voor chefs 
en ondernemers zijn groot 
vandaag. Maar er zijn ook 

oplossingen: lekkere 
convenience-producten 

waarmee je de efficiëntie 
verhoogt in je keuken 

én moeiteloos je klanten 
verwent.  

Met goede ingrediënten kan je snel 
en eenvoudig een lekker en gezond 
gerecht op tafel brengen, ook voor 
je vegetarische en vegan klanten! 

Green is 
the way 

to go

Hapklaar 
en rap 
klaar

FEEL
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Veggie bevat geen vlees, 
maar kan wel producten
bevatten die van dieren

afkomstig zijn, zoals 
eieren en zuivel. 

Vegan daarentegen bevat 
helemaal geen dierlijke

producten en is dus 
100% plantaardig.

Wat is het verschil? 

Wat staat 
er op het 

menu? 

Veggie!

Laat je inspireren 
door hapklare recepten 

om je menukaart aan te 
vullen met veggie en  

vegan lekkers! 

Vegan
mini-worstenbroodjes
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Vegan Greenway 
Burger met 
gekonfijte 
sjalotten

Veggie caesarsalade 3

Vegan toast met 
Filetstukjes en 
champignons



Ga voor meer 
smaak en een 
mooie gouden 

kleur.

Vegan mini-worstenbroodjes
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Ingrediënten

- B01 Banquet d’Or® Bladerdeegplakken
- Greenway Gehakt
- Vandemoortele® Mosterd
- Vandemoortele® Tomato ketchup
- Alpro Sojadrink
- Rode paprika
- Sjalot (fijngesneden)
- Bladpeterselie
- Kruiden (piripiri, cajun, Provencaals…)
- Zaden (pompoenpitten, sesam…)

Bereiding

• Meng het Greenway Gehakt met de kruiden.
• Laat de bladerdeegplakken ontdooien en  
 snijd ze in banden van 7 cm (met behulp
 van de Banquet d’Or®-meetlat). 
• Breng de gehaktvulling aan met een 
 spuitzak. Bevochtig het deeg met wat
 Alpro Sojadrink en vouw dicht. 
• Snijd de gevulde rollen in de gewenste  
 grootte, werk af met diverse zaden en 
 laat even rusten. 
• Bak in een voorverwarmde oven van 
 180°C gedurende 15 min. 
• Serveer warm met een lekkere dip of 
 klassiek met Mosterd en Tomato Ketchup. 

Vegan mini- 
worstenbroodjes

Banquet d’Or® 
Bladerdeeg, 
veelzijdig product 
met een gouden 
randje

Bladerdeeg doet een gerecht kraken en 
smaken. Je verwerkt het moeiteloos door-
heen je hele menu. Zo serveer je in no time 
een krokant bladerend, luchtig hapje met 
een goudgeel randje… 

• Gemakkelijk verwerkbaar
• Constante kwaliteit
• Meer laagjes = meer smaak
• Geen verlies = meer rendement

Greenway Gehakt is 
bekroond tot het beste 

product van het jaar 
2020-2021. Staande ovatie!

Wist je dat? 
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Diepvries-
bladerdeeg-

plakken = beter 
stockbeheer en 
0% food waste



Vegan Greenway Burger met gekonfijte sjalotten
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Ingrediënten

- B959 Banquet d’Or® Soft bun 
 met sesam en lijnzaad
- Greenway Burger
- Risso® Evolution
- Vandemoortele® Martino
- Gekonfijte sjalotten (wittewijnazijn, 
 balsamicoazijn, suiker)
- Sla volgens het seizoen
 (Romeinse sla, waterkerssla)
- Plakje Violife (kaas)
- Peper en zout

Bereiding

• Bak de Greenway Burger in 
 Risso® Evolution en kruid met 
 peper en zout. 
• Flash-bak de ontdooide soft bun 
 onder de grill of kort in de oven. 
• Draai het broodje open en beleg 

de onderste helft met  
Vandemoortele® Martino.

• Schik hierop wat Romeinse sla, 
 de krokant gebakken  Greenway 
 Burger en een plakje Violife.
• Werk af met Vandemoortele®  

Martino, gekonfijte sjalot en 
waterkerssla.

Vegan 
Greenway Burger 
met gekonfijte 
sjalotten

Smaakmakers 
in de mix
Combo van twee sauzen

Creëer een VEGAN
variant in een 
handomdraai

Wil je je klanten verrassen? 
Prikkel hun smaakpapillen 
met een unieke combo van 
twee sauzen. Met Andalouse 
en Bourgy burger drop je een 
smaakbom in je gerecht. 

Met de bijzondere combinatie 
Martino en Balsamico 
vinaigrette heb je een lekker 
plantaardig alternatief. 

Veggie!

Vegan!

Greenway 
Burger

Een burger op het menu, dat is altijd scoren, bij de rasechte 
vleesliefhebbers, maar ook bij de vegetariërs en veganisten onder 
je klanten. Met de Greenway Burger schotel je hen een burger voor 
die smaakt, ruikt en eruitziet als een sappige vleesburger, maar 
helemaal geen dierlijke producten bevat. Lekker plantaardig dus. 

Is het nu een 
rode burger of 
een groene? 

• Zonder soja en tarwe
• Rijk aan eiwitten en vezels
• Verrijkt met vitamine B12 
 en ijzer

100% 
vegan

That’s 
cool!

Staat veggie standaard op 
je menu? Of heb je snel een 
vegan alternatief nodig? De 
Greenway Burgers zijn diep-

gevroren, dus lang houdbaar, 
altijd beschikbaar en (na ont-
dooien) ook direct inzetbaar.  
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Vegan toast met Filetstukjes en champignons
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Ingrediënten

- B885 Banquet d’Or® Houthakkersbrood
- Greenway Filetstukjes
- Risso® Evolution
- Vandemoortele® Loempia saus
- Vandemoortele® Thai soy vinaigrette
- Champignonmix
- Teriyakisaus
- Knoflook
- Lente-ui
- Rode ui
- Slamix

Bereiding

• Bak de Greenway Filetstukjes krokant
 in Risso® Evolution, samen met de 
 champignonmix, fijngesneden 
 knoflook en rode ui. 
• Blus met Loempia saus, Thai soy vinaigrette  
 en teriyakisaus, roerbak even en werk af met  
 fijngesnipperde lente-ui. 
• Snijd het houthakkersbrood in dikke plakken
 (2 cm) en toast ze even onder de grill. 
• Beleg een sneetje houthakkersbrood met de  
 Filetstukjes en champignons. Serveer met  
 sla en verse kruiden.

Vegan toast met 
Filetstukjes 
en champignons
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B885

Houthakkersbrood

B906 

Houthakkersbrood FIT

Brood is vaak niet meer dan een begeleider bij gerech-
ten. Dat kan anders. Rijkelijk belegd kan brood zelfs 
een hoofdrol spelen. Ga voor kwaliteit en karakter met 
het houthakkersbrood van Banquet d’Or®: geen slappe 
boterham, maar een stevig stuk brood vol smaak. 

• Lekker rustiek: krokante
 korst en luchtig kruim

• Klaar in een handomdraai: 
 kort afbakken en beleggen

Banquet d’Or® 

Houthakkers-
brood
Rustiek, authentiek, magnifiek…

Convenience? 
Check! Makkelijk doseerbaar met de 
handige knijpfles. En dus ook voordeliger!

De chef en zijn pan, een onafscheidelijk duo 
in de keuken, klaar om het verschil te maken. 
Dat doet ook Risso® Evolution, de 100% plant-
aardige bak- en braadvetstof met boteraroma.

• Snel en gecontroleerd bakken en
 braden, beperkt spatten

• Optimale bruining, krokant
 vanbuiten en sappig vanbinnen

• 100% plantaardig, lactosevrij 
 en met een laag zoutgehalte

Bak met 
kwaliteit 
én met 
gemak

Risso® 
Evolution



Veggie caesarsalade

10
Merken van Vandemoortele

&



Greenway 
Filetstukjes

Net echt. En toch echt plantaardig. Met de 
Greenway Filetstukjes serveer je de smaak van 
kip, zonder de kip. Een vegan twist in je bereiding. 
En niemand die het verschil proeft. Maar jij kan je 
klanten wel in een mum van tijd een lekker lichte 
lunch aanbieden waar zelfs doorwinterde ‘meat 
lovers’ voor overstag gaan…

Just like chicken
Maar dan zonder kip

Caesar 
vinaigrette 

De keizer van de saladekaart
• Lekkere, volle smaak + optimale 
 balans tussen zoet en zuur
• Blijft mooi op salades liggen
 dankzij de vaste, romige 
 consistentie
• Lagere dosering nodig 
 = meer rendement
• Kwaliteitsoplossing voor een 
 goede mise-en-place

• 100% vegan 
• Met de smaak van kip 
• Op basis van soja-eiwitten 
• Belgisch, lokaal 
 geproduceerd 

Euh… 
Kip-
lekker ;-)

Caesar vinaigrette enkel 
voor een caesarsalade? Dat 
had je gedacht. Zijn unieke 
smaak voegt iets toe aan 

allerlei salades, op belegde 
broodjes of zelfs als dip voor 

koude en warme hapjes. 

Caesar 
vinaigrette 

enkel voor een 
caesarsalade?

Bevat géén 
visallergenen! 
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Ingrediënten

- MB19 Banquet d’Or® Mini-longuettes
- Greenway Filetstukjes
- Risso® Evolution
- Vandemoortele® Caesar vinaigrette
- Gekookte eieren
- Parmezaanse kaas
- Romeinse sla
- Knoflook
- Peper en zout

Bereiding

• Bak de Greenway Filetstukjes krokant in 
 Risso® Evolution, samen met fijngesneden  
 knoflook. Kruid met peper en zout. 
 Laat afkoelen. 
• Snijd de Mini-longuettes in reepjes. 
 Werk ze af met olijfolie en zeezout. 
 Bak af op 180°C gedurende 5 min. 
• Versnipper de Romeinse sla op een bord. 
 Beleg met de Filetstukjes, partjes ei, 
 Parmezaanse kaas en werk rijkelijk af 
 met Caesar vinaigrette. 

Caesarsalade



0% meat, 
100% taste
Greenway maakt ‘feel good food’, 100% plantaardige 
vleesalternatieven die goed doen voor lichaam, geest 
én de planeet. Nagenoeg niet te onderscheiden van 
vlees. Maar zoveel gezonder, milieuvriendelijker, en 
ook gewoon lekker. Het doel van Greenway is de 
grootste vleesliefhebbers te verleiden met verrassend 
lekkere vegetarische producten. En jij kan dat ook!

Je speelt slim in op
de stijgende vraag naar 
veggie en zelfs vegan

Je werkt met een duurzaam 
product dat eenvoudig 

te bereiden is

Alle producten worden 
diepgevroren geleverd 

= langer houdbaar

Waarom 
Greenway 

thuishoort in 
jouw keuken? 

ART. NR. NAAM PRODUCT gewicht / doos stuks / doos

D200828 Greenway Burger 120 g 3,6 kg 30

D200830 Greenway Burger 120 g 1,8 kg 15

D201234 Greenway Gehakt 3 kg --

D100707 Greenway Filetstukjes ‘Just like chicken’ 2 x 2,5 kg --
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Een breed assortiment diepgevroren bakkerijproducten, bereid volgens de 
aloude Franse traditie. Hoge kwaliteit en groot gebruiksgemak, dat is wat je 
nodig hebt in je keuken. Ontdooien, kort afbakken en klaar om te verwerken. 
Zo breng je snel en eenvoudig iets lekkers op het bord – en altijd ovenvers! 

Het kwaliteitsgamma van 
Vandemoortele voor de 
chef van morgen, met 
veelzijdige oplossingen 
om snel en makkelijk te 
koken, bakken, braden en 
frituren – van margarines 
over oliën tot roomalter-
natieven. Plantaardig. Op 
maat van de foodservice 
professional. En met het 
oog op meer smaak en 
efficiëntie in de keuken. 

FKB CODE NAAM PRODUCT gewicht / stuk stuks / doos

B01 Bladerdeegplakken 2,5 mm 625 g 16

B959 Soft bun met 
sesam en lijnzaad 90 g 2 X 15

B885 Houthakkersbrood 650 g 11

B906 Houthakkersbrood FIT 650 g 11

MB19 Assortiment mini-longuettes 40 g 60

ART. NR. NAAM PRODUCT volume / stuk stuks / doos

415653 Risso® Evolution 900 ml 9
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Onze smaakmakers
De onbetwiste en onmisbare smaakmakers in je creaties: van gekende klassiekers over 

typische specialiteiten tot unieke snacksauzen en saladedressings. Volle  

smaak, mooi glanzende kleur, stevige consistentie en optimale stabiliteit  

(ook op warme bereidingen)… Makkelijk om mee te werken, daar kan je  

op vertrouwen. Voor een smaakboost waar je klanten blij van worden.  

ART. NR. NAAM PRODUCT volume / stuk stuks / doos

73000064 Vandemoortele® Tomato ketchup 1 L 6

73000063 Vandemoortele® Curry ketchup 1 L 6

73000068 Vandemoortele® Mosterd 1 L 6

73000066 Vandemoortele® Martino 1 L 6

73000081 Vandemoortele® Loempia saus 1 L 6

73000079 Vandemoortele® Andalouse 1 L 6

73000087 Vandemoortele® Bourgy burger 1 L 6

73000060 Vandemoortele® Thai soy vinaigrette 750 ml 6

73000055 Vandemoortele® Balsamico vinaigrette 750 ml 6

73000091 Vandemoortele® Caesar vinaigrette 750 ml 6
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Plant-based
is here to stay

Het assortiment van 
Vandemoortele en Greenway 

bestel je eenvoudig bij je
vertrouwde groothandel. 

Vraag ernaar! 

Ottergemsesteenweg-Zuid 816, B-9000 Gent
T 09 240 17 41 - customer.service.vamix@vandemoortele.com

   VandemoorteleProfessional 
www.vandemoortele.com

Nederkouter 42 - B-9000 Gent
T 09 430 52 30 - info@greenway.be
    Greenwayfoods        Greenway
www.greenway.be

Vragen?
Aarzel niet om 

ons te contacteren. 
Wij denken graag 

met je mee!


