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Beste foodprofessional
Zetmeel is een plantaardig koolhydraat dat van nature voorkomt in
bepaalde levensmiddelen. Enkele van de voornaamste bronnen van
zetmeel zijn granen, peulvruchten, knolgewassen en graanproducten
als pasta en brood.
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EEN GEZOND VOEDINGSPATROON
De laatste jaren heeft het woord koolhydraten een slechte reputatie
gekregen. Bij verschillende diëten wordt deze groep uit het voedingspatroon geschrapt en vervangen door eiwitrijke voedingsmiddelen.
Toch heeft ons lichaam koolhydraten nodig. Deze vormen namelijk één
van de drie voornaamste energiebronnen, naast eiwitten en vetten.
Koolhydraten zorgen bijvoorbeeld voor glucose, wat noodzakelijk is voor
onze hersenen en rode bloedcellen.
VOEDINGSWAARDE
Koolhydraten zorgen voor 55 % van de dagelijkse energie-opname.
Zetmeelproducten leveren 4 kcal per gram koolhydraten aan. Voor eiwitten
is dit ook 4 kcal, voor vetten 9 kcal en voor alcohol 7 kcal.
Zetmeelproducten leveren een hoge voedingswaarde en zijn een
belangrijke bron van vitaminen (voornamelijk B-vitamines), mineralen
(ijzer, magnesium en zink) en voedingsvezels. Zetmeelproducten vormen
dan ook bijna overal ter wereld een deel van de basisvoeding.
Het is daarom ook raadzaam om ze bij iedere maaltijd te consumeren,
maar hou er rekening mee dat best maximum één vierde van de maaltijd
bestaat uit een zetmeelproduct, niet meer.
ZIJN AARDAPPELEN DIKMAKERS?
In tegenstelling tot de laatste updates in de media, is onze voornaamste
bron van zetmeel geen dikmaker. Een normale portie van ongeveer 200 g
gekookte aardappelen levert ongeveer 160 kcal aan terwijl dezelfde portie
pasta of rijst ongeveer 200 kcal aanlevert. Uiteraard is de voedingswaarde
van volkorengranen hoger dan die van geraffineerde granen.
Deze folder biedt u de nodige ondersteuning om de juiste keuze te maken
en deze producten op een originele manier in te zetten in uw keuken.

Laat het smaken!
Marie-Laure Brimbois
Assistente kwaliteitsdienst en diëtiste
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Broodproducten worden opgenomen in een aparte
Inspiration Plus in 2019.
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BLACKSTONE SCHAALTJE
B, 96.11.9323

Aardappelpuree met zeebaars
en gebakken broccoliroosjes

1. ZEEBAARSFILET MET VEL UV 44.02.1610 I 2. BROCCOLIROOSJES UV 42.63.1468 I 3. AARDAPPELPUREE DV 40.18.3203 I
4. GEROOKTE SPEKBLOKJES 06.02.6041
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Aardappelen
AARDAPPELSALADE
70 %

AARDAPPELSALADE
71 %

aardappelsalade naturel met schijfjes aardappel
verwerkt in een romige saus met ajuin en kruiden

per pot van 1 kg
06.61.6304

per pot van 1 kg

B, per emmer van 5 kg
06.61.6519

06.61.6429

AARDAPPELSALADE
60 %

AARDAPPELSALADE
85 %

AARDAPPELSALADE
MET SPEK 59 %

met vinaigrette met verse bieslook

aardappelschijfjes met ui in een romige dressing

per doos van 1 kg

B, per emmer van 2,5 l

42.05.0015

06.61.6465

aardappelschijfjes met spek en ui in een romige
dressing

B, per emmer van 2,5 l
06.61.6464

UV

VASTKOKENDE

AARDAPPELEN
MET SCHIL

FRIETAARDAPPELEN
MET SCHIL

per zak van 5 kg
42.31.1137
per kist van 20 kg
42.31.1135

GESCHILDE
FRIETAARDAPPELEN

MET SCHIL, GEWASSEN

per zak van 5 kg

per zak van 5 kg
42.31.1164

42.31.1179

UV

UV

35/55

per zak van 2,5 kg
42.31.1148
per zak van 5 kg
42.31.1134

KRIELAARDAPPELEN
MET SCHIL

per kist van 15 kg
42.31.1150

20/38

per zak van 1 kg
42.31.1146

NICOLA

AARDAPPELEN BIG GRILLERS

per kist van 15 kg
42.31.1163

per zak van 5 kg
42.31.1156

pofaardappelen met schil

per karton van 12,5 kg
42.31.1177

UV

UV

UV
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GEWASSEN
BBQ-AARDAPPELEN

RATTE AARDAPPELEN
MET SCHIL

per kist van 15 kg

per zak van 1 kg

42.31.1165

42.31.1151

UV

Sweet potato dessert
DESSERT - 100 PERSONEN
INGREDIËNTEN
40.18.3274 Sweet potato fries: 20 kg B DV
41.37.3624 Vanille-ijs: 4 kg DV
35.71.1119 Chocoladesaus: 2 l
42.41.1551 Aardbeien: 5 kg UV
42.41.1536 Frambozen: 3 kg UV

VITELOTTE-AARDAPPELEN
MET SCHIL

UV

ZOETE AARDAPPELEN
MET SCHIL
bulk, ± 4-5 stuks

per zak van 1 kg

per stuk van ± 1 kg

42.31.1153

42.31.1154

UV

UV

BEREIDINGSWIJZE
Bak de Farm Frites Sweet Potato fries volgens de bereidingswijze op de
verpakking. Verdeel de frietjes in een bakje naar keuze. Voeg het vanille-ijs, de
chocoladesaus, de aardbeien en de frambozen toe.

SWEET POTATO FRIES

ZOETE AARDAPPELFRIETJES

frietjes van zoete aardappelen

B, per 10 stuks van 1 kg

per 4 stuks van 2 kg

40.18.3274

40.18.3249

DV

Sweet potato fries

ZOETE AARDAPPELPARTJES

DV

ZOETE AARDAPPELEN

40.18.3274
met een krokante glutenvrije coating

per 4 stuks van 2 kg

B, per 4 zakken van 2,5 kg

40.18.3266

40.18.3285

DV
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DV

ZOETE
AARDAPPELPUREE
ZOETE AARDAPPELBLOKJES

DUO VAN RISSOLEES
aardappel en zoete aardappel

B, per 4 zakken van 2,5 kg

per 10 zakken van 1 kg

B, per 4 stuks van 2 kg

40.18.3217

40.21.3861

40.18.3248

DV

DV

MIX VAN ZOETE AARDAPPEL
EN KNOLPETERSELIE

DV

AARDAPPELEN

HALVE
KOOKAARDAPPELEN

voorgekookt, 30/40

voorgekookt

B, per 4 zakken van 2,5 kg

per 3 zakken van 4 kg

per zak van 2 kg

40.18.3284

18.60.1012

42.31.1142

DV

UV

HALVE KOOKAARDAPPELEN

JONGE AARDAPPELEN

geblancheerd

PARISIENNE AARDAPPELEN

GESCHILDE PARISIENNE
AARDAPPELEN

gegaard, 30/40

voorgekookt, 20/27

per zak van 5 kg

per 3 blikken van 3 l

per zak van 4 kg

per zak van 1 kg

42.31.1159

18.03.1011

42.31.1139

42.31.1144

UV

UV

UV

PARIJSE
AARDAPPELEN

PARISIENNE AARDAPPELEN

PARISIENNE AARDAPPELEN

voorgefrituurd, 20/30

20/30, gekookt

voorgekookt, 30/40

per 4 zakken van 2,5 kg

per 3 zakken van 4 kg

per zak van 2 kg

40.18.3032

18.60.1011

42.31.1140

DV

UV
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HALVE KRIELAARDAPPELEN

KRIELAARDAPPELEN

MINIKRIELAARDAPPELEN

MINIKRIELAARDAPPELEN

geblancheerd

geblancheerd

voorgekookt, 10/20

geblancheerd, 10/20

per zak van 5 kg

per zak van 5 kg

per zak van 2 kg

per zak van 5 kg

42.31.1184

42.31.1183

42.31.1147

42.31.1158

UV

UV

UV

UV

MINIKRIELAARDAPPELEN

AARDAPPELPARTJES

AARDAPPELPARTJES

AARDAPPELPARTJES

geblancheerd, 20/30

voorgekookt

gegaard

geblancheerd

per zak van 5 kg

per zak van 2 kg

per zak van 4 kg

per zak van 5 kg

42.31.1182

42.31.1143

42.31.1149

42.31.1181

UV

UV

UV

UV

AARDAPPELBLOKJES
voorgefrituurd

per 4 zakken
van 2,5 kg

AARDAPPELBLOKJES

40.18.3048

AARDAPPELBLOKJES

gebakken

voorgegaard, 12 mm

per 3 zakken van 4 kg

per zak van 5 kg

18.60.1017

42.31.1157

DV

UV

PATATAS BRAVAS

AARDAPPELSCHIJVEN

AARDAPPELSCHIJVEN

AARDAPPELSCHIJVEN

voorgefrituurd

voorgekookt

gebraden

voorgefrituurd

per 12 zakken van 1 kg

per zak van 2 kg

B, per 3 zakken van 4 kg

per 5 zakken van 2,5 kg

40.18.3222

42.31.1152

18.60.1018

40.18.3033

DV
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UV

DV

AARDAPPELPUREE NATUUR

AARDAPPELPUREE

AARDAPPELPUREE MINUTE

poeder, 85 porties

125 porties van 200 g

per zak van 2,5 kg
18.01.1056

per zak van 4,5 kg
18.01.1050

poeder, 190 porties

koud aanmaakbaar, 100 porties

per 2 zakken van 5 kg
18.01.1059

per 4 zakken van 3 kg
18.14.0004

koud aanmaakbaar, 103 porties

koud aanmaakbaar, 125 porties

per 4 zakken van 3 kg
18.04.1012

per 4 zakken van 3 kg
18.04.1006

AARDAPPELPUREE
koude basis, rendement = 16 kg

AARDAPPELPUREE
MOUSLINE GOURMET

AARDAPPELPUREEGRANULAAT COMPLET

per 4 zakken van 3 kg
18.04.1014

8 porties per pak

135 porties van 200 g, met volle melk

per zak van 4,5 kg

per 12 pakken van 2 stuks van 125 g

per zak van 4,5 kg

18.01.1047

koud basis, natriumarm, rendement = 17 kg

18.01.1057

18.01.1048

INSTANT AARDAPPELPUREE

INSTANT AARDAPPELPUREE

98 % aardappelen, 135 porties van 200 g

per 4 zakken van 3 kg
18.14.0009

AARDAPPELPUREEGRANULAAT
rendement = 68 kg

per karton van 10 kg

per karton van 4 kg

18.01.1051

18.01.1052

AARDAPPELPUREE GOURMET

AARDAPPELVLOKKEN

rendement = 30 kg of 200 porties van 150 g.
Warme bereiding met water. Met volle melk.

5 mm

per karton van 5 kg
18.01.1029

AARDAPPELVLOKKEN

rendement = 30 kg of 200 porties van 150 g.
Met magere melk.

per karton van 5 kg
18.01.4261

AARDAPPELVLOKKEN
koude basis, 103 porties per zak

per 2 zakken van 5 kg

per zak van 25 kg

per 4 zakken van 3 kg

18.01.1036

18.01.1024

18.14.0006
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Gebakken zalm
met foyotsaus en puree
HOOFDGERECHT
100 PERSONEN

INGREDIENTEN
44.02.1601 Zalmfilet:
100 porties x 160 g UV
09.09.1003 Bakken & braden: 1 l
VOOR DE PUREE
42.63.1517 Wortelen in blokjes: 4 kg UV
42.61.1723 Prei, gewassen en in reepjes:
2 kg UV
06.32.6132 Breydelspek in blokjes: 1 kg B
42.63.1542 Gehakte ajuin: 1 kg UV
09.09.1003 Bakken & braden: 5 dl
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18.01.1056

Puree Direct HONIG
PROFESSIONAL: 2,5 kg
Water: 12 l

VOOR DE FOYOTSAUS
28.05.1271 Vleesjus HONIG
PROFESSIONAL: 300 g
Water: 5 l
29.09.1181 Bearnaisesaus HEINZ: 5 l
42.81.1179 Verse tijmblaadjes: 100 g UV

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 180 °C. Kleur de zalmfilets aan in bakken
en braden en gaar verder in de oven gedurende 6 minuten.
Zet de ajuin en het spek aan en stoof er de prei en de wortelen bij.
VOOR DE PUREE: Breng het water aan de kook, neem van het vuur
en maak de Puree Direct. Roer er de gestoofde groenten met spek
onder.
VOOR DE FOYOTSAUS: Breng 5 liter water aan de kook en maak er
de vleesjus mee. Laat een 4-tal minuten doorkoken samen met de
tijmblaadjes en werk af met de bearnaise.
Presenteer de stoemp met de zalm. Werk af met de foyotsaus.

Smaakvolle pastasalade

Rijstpap

VOORGERECHT - 100 PERSONEN

NAGERECHT - 100 PERSONEN

INGREDIENTEN
42.61.1687 Champignonkwartjes: 2,5 kg UV
09.09.1003 Bakken & braden
29.09.1242 Bull’s-Eye Original BBQ-saus HEINZ: 2 l
06.32.6099 Gegrilde beenham in blokjes: 4 kg
42.61.1750 Fijne sjalotringen: 500 g UV
16.01.1351 Macaroni HONIG PROFESSIONAL: 6 kg
42.63.1496 Rucola: 800 g UV
21.05.1072 Gedroogde ajuin: 1 kg

INGREDIENTEN
35.07.1045 Zandkoekjes: 200 stuks

met BBQ-ham

BEREIDINGSWIJZE
Kook de macaroni beetgaar in ruim kokend water. Giet af en spoel kort met
koud water. Bak de champignonkwartjes kort in bakken & braden. Meng de
verschillende ingrediënten in een mengkom of bouw een mooie saladbowl op.
Werk de pastasalade af met de BBQ-saus en wat rucola.

met chocoladesaus

VOOR DE RIJSTPAP
17.05.1006 Dessertrijst HONIG PROFESSIONAL: 5 kg
34.01.1022 Griessuiker: 2 kg
04.01.1126 Volle melk: 20 l
42.41.1550 Citroen: zeste van 10 citroenen, fijngehakt UV
VOOR DE SAUS
Warm water: 1 l
08.01.1041 KWATTA choco puur: 1 kg
34.01.1022 Griessuiker: 200 g
BEREIDINGSWIJZE
Maak de dessertrijst: Meng de rijst en de suiker, zet dit onder met de melk
en kook tot een gare rijstpap op een zacht vuur. Roer door tijdens het koken.
Werk af met de citroenzeste. Laat afkoelen. Maak de chocoladesaus door
alles samen zacht te laten opkoken. Presenteer de rijstpap met de zandkoekjes.
Werk af met de warme chocoladesaus.
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GRATINS

AARDAPPELVLOKKEN
MET MELK

AARDAPPELPUREE

per 4 zakken van 2,5 kg
40.18.3037

5 mm

per 2 zakken van 5 kg

per zak van 4 kg

18.01.1037

42.31.1173

AARDAPPELPUREE
DAUPHINOIS

EASY MASH

UV

per 4 zakken van 2,5 kg
40.18.3175

DV

per 4 zakken van 2,5 kg
40.18.3277

AARDAPPELGRATIN
D = 6 cm

B, per 24 stuks van 45 g
40.18.3223

AARDAPPELPUREE

D = 7 cm

heerlijke, authentieke, smeuïge aardappelpuree

per 20 stuks van 100 g
40.18.3185

per 4 zakken van 2,5 kg
40.18.3203

DAUPHINOIS
MET BROCCOLI
IQF

per 4 zakken van 2,5 kg
40.18.3283

DV

AARDAPPELGRATIN
MET EEKHOORNTJESBROOD

DV

AARDAPPELGRATIN

GRATIN DAUPHINOIS

B, per 20 stuks van 100 g

per zak van 2 kg

per 6 zakken van 2 kg

40.18.3186

42.31.1138

18.60.1036

D = 7 cm

DAUPHINOIS
MET COURGETTE
IQF

DV

UV

B, per 4 zakken van 2,5 kg
40.18.3055

DV

RONDE GIETIJZEREN GRATINSCHOTEL OP PLANK

AARDAPPEL À LA
SAVOYARDE
B, per 30 stuks van 130 g
40.18.3273

PROVENÇALE
B, per 4 zakken van 2,5 kg
D = 15,5 cm

40.18.3096

B, per 6 stuks

DV
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96.90.9511

DV

VEGETARISCHE

MOUSSAKA

MOUSSAKA

rundsgehakt

per 4 schaal
van 520 g
40.22.3303

MOUSSAKA
rundsgehakt

B, per karton van 3,2 kg
24.01.6387

DV

MOUSSAKA

MOUSSAKA

VEGETARISCHE MOUSSAKA

alu, met rundsgehakt

lams- en rundsgehakt

met soja-eiwit

B, per 4 porties van 400 g

B, per karton van 4 stuks van 3 kg

B, per 6 pakken van 470 g

24.03.6130

40.22.3635

40.22.3708

met vegetarisch gehakt

per 4 schaal van 3 kg

DV

40.35.3240

DV

DV

VEGETARISCHE MOUSSAKA

VEGETARISCHE MOUSSAKA

FAST FRY FRIETEN

FINEST SKIN ON ROUND CUT
FRIETEN

natriumarm, met soja-eiwit

met vleesvervanger, aubergine, ui en tomaten

10 mm

8/12 mm

B, per 6 pakken van 470 g

B, per 12 stuks van 1 kg

per 5 zakken van 2,5 kg

per 6 zakken van 2 kg

40.22.3730

40.35.3211

40.18.3199

40.18.3245

DV

FREEZE CHILL FRIETEN

DV

DV

FRIETEN
7 mm - zonnebloemolie

per 12 zakken van 1 kg

per 5 zakken van 2,5 kg
40.18.3224

40.18.3214

10 mm - zonnebloemolie

10 mm

DV

per 5 zakken van 2,5 kg
40.18.3225

DV

DV

FRIETEN
VOOR COMBISTEAMER

POM’STEAK FRIETEN

10 mm

10 - 18 mm

per 4 zakken van 2,5 kg

per 4 zakken van 2,5 kg

40.18.3165

40.18.3144

DV

DV
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STEAKHOUSEFRIETEN

HOME STYLE
RUSTIC
FRIETEN
QUICK OVEN FRIES
8,5 mm

per 4 zakken van 2 kg
40.18.3215
per 2 zakken van 5 kg

gasverpakking, gekoeld, voorgebakken,
10/22 mm

per 5 zakken van 2,5 kg

B, per 2 zakken van 5 kg

40.18.3022

DV

DV

18.50.6048

18.50.6047
per 5 zakken van 2,5 kg
40.18.3244

RAUWE
AARDAPPELFRIETEN

DV

BELGISCHE FRIETEN

TRADITIONELE FRIETEN

VERSE FRIETEN
8 mm, EPS-krat

per 2 zakken van 5 kg

per 2 stuks van 5 kg
18.50.6045

18.50.6016

10 mm, EPS-krat

10 mm, gasverpakking

B, per 2 zakken van 5 kg

per 2 stuks van 5 kg
18.50.6046

18.60.1041
per 5 zakken van 2,5 kg
40.18.3192

DV

AARDAPPELPARTJES

9 mm

per zak van 5 kg
42.31.1185

AARDAPPELPARTJES BBQ

11 mm

per zak van 5 kg
42.31.1186
13 mm

per 10 zakken van 1 kg
40.18.3187

DV

AARDAPPELSLICES SPICY

per zak van 5 kg
42.31.1178

SKIN OFF

SKIN-ON

zonnebloemolie

zonnebloemolie

per 4 zakken van 2,5 kg

per 4 zakken van 2,5 kg

40.18.3226

40.18.3227

DV

UV

AARDAPPELKROKETTEN
heerlijke kroketten op basis van een smeuïge puree

per 10 zakken van 1 kg
40.18.3240

DV

AARDAPPELSLICES
ZOUT/PEPER

B, per 10 stuks van 1 kg
40.18.3251
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AARDAPPELPARTJES
HOT&SPICY

DV

per 10 zakken van 1 kg

per 4 zakken van 2,5 kg

40.18.3058

40.18.3206

DV

DV

AARDAPPELKROKETTEN

AARDAPPELKROKETTEN

AARDAPPELKROKETTEN
VOOR DE OVEN

AARDAPPELNOOTJES
mooie kleine ronde nootjes, krokant en zacht

B, per 4 zakken van 2,5 kg

per 4 zakken van 2,5 kg

per 4 zakken van 2,5 kg

40.18.3069

40.18.3233

40.18.3204

DV

DV

per 4 zakken van 2,5 kg
40.18.3017

DV

AARDAPPELNOOTJES

per 4 zakken van 2,5 kg
40.18.3028

DENNENAPPELS

HERTOGINNENAARDAPPELEN

heerlijke, krokante dennenappels op basis van een
zachte puree

heerlijke pureetorentjes om uw gerechten een
feestelijke toets te geven

per 4 zakken van 2,5 kg

per 4 zakken van 2,5 kg

40.18.3207

40.18.3205

DV

AARDAPPELSMILES

DENNENAPPELS

B, per 6 zakken van 1,5 kg
40.18.3073

DV

DV

per 5 zakken van 1 kg
40.18.3030

HERTOGINNENAARDAPPELEN

Duchesse

MINI AARDAPPELKROKETTEN
per karton van 10 zakken van 1 kg
40.18.3275

MINIKROKETTEN
MET TRUFFELSMAAK
minikroketten met puree op basis van bintje
aardappelen met truffelaroma

B, per karton van 6 zakken van 1 kg
40.18.3267

DV

per 10 zakken van 1 kg

ROSTIBLAADJES

40.18.3031

per 2 zakken van 2 kg

AARDAPPELWAFELTJES

40.18.3193

DV

DV

per 10 zakken van 1 kg
40.18.3034

GLUTENVRIJE
POTATO
PANCAKES
B, per karton
van 6 stuks van
1,5 kg
40.18.3250

DV

ALPHABYTES
HASHBROWNS
MET UI

ROSTI

B, per karton van 4 stuks van 2,5 kg

per 4 zakken van 2,5 kg

40.18.3252

40.18.3018

DV

per 10 zakken van 1 kg

DV

40.18.3116

DV
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Pappardelle met varkensreepjes,
rucola en kerstomaatjes

1. PAPPARDELLE 40.16.3129 I 2. VARKENSREEPJES UV 43.06.1058 I 3. PESTO VERDE SPREAD 21.31.0138 I 4. RUCOLA UV 42.61.1740
I 5. RODE KERSTOMATEN UV 42.61.1697
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Deegwaren
CANNELLONI

WITTE LASAGNEVELLEN
voorgekookt, 17 x 9 cm

B, per 12 pakjes van 250 g

B, per 12 pakjes van 500 g

16.01.1268

16.01.1441

LASAGNE

LASAGNE

LASAGNE GRANDI

LASAGNE VERDI

voorgekookt, 17 x 24 cm

voorgekookt, 9 x 13 cm

voorgekookt, 20,5 x 27 cm

voorgekookt, 14,5 x 9 cm

per karton van 3 kg

per karton van 3 kg

per karton van 5 kg

B, per karton van 3 kg

16.01.1154

16.01.1281

16.01.1266

16.01.1282

VERSE
LASAGNEVELLEN

LASAGNEBLADEN

LASAGNEBLADEN

kookbestendig, voorgekookte gegolfde lasagnebladen. 14,5 x 8 cm.

voorgekookt, 25,5 x 46 cm

B, per karton van 3 kg
16.01.1538

B, per karton van 10 kg

voorgekookt, 1,2 mm,
30 x 40 cm

40.16.3164

B, per 4 zakken van 2,5 kg

DV

16.60.0021

FIJNE SPAGHETTI

FIJNE SPAGHETTI

FIJNE SPAGHETTI

FIJNE SPAGHETTI

kookbestendig

kookbestendig

kookvast

per karton van 10 kg

per karton van 5 kg

per 4 zakken van 3 kg

B, per 24 pakken van 375 g

16.01.1306

16.01.1404

16.01.1509

16.01.1493
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GLUTENVRIJE
SPAGHETTI
B, per 6 pakken
van 250 g

SPAGHETTI

SPAGHETTI

16.01.1444

SPAGHETTI

standard

per karton van 3 kg

per 2 zakken van 5 kg

per karton van 2 stuks van 5 kg

16.01.1157

16.01.1452

16.01.1502

SPAGHETTI

SPAGHETTI
N° 12

per 24 dozen
van 500 g

SPAGHETTI

16.01.1477

kookvast

diepgevroren, voorgekookte spaghetti, geölied en
gezouten. Individuele porties van 300 g in nestvorm.

per 4 zakken van 3 kg
16.01.1508

standard

16.01.1471

B, per 16 zakjes van 300 g
40.16.3145
per karton van 5 kg
40.16.3139

DV

SPAGHETTI
INTEGRALI
FAIRTRADE

SPAGHETTI
FAIRTRADE
BIO
SPAGHETTI BIO

B, per 24 pakken
van 500 g

SPAGHETTI

B, per 12 stuks
van 500 g

B, per 12 stuks
van 500 g

16.01.1547

16.01.1548

VERSE SPAGHETTI

B, per karton van 5 kg

B, per 6 zakken van 1 kg

16.01.1456

16.60.0008

VOLKORENSPAGHETTI
BIO

VOLKORENSPAGHETTI

VOLKORENSPAGHETTI

specialty

VOLKORENSPAGHETTI
kookbestendig

B, per karton van 6 kg

B, per karton van 5 kg

per 12 pakken van 500 g

per karton van 5 kg

16.01.1534

16.01.1542

16.01.1114

16.01.1457
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CAPPELLINI

CAPPELLINI

CAPPELLINI

CAPPELLINI

kookbestendig

standard

per karton van 10 kg

per 2 zakken van 5 kg

per karton van 3 kg

per karton van 5 kg

16.01.1305

16.01.1453

16.01.1217

40.16.3154

DV

LINGUINE
N° 7
FETTUCCINI MET EI

FETTUCCINI VERDI

LINGUINE

B, per 24 pakken
van 500 g

fijne tagliatelle in lange nestjes

fijne tagliatelle in lange nestjes

kookbestendige pasta

16.01.1468

per karton van 2 kg

per karton van 2 kg

per karton van 5 kg

16.01.1155

16.01.1336

16.01.1459

OLIJCKE AMERIGO
TAGLIATELLE

LINGUINI

zeegroentepasta:
tagliatelle gemaakt met wakame.

50 g per nest

Lekker in combinatie met een visje,
schaal- of schelpdieren. Of bijvoorbeeld
met olijfolie en groenten als een
fantastisch bijgerecht.

per karton van 5 kg
40.16.3128

B, per 12 pakken van 375 g
16.01.1492

B, per 5 stuks van 1 kg

DV

TAGLIATELLE

TAGLIATELLE MET EI

DV

40.16.3174

TAGLIATELLE N° 203

per karton van 3 kg
16.01.1039
per karton van 3 kg
16.01.1296

TAGLIATELLE

TAGLIATELLE

TAGLIATELLI

kookbestendig

per 10 pakken van 500 g

per karton van 3 kg

per karton van 5 kg

16.01.1533

16.01.1369

16.01.1524
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“

Anco Professional:
deegwaren
op maat van
foodservice.

”
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ACHTER DE SCHERMEN

Michel Soubry
onthult zijn geheimen van
een goede pasta
De perfecte pasta bereiden in een restaurant- of grootkeuken is niet altijd evident.
Met een speciaal aangepast foodservicegamma biedt Soubry een pasklare
pastaoplossing voor de professionele gebruikers.
CEO Michel Soubry en Ann Dhoedt, Marketing & Sales Director, bieden ons een kijk
achter de schermen en geven tips en tricks om de beste pasta te serveren.
HET DNA VAN SOUBRY
Michel Soubry: “Soubry is een Belgisch familiebedrijf met bijna 100 jaar expertise in huis.
Dankzij de overname van het merk Anco in 2005,
heeft Soubry bovendien een sterke reputatie in
de foodservicemarkt.
Soubry heeft twee kerncompetenties: het vermalen van tarwe tot griesmeel - de grondstof voor
deegwaren – en de productie van deegwaren. De
sterke focus op deze kernactiviteiten heeft ervoor
gezorgd dat we intussen de enige overgebleven
deegwarenfabrikant zijn in België. De voedingssector is naast een prijscompetitieve sector
geen eenvoudige sector. Onze strategie bestaat
erin op basis van een jarenlange ervaring elke
schakel van ons proces perfect te beheersen en te
optimaliseren: van aankoop, productie, sales,
marketing tot logistiek.
Elke belangrijke evolutie op vlak van technologie,
processen of grondstoffen wordt benut om onze
eigen kerncompetenties te verbeteren. Dit verklaart dan ook waarom de merken Soubry en Anco
zo trouw blijven aan hun aanbod van deegwaren
en tarweproducten.
Het beste voorbeeld van deze doorgedreven focus
kan je vaststellen wanneer je de pasta van
Soubry en Anco proeft. Dankzij een nauwgezette
selectie van de grondstoffen kunnen we pasta’s
aanbieden die zowel door consumenten als
professionals perfect bereid kunnen worden.
Achter de schermen vertaalt zich dit in perfect
afgestemde installaties en procestechnologie
waar continu wordt in geïnvesteerd. Momenteel
bouwen we bijvoorbeeld een nieuwe griesmeel-

molen om de kwaliteit verder te verbeteren en het
volume te verhogen.”

vanzelfsprekend om dit kookproces perfect op
te volgen, vooral omdat het tijdens bepaalde
momenten hectisch en druk kan zijn.

ANCO PROFESSIONAL: DEEGWAREN OP
MAAT VAN FOODSERVICE

Anco Professional biedt hier met het uitgebreid
Kookbestendig gamma een perfect antwoord op.
Door deze pasta te verrijken met het eiwit van
eieren van scharrelkippen is deze kookbestendiger. Ideaal dus om een perfecte kwaliteit aan
te bieden, zelfs in grootkeukens waar men het
kookproces niet constant kan monitoren of voor
professionals die pasta ‘gedeconnecteerd’ of
‘ontkoppeld’ koken.”

Michel Soubry: “Voor de foodservicemarkt bieden
we een speciaal assortiment kwaliteitsdeegwaren
aan onder de naam Anco Professional. Dit assortiment bestaat uit vier gamma’s: Standaard, Kookbestendig, Convenience en Specialty.”
KOOKBESTENDIG GAMMA: DE OPLOSSING VOOR
ALLE PASTAPROBLEMEN
Michel Soubry: “Een goede pasta bereiden lijkt
eenvoudig: 1 liter water per 100 g pasta, het
water goed laten koken, een snuif zout, de
pasta toevoegen en doorroeren, vervolgens het
voorgeschreven aantal minuten laten koken
en afgieten. In grootkeukens is het niet altijd

Michel Soubry licht ons de werking van gedeconnecteerd koken toe: “Deze techniek is ideaal voor
professionele keukens die piekmomenten willen
opvangen. In de voorbereiding, bijvoorbeeld een
dag op voorhand, laat je pasta niet het volledige
kookproces doorlopen.



SOUBRY IN CIJFERS

>
>
>
>
>

Vermaling van 170.000 ton tarwe/jaar
Productie van 100.000 ton pasta/jaar
(= 2 x verbruik van België)
400 werknemers
internationaal actief met een omzet van meer dan
120 miljoen euro
Vier sites in België: in de grootste site staat de
griesmeelmolen en wordt de kookpasta geproduceerd.
Een tweede site staat in voor de productie van Chinese
noedels en de derde site concentreert zich op
specialiteiten zoals lasagne, nestjes en instant pasta.
Daarnaast centraliseert één site de volledige logistiek.
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Op ongeveer een minuut voor het einde stop je het
koken en wordt de pasta afgegoten. Bij voorkeur
wordt de pasta afgespoeld met koud water zodat het kookproces volledig stopt. Hierna kan je
op het gewenste moment de pasta opnieuw voor
één minuut verder koken en serveren. Dit vereist
echter een pasta van een betere kwaliteit, zoals
Anco Kookbestendig, om er zeker van te zijn dat
je een smakelijke al dente pasta kan serveren.”

CONVENIENCE GAMMA: KWALITEIT EN
GEBRUIKSGEMAK
Michel Soubry: “Het Convenience gamma van
Anco combineert op een verrassende manier
kwaliteit en gebruiksgemak. De verschillende
kwaliteitspasta’s binnen dit gamma kunnen op
verschillende manieren bereid worden. Naast
de traditionele kookwijze, waarbij bijvoorbeeld
penne pasta slechts 3 minuten moet koken, is
voor veel chefs de bereiding in de combisteamer
zeer handig: de pasta verdelen in een gastronorm
en net onder water zetten. Vervolgens gedurende
4 tot 5 minuten laten stomen voor ‘penne’ of
5 tot 6 minuten voor ‘torti’. De pasta zal het
water volledig absorberen en moet enkel nog
even omgeroerd worden voor het serveren. Een
variant hierop is de bereiding met de microgolfoven. Dit duurt iets langer dan een combisteamer
en is vooral handig voor kleine porties. Een opvallend alternatieve bereidingswijze voor deze
instant pasta is de koude bereiding waarbij de
pasta in koud water wordt gelegd en eveneens
het water zal opnemen. Hoewel deze techniek
iets langer duurt (1 – 1,5 u) en dus iets meer
planning vraagt, is dit ideaal voor pastasalades.

SPECIALTY GAMMA: EXCLUSIEVE PASTA VOOR
DE BEWUSTE CONSUMENT
Ann Dhoedt: “Na de sterke groei in de retail,
zit de vraag naar volkoren- en speltpasta ook in
foodservice duidelijk in de lift. Door deze iets
exclusievere pasta’s op te nemen in het menu,
kan een restaurant zich duidelijk onderscheiden
en hoger positioneren. Een consument zal de
meerwaarde tegenover de tradionele pasta
erkennen en dus sneller geneigd zijn om een
andere, hogere, prijszetting te aanvaarden.
Volkorenpasta is een bron van voedingsvezels,
goed voor de spijsvertering en geeft bovendien sneller een verzadigd gevoel. Speltpasta is
vervaardigd uit 100 % speltbloem. Steeds meer
consumenten verkiezen deze pasta op basis
van het oergraan spelt omdat deze qua smaakervaring dichtbij de gewone pasta blijft en
bovendien beter verteerbare gluten zou bevatten.
Onze Anco Speciality speltpasta is verkrijgbaar in
penne.”
Voor meer informatie, tips & tricks,
surf naar www.soubry.be
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Pasta koken,
een kwestie van chemie
PASTA OP BASIS VAN
HARDE OF ZACHTE TARWE?
Tarwe, het basisbestanddeel van pasta,
bestaat uit twee hoofdcomponenten: zetmeel
en eiwitten (gluten). De eiwitten zijn erg belangrijk tijdens het kookproces, het is immers
het eiwitnetwerk dat het zetmeel vasthoudt
en dus vermijdt dat de pasta slap wordt. Daarom moet tarwe voor pasta voldoende eiwit
bevatten, dit is de zogenaamde ‘harde tarwe’.
Anco en Soubry maken voor al hun pasta’s gebruik van harde tarwe van de beste kwaliteit.
Het gamma Kookbestendige pasta bevat zelfs
nog extra eiwit afkomstig van kippeneieren.

WAAROM IS DE HOEVEELHEID
WATER ZO BELANGRIJK?
Kokende pasta laat langzaam zetmeel los in
het water. Wanneer er niet voldoende water
wordt gebruikt, bij voorkeur één liter per 100,
raakt het water overgesatureerd door zetmeel

B, 16.01.1543

waardoor het kookwater kleverig wordt. Bij
voldoende water is het opgeloste zetmeel
voldoende verdund. Wist je trouwens dat gekookte pasta 2,5 keer zijn oorspronkelijk gewicht zal hebben omwille van het opgenomen
vocht?

PASTA, SAUS EROVER EN OPDIENEN …
OF TOCH NIET?
Wie al eens pasta at in Italië, is het misschien
al opgevallen dat de pasta en de saus meestal
vooraf doorgeroerd zijn. Het lijkt onbelangrijk,
maar dat is het niet. Door de pasta en de saus
te mengen wanneer ze beide nog zeer warm
zijn, versmelt de smaak van de saus immers
het best met de pasta. Een kleine eenvoudige stap om tot een betere smaakervaring te
komen, en dat blijft toch het doel.

VERSE TAGLIATELLE

TAGLIATELLI

TAGLIATELLENESTJES

TAGLIATELLENESTJES VERDE

50 g per nest

kookbestendig

kookbestendig

B, per 6 zakken van 1 kg

B, per karton van 5 kg

per karton van 3 kg

per karton van 3 kg

16.60.0009

40.16.3126

16.01.1405

16.01.1342

DV

VERSE
TAGLIOLINI

TAGLIATELLE VERDI

PAPPARDELLE
45 g per nestje

30 g per nest

per karton van 3 kg

B, per 6 zakken van 1 kg

B, per karton van 4 kg

16.01.1038

16.60.0010

40.16.3129

DV

PAPPARDELLE MET EI

VERSE PAPPARDELLE

MACARONI

GESNEDEN MACARONI

per karton van 2 kg

B, per 6 zakken van 1 kg

B, per 4 zakken van 2,5 kg

per karton van 5 kg

16.01.1436

16.60.0011

40.16.3170

16.01.1351

kookbestendig

DV

GESNEDEN MACARONI

KORTE MACARONI

MACARONI

MACARONI

kookbestendig

standard

per 2 zakken van 2,5 kg

per 4 zakken van 3 kg

per 18 pakken van 500 g

per karton van 2 stuks van 5 kg

16.01.1426

16.01.1450

16.01.1475

16.01.1499
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MACARONI

MACARONI
kookvast

GEBROKEN MACARONI

Express

per 4 zakken van 3 kg

per 4 zakken van 2 kg

16.01.1511

40.16.3155

per karton van 3 kg
16.01.1156

DV

CODINI-ELLEBOOGJES

ELLEBOOGJES

GLUTENVRIJE
ELLEBOOGJES

HOORNTJES

per karton van 3 kg

per 2 stuks van 5 kg

B, per 6 pakken van 250 g

per karton van 5 kg

16.01.1390

16.01.1501

16.01.1427

16.01.1326

HOORNTJES

HOORNTJES

RIGATONI

RIGATONI

standard

Express

B, per 12 pakken van 375 g

B, per 2 zakken van 5 kg

per 4 zakken van 2,5 kg

B, per 4 zakken van 2 kg

16.01.1354

16.01.1479

40.16.3130

40.16.3141

DV

DV

GLUTENVRIJE
RIGATONI
B, per 18 porties van 300 g
40.16.3156
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WIST JE DAT …
penne met geribbelde textuur in het Italiaans penne
rigate genoemd wordt?
Penne met een gladde

CONVENIENCE PENNE

PENNE

B, per karton van 3 kg

per karton van 3 kg

16.01.1516

16.01.1161

PENNE

textuur heet op haar beurt
penne lisce.

individuele porties in microgolfbestendige
stoomzakjes voor vriesverse pasta

B, per 15 zakken van 300 g
40.16.3146

DV

PENNE

PENNE

PENNE

PENNE

kookvast

Express

per 2 stuks van 5 kg

per 4 zakken van 3 kg

per karton van 10 kg

per 3 zakken van 4 kg

16.01.1500

16.01.1510

40.16.3113

40.16.3138

DV

DV

VERSE PENNE

GLUTENVRIJE PENNE

PENNE TRICOLORE

SPELTPENNE RIGATE

B, per 6 zakken van 1 kg

B, per 6 pakken van 250 g

per karton van 3 kg

B, per karton van 3 kg

16.60.0012

16.01.1422

16.01.1265

16.01.1543

specialty

PENNE RIGATE
FAIRTRADE BIO
PENNE RIGATE

PENNE RIGATE

kookbestendig

kookbestendig

per karton van 3 kg

per karton van 3 kg

16.01.1425

16.01.1442

B, per 12 stuks van 500 g
16.01.1549
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PENNE RIGATE

VOLKORENPENNE RIGATE

VOLKORENPENNE BIO

specialty

B, per 12 pakken van 375 g

B, per karton van 3 kg

B, per karton van 6 kg

16.01.1529

16.01.1544

16.01.1536

SCHELPJES CONCHIGLIETTE

FARFALLE

CONCHIGLIE

MACARONISCHELPJES
kookbestendig

kookbestendige strikjespasta

B, per 4 zakken van 2,5 kg

per karton van 3 kg

per karton van 3 kg

B, per karton van 3 kg

40.16.3169

16.01.1465

16.01.1159

16.01.1438

FARFALLE

FARFALLE

FARFALLE

FARFALLE TRICOLORE

strikjespasta

kookvaste strikjespasta

Express, strikjespasta

strikjespasta

per karton van 3 kg

per 4 zakken van 3 kg

per 4 zakken van 2 kg

per karton van 3 kg

16.01.1443

16.01.1506

40.16.3114

16.01.1163

STRIKJES
standard

per 4 zakken van 3 kg
16.01.1463
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WIST JE DAT …
trivelli lijkt op fusilli maar
niet hetzelfde is?
Trivelli is namelijk langer

FUSILLI

FUSILLI

per 4 zakken van 3 kg
16.01.1507

kookbestendige spiraalvormige pasta

per karton van 3 kg

gedraaide stukjes pasta met glad oppervlak,
voorgekookt, geölied en gezouten, individueel
diepgevroren en niet klevend

spiraalvormige pasta

16.01.1348

B, per 4 zakken van 2,5 kg

en smaller dan fusilli of

FUSILLI

spirelli

kookvaste spiraalvormige pasta

per karton van 3 kg
16.01.1158

40.16.3122

FUSILLI TRICOLORE

FUSILLI TRICOLORE

spiraalvormige pasta

spiraalvormige pasta, standard

per karton van 3 kg

per 4 zakken van 3 kg

per karton van 3 kg

16.01.1389

16.01.1454

16.01.1044

DV

FUSILLI TRICOLORE

VOLKORENFUSILLI
BIO
FUSILLI TRICOLORE

VOLKORENFUSILLI
spiraalvormige pasta

spiraalvormige pasta

B, per 4 zakken van 2 kg

B, per karton van 6 kg

B, per 4 zakken van 2,5 kg

40.16.3168

16.01.1535

40.16.3162

DV

GLUTENVRIJE SPIRELLI

DV

SPIRELLI

SPIRELLI

SPIRELLI

standard

B, per 6 pakken van 250 g

per 4 zakken van 3 kg

per 16 pakken van 500 g

per 2 stuks van 5 kg

16.01.1418

16.01.1448

16.01.1476

16.01.1504
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VERSE GIRASOLI

MET ASPERGES
B, per 6 zakken van 500 g

SPIRELLI

SPIRELLI 3 KLEUREN

Express

Express

per 4 zakken van 2 kg

per 4 zakken van 2 kg

B, per 6 pakken van 500 g

40.16.3115

40.16.3120

16.01.1421

16.60.0020

DV

SPIRELLI TRICOLORE BIO

DV

MET GORGONZOLA EN
WALNOOT
B, per 6 zakken van 500 g

VOLKORENSPIRELLI

16.60.0019

TRIVELLI

TRIVELLI TRICOLORE

kookbestendig

kookbestendig

per 12 pakken van 500 g

per 2 zakken van 2,5 kg

per karton van 3 kg

16.01.1127

16.01.1523

16.01.1424

MET TRUFFEL
B, per 6 zakken van 500 g

FAGOTTINI
PESTO ROSSO

16.60.0017

VERSE
GRANTORTELLI

deegwaren met een vulling van zongerijpte
tomaten, geurige basilicum, olijfolie, Italiaanse
harde kaas en geroosterde hazelnoten

B, per karton van 10 kg
40.16.3117

PANSOTTI MET
BUFFELRICOTTA EN SPINAZIE
B, per karton van 3 kg
40.16.3167

DV

DV

MET BASILICUM
B, per 6 zakken van 500 g
16.60.0016

RAVIOLI 5 FORMAGGI

MET EEKHOORNTJESBROOD
B, per 6 zakken van 500 g
16.60.0018
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RAVIOLI CARNE

RAVIOLI PESTO

vulling met rundvlees

ravioli met een vulling van ricotta, basilicum,
spinazie, kaas en pijnappelpitten

B, per 2 zakken van 2 kg

B, per 2 zakken van 2 kg

40.16.3171

40.16.3160

DV

B, per 2 zakken van 2 kg
40.16.3159

DV

DV

OLIJCKE MARCO - RAVIOLI
RICOTTA-PAKSOI

RAVIOLI
CHAMPIGNONS

RAVIOLI
MET RIVIERKREEFTJES

B, per 5 stuks van 1 kg

grote Italiaanse ravioli met deeg op basis van verse
eieren, gevuld met ricotta, champignons en boleten
en op smaak gebracht met wat Bianchetto-truffel.
Voorgekookt en individueel diepgevroren.

diepgevroren, voorgekookte, verse gevulde deegwaren
op basis van hard tarwegries, voorgekookt. Gegarneerd
met stukjes rivierkreeft en groene aspergepunten en
bereid in een heerlijke botersaus met wat azijn.

40.16.3173

B, per 142 stuks van 35 g

B, per 71 stuks van 35 g

deze zeegroentepasta is een ravioli
gevuld met ricotta, paksoi en witte kool.
Naast dit lekkers van het land voegen we ook het
beste uit de zee toe: wakame en dulce.

DV

40.16.3153

DV

40.16.3152

DV

RAVIOLI FUNGHI

RAVIOLI HAM-ROOMKAAS

RAVIOLI MET KRUIDIGE
VLEESVULLING

RAVIOLINI KIP

ravioli met een vulling van paddenstoelen (bruine
ringboleten, russula, champignons, eekhoorntjesbrood) en kaas

verse ravioli met een vulling van roomkaas en
rauwe ham

ravioli met een vulling van varkens- en rundvlees

ravioli met een vulling van ricotta, stukjes
geroosterde kippenborst en kaas

B, per karton van 10 kg
40.16.3118

per karton van 10 kg

per karton van 3 kg
16.01.1255

40.16.3119

DV

B, per karton van 10 kg
40.16.3134

DV

DV

RAVIOLINI VERDURA

TORTELLINI CARNE

TORTELLINI FORMAGGI

ravioli met een vulling van spinazie, courgette,
wortel, paprika en tomaat

vulling met rundvlees

met pittige kaasvulling

B, per karton van 10 kg

per karton van 3 kg

B, per karton van 10 kg

40.16.3131

16.01.1257

40.16.3165

per karton van 10 kg
40.16.3133

DV

DV

TORTELLINI TRICOLORE
RICOTTA/SPINAZIE

TORTELLINI VERDI
FORMAGGIO
diepgevroren spinaziedeegwaren gevuld met kaas

B, per karton van 10 kg

per karton van 10 kg

40.16.3132

40.16.3150

DV

TORTELLINI
RICOTTA E SPINACI

DV

DV

TORTELLONI
FORMAGGIO
B, per karton van 10 kg
40.16.3116

DV
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TORTELLONI BOLOGNAISE

TORTELLONI RICOTTA

TORTELLONI
RICOTTA/SPINAZIE

per 4 zakken van 2,5 kg

per 4 zakken van 2,5 kg

per 2 zakken van 2 kg

B, per karton van 2 zakken van 2 kg

40.16.3068

40.16.3067

40.16.3158

40.16.3166

vulling met rundvlees

TORTELLONI
TRICOLORE CARNE
vulling met rundvlees

DV

TORTELLONI TRICOLORE
FORMAGGIO

DV

DV

VERSE TORTELLONI
MET RICOTTA EN SPINAZIE

mozzarella, gruyère, gorgonzola, ricotta

VERSE TORTELLONI
MET VLEES

DV

VERSE TORTELLONI
MET ZALM

vulling met varkens- en rundvlees

B, per karton van 2 zakken van 2 kg

B, per 12 zakken van 500 g

40.16.3161

16.60.0015

B, per karton van 12 zakken van
500 g

B, per 6 zakken van 500 g
16.60.0014

16.60.0013

DV

CAPPELLETTI
MET RUNDVLEES
diepgevroren, gevulde, voorgekookte verse deegwaren op basis van harde tarwegries en eieren,
met vulling van ricotta en bereid rundvlees

SACCOTTINI
FUNGHI

CONVENIENCE TORTI

B, per 1200 stuks van 5 g
40.16.3151

B, per 2 zakken van 2 kg

per karton van 3 kg

40.16.3163

16.01.1403

DV

DV

GRIEKSE DEEGWAREN

GNOCCHI

GNOCCHI

per 12 pakken van 500 g

per 4 zakken van 2,5 kg

16.01.1559

40.22.3154

bereiding op basis van aardappel en harde tarwe.
Aanbevolen portie 200 g.

B, per 6 zakken van 1 kg
40.22.3357

DV
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GNOCCHI

DV

B, per 4 zakken van 2 kg
40.16.3176

DV

GNOCCHI CON PATATE

FIJNE VERMICELLI
engelenhaar

B, per 8 zakken van 1 kg

per karton van 5 kg

16.60.0022

16.01.1062

VERMICELLI

VERMICELLI

Kidspasta met balletjes
HOOFDGERECHT - 100 PERSONEN

standard

per 4 zakken van 3 kg

per 2 stuks van 5 kg

16.01.1447

16.01.1505

LETTERS

LETTERS-ALFABET
standard

per 12 pakken van 375 g

B, per 2 zakken van 5 kg

16.01.1527

16.01.1451

INGREDIËNTEN
43.31.1112 Gemengd gehakt: 25 kg UV
42.04.0016 Eieren: 50 stuks UV
12.91.1024 Paneermeel: 1,25 kg
09.01.6114 Boter: 6,25 kg
42.61.1661 Ajuin: 7,5 kg UV
42.61.1717 Look: 500 g UV
42.61.1736 Dikke wortelen: 25 stuks UV
42.61.1679 Selder: 2,5 kg UV
21.07.1026 Gepelde tomaten: 20 kg
21.07.1034 Passata: 17,25 kg
05.47.6035 Gemalen Gouda: 5 kg B
16.01.1458 Kidspasta: 12,5 kg B

BEREIDINGSWIJZE
Doe de eitjes bij het gehakt, kneed dit door het gehakt en voeg het paneermeel
toe. Kruid af met wat nootmuskaat, peper en zout. Rol er nu balletjes van. Bak
deze balletjes aan in boter. Snijd de ajuin, de wortel en de selder in brunoise.
Stoof dit aan in olijfolie en doe er de look bij. Indien gewenst kan je op de
groenten nog wat gedroogde oregano en wat suiker doen. Voeg nu de gepelde
tomaten en de passata toe. Laat dit op een zacht vuur garen tot de gepelde
tomaten bijna uit elkaar vallen. Doe er de laatste 10 minuten de balletjes bij
zodanig dat ze nu ook binnenin kunnen garen. Kook inmiddels de pasta af in
gezouten water. Serveer dit bij de balletjes en bestrooi met de gemalen kaas.

KIDS PASTA
kookbestendige pasta
kindvriendelijke figuurtjes

B, per karton van 3 kg
16.01.1458
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CHINESE MIE
MET EI
per 12 pakken van 250 g
16.01.1269
per karton van 6 kg
16.01.1439

CHINESE
NOEDELS

MIESTENGELS

NOEDELS

kookbestendig

standard

per 2 zakken van 5 kg

per 4 zakken van 3 kg

16.01.1319

16.01.1449

diepgevroren noedels in nestjes van 30 g.
Alleen maar voordelen:
> steviger
> minder breuk
> compactere verpakking
> langere slierten
Ideaal om snel gelijke porties al dente
noodles op te dienen.

NOEDELS

GROENTENOEDELS

KIPPENNOEDELS

instant Yum Yum

instant Yum Yum

per karton van 3 kg

B, per 30 zakjes van 60 g

B, per 30 zakjes van 60 g

16.01.1371

16.23.1024

16.23.1019

per karton van 5 kg
40.16.3149

DV

MIEHOEN

SPÄTZLE

B, per karton van 8 stuks van 73 g

per 8 pakjes van 250 g

B, per 20 pakjes van 250 g

16.23.1014

16.01.1537

16.01.1293

CHICKEN CUP NOEDELS
instant cup
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Cannelloni classico
met bladspinazie

BLADSPINAZIE B DV 40.21.3825 I 2. CANNELLONI CLASSICO DV 40.16.3071 I 3. VERSE ROOM 40 % 04.41.6099 I 4. GERASPTE
EMMENTAL 05.44.6054
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INSALATA MEDITERRANEA

BULGUR LIGHT SPICY

LINZENSALADE
MET SOJABONEN

NOEDELSALADE

koude, kant-en-klare pastasalade van voorgekookte mezze penne met gegrilde courgette,
gegrilde rode paprika, gegrilde gele paprika,
gekonfijte tomaten, uien en zuiderse dressing

bulgursalade met chilipeper

B, per pot van 2,5 kg

linzen (49 %) met sojabonen (20 %), kikkererwten,
paprika, abrikozen, zonnebloempitten, wortel en
rode ui

24.21.1122

B, per pot van 2 kg

noedels (37 %) met groenten (rode paprika, wortel, sojascheuten, prei, maiskorrels, sweet peppers,
gele paprika en lente-uitjes), bamboescheuten,
sojasaus, koriander, peterselie en gember

per 4 zakken van 2,5 kg
40.16.3080

B, per pot van 2 kg

24.21.1124

DV

24.21.1123

PASTASALADE MET PESTO

PASTASALADE PESTO

PASTASALADE MET ZUIDERSE
PENNE

PASTASALADE POMODORINI

pastasalade met groene pesto

pastasalade met groene pesto, 31 % groenten:
komkommer, selderij, sojabonen, paprika en
tomaat en gerijpte harde kazen, parmezaanse
kaas, Grana Padano

zuiderse penne in een getomateerde saus, met
stukjes courgette, paprika en look, afgewerkt met
mediterrane kruiden

30 % groenten: tomaat, gele en rode paprika,
courgette, zwarte olijven en ui

B, per pot van 1,25 kg
24.21.1107

B, per pot van 2 kg

B, per pot van 1,25 kg

24.21.1115

24.21.1100

24.21.1112

B, per pot van 2 kg

PASTASALADE RISONI

PASTASALADE TOSCANA

QUINOASALADE

TABOULEH BOMBAY

45 % pasta met tomaat, paprika, veenbes, ma´s,
erwten, zongedroogde tomaten, courgette, stukjes
abrikoos en ui

43 % groenten: rode en groene paprika, mais, wortel, lente-ui, sojabonen en tomaat

38 % groenten

B, per pot van 2,5 kg

salade uit de libanese keuken met 25 % groenten
(paprika en ui), rozijnen en abrikozen, op smaak
gebracht met curry

24.21.1119

B, per pot van 2,5 kg

B, per pot van 2 kg
24.21.1121

B, per pot van 2 kg
24.21.1114

24.21.1118

TABOULEH ORIENTAL

CANNELLONI CLASSICO

CANNELLONI
MET RUNDVLEES

CANNELLONI
MET RUNDVLEES

salade uit de libanese keuken met 20 % groenten
(paprika, wortel en ui), rozemarijn en munt

48 stuks x 52 g, 18 % varkensvlees

40 % vlees

11 % vlees

per 4 zakken van 2,5 kg

B, per karton van 70 stuks van 70 g

per 3 blikken van 4 kg

40.16.3071

40.16.3181

16.11.1001

B, per pot van 2,5 kg
24.21.1116

DV
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DV

LASAGNE
CANNELLONI VERDI

CANNELLONI MET RICOTTA
EN SPINAZIE

48 stuks x 52 g, 16 % spinazie

37 % ricotta, 20 % spinazie

per 4 zakken van 2,5 kg

B, per 70 stuks van 70 g

40.16.3072

40.16.3178

DV

DV

CANNELLONI VERDURE

LASAGNE BOLOGNAISE

crèmige vulling van mozzarella, ricotta, courgette,
wortel en gele paprika

18 % varkensvlees

B, per 4 zakken van 2,5 kg
40.16.3105

GEKOOKTE ZALM 17 %

BOLOGNAISE 16 % VARKEN

B, per 8 stuks van 400 g
24.03.6326

B, per 8 porties van 400 g
24.03.6283

B, per karton van 3,6 kg
24.01.6565

per karton van 3,6 kg
24.01.6561

BOLOGNAISE 16 % KIP

BOLOGNAISE 24 % VARKEN

B, per 8 porties van 400 g
24.03.6365

per 8 porties van 400 g
24.03.6282

B, per karton van 3,6 kg
24.01.6564

B, per 8 schalen van 1 kg
24.01.6493

B, per 8 stuks van 400 g
24.03.6233

DV

LASAGNE
BOLOGNAISE
15 % varkensvlees

B, per 8 stuks van 400 g
24.03.6101
14 % varkensvlees

per karton van 3 kg
24.01.6175

BOLOGNAISE 16 % RUND
B, per 8 porties van 400 g
24.03.6285

B, per karton van 3,6 kg
24.01.6560
B, per karton van 5 kg
24.01.6566

B, per karton van 3,6 kg
24.01.6562
B, per karton van 5 kg
24.01.6495

18 % varkensvlees

B, per karton van 4 kg
24.01.6218

BOLOGNAISE 24 % RUND
B, per 8 porties van 400 g
24.03.6284

VEGETARISCHE LASAGNE
BOLOGNAISE
LASAGNE BOLOGNAISE

LASAGNE BOLOGNAISE
MET HAM

23 % varkensvlees

B, per 8 stuks van 400 g

B, per 28 stuks van 350 g

24.03.6102

40.16.3179

DV

met verschillende groentjes en volle romige
béchamelsaus, zonder vleesvervanger

B, per 8 porties van 400 g
24.03.6381
B, per karton van 3,6 kg
24.01.6622
B, per karton van 5 kg
24.01.6628
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VEGETARISCHE LASAGNE
met tomaten, selder, courgette, gegrilde aubergine, tofu,
wortelen, ui en Parmezaanse kaas

LASAGNE FLORENTINE

LASAGNE MET ZALM

zonder vlees, met spinazie (13 %) en ricotta

19 % zalm, alu

B, per karton van 3 kg

B, per karton van 3 kg

24.01.6164

24.01.6162

B, per 30 stuks
van 305 g
40.16.3180

DV

LASAGNE VEGETARIANA

ITALIAANSE RAVIOLI

ITALIAANSE RAVIOLI

NAPOLITAANSE RAVIOLI

alu, met tomaten, courgette, gefrituurde aubergine, ui, wortelen

7,5 % rundvlees (saus en vulling)

7,5 % rundvlees (saus en vulling)

4 % rundvlees en kip

per 3 blikken van 4 kg

B, per 3 zakken van 4 kg

per 3 blikken van 4 kg

16.11.1004

16.11.1039

16.11.1005

B, per 4 stuks van 400 g
24.03.6380

VEGETARISCHE
RAVIOLI
6 GROENTEN

RAVIOLI BOLOGNAISE
4 % rundvlees (saus en vulling)

ravioli gevuld met 11 % groenten: spinazie,
wortelen en ui in een saus van ui, courgette,
pepers en aubergine. Zonder kleurstoffen en
bewaarmiddelen. Bereid zonder palmolie.

B, per 12 blikken van 1,2 kg

B, per 3 zakken van 4 kg

16.11.1031

16.11.1038

ROLLADE MET AUBERGINES
vulling van tomaten, aubergines, kaas, wortelen en ui

B, per 30 stuks van 240 g
40.16.3177

DV
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SPAGHETTI BOLOGNAISE

TAGLIATELLE CARBONARA

TAGLIATELLE PROVENCALE

TAGLIATELLE PROVENCALE

12 % rundvlees, 43 % spaghetti

48 % tagliatelle

alu, 29 % tagliatelle

43 % tagliatelle

B, per 4 stuks van 450 g

B, per 4 stuks van 450 g

B, per karton van 3,2 kg

B, per 4 stuks van 450 g

24.03.6372

24.03.6370

24.01.6427

24.03.6371

BAMI GORENG

BANGKOK NOEDELS

IMPERIAL NOEDELS

noedels (16 %) met eieren en kip

noedels (47 %) met tomatensaus, kip en groenten

per 4 bakjes van 400 g

B, per karton van 4 stuks van 1 kg

gesauteerde noedels (47,1 %) met groenten, kip,
eieren en sojasaus

24.03.6174

24.01.6653

B, per karton van 4 stuks van 1 kg
24.01.6654

NOEDELWOK
GROENTEN-KIP

NOEDELS MET CURRY

NOEDELS ROYALES

kip, groenten en currysaus

noedels (16 %) met ei, kippenblokjes en garnalen

per karton van 2 kg

per karton van 2 kg

24.01.6396

24.01.6288

Japans recept op basis
van noedels (27 %) en
kip met teriyakisaus
(sojasaus met honing).
Zoet en subtiel geparfumeerd.

B, per karton van 2 kg
24.01.6521

MACARONI

MET HAM EN KAAS 33 %
per schaal van 1,5 kg

MACARONI
HAM EN KAAS 30 %
alu

B, per 4 stuks van 400 g
24.03.6103

24.01.6605

PENNE MILANESE MET KIP
penne met 16 % gegrilde kip, tomatensaus en kaas
(mascarpone en edam)

B, per karton van 3,2 kg
24.01.6516
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Spicy quinoa
met scampi

Spelt met gerookt vlees
en groene kool

BEGONA DIEP BORD
B, 96.08.9027

BEGONA PLAT BORD
B, 96.07.9040

Freekeh met lente-ui, courgette,
champignons en italiaans worstje

1. FREEKEH B 16.01.1518 I 2. PIJPAJUINTJES UV 42.61.1748 I 3. CHAMPIGNONS UV 42.61.1688 I 4. ITALIAANSE KALKOENONTBIJTWORST UV 43.34.1089 I 5. GROENE COURGETTE UV 42.61.1694 I 6. QUINOA BIO FAIRTRADE B 16.01.1539 I 7. SCAMPI DV
40.55.3149 I 8. RODE PIMENT UV 42.61.1771 I 9. KORIANDER UV 42.81.1161 I 10. WHOLEGRAIN SPELT B 16.01.1521 I 11. BACON
YORK 06.98.1220 I 12. GROENE KOOL UV 42.61.1658 I 13. WORTELEN UV 42.61.1736
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ACHTERGRONDINFO

Wat weet u over ...
Bulgur

Polenta

Deze graansoort is voornamelijk terug te vinden
in de Midden-Oosterse, Indiase en mediterrane
keuken. Ze wordt bereid op basis van harde
tarwe, ook durum genaamd, of verschillende
tarwesoorten. De korrels worden drie keer
gestoomd om ze daarna te drogen en grof te
malen. Deze werkwijze geeft bulgur de typische
nootachtige smaak.

Polenta vindt zijn herkomst in Noord-Italië, in de
keuken van de armen. Vroeger werd het bereid
op basis van verschillende graansoorten maar
nu wordt het voornamelijk als maisgriesmeel
gebruikt.

Couscous
Tarwemeel, vaak afkomstig uit de Verenigde
Staten en Zuid-Europa, en water staan aan de
basis van dit graanproduct. Dit wordt machinaal
gemengd en gestoomd tot balletjes die vervolgens gedroogd, gekoeld en gezeefd worden.
Couscous is een koolhydraatrijk product, wat veel
energie oplevert voor het lichaam. Er bestaat ook
volkoren couscous met meer eigenschappen die
de gezondheid bevorderen.

Freekeh
Dit graanproduct vindt zijn oorsprong in het
Midden-Oosten, waar het ook ‘farek’ of ‘frikey’
wordt genoemd. Om freekeh te bekomen, wordt
tarwe onrijp geoogst (de zogenaamde groene
tarwe), vervolgens in de zon gedroogd en
nadien, geroosterd en gebroken. Deze werkwijze
zorgt voor een lekkere bite en een nootachtige,
geroosterde smaak.
Freekeh is een volkorengraan dat veel eiwitten
en vezels bevat. Dit is niet alleen goed voor de
spijsvertering maar geeft ook langer een verzadigd gevoel.

Fregola
Deze pastasoort is afkomstig uit Sardinië,
waar het ‘fregula’ wordt genoemd. Griesmeel
van harde tarwe vormt de basis voor de kleine
bolletjes, ze zijn slechts 2 à 3 mm groot. Vaak
worden deze lichtgeroosterd voor een subtiele
nootachtige smaak. In dit geval wordt de pasta
‘fregola tostada’ genoemd. In Italië wordt dit vaak
opgediend met zeevruchten.

Meestal wordt Polenta geserveerd als bijgerecht,
maar soms worden er ook koekjes of zelfs pap
mee gemaakt.

Quinoa
Een ‘wondergraan’, een ‘superfood’: zo werd
quinoa bij zijn opmars begin dit decennium meermaals bestempeld. Waarom? Wel, dit
product is makkelijk verteerbaar, rijk aan vezels
en eiwitten en bevat maar weinig zetmeel en
vet. Dat quinoa ook glutenvrij is, versterkt deze
benaming.
Anderen noemen dit dan weer een ‘oergraan’
aangezien het oorspronkelijk enkel op de hoogvlakten van Peru en Bolivië werd geteeld, een
streek waar andere gewassen amper groeien.
Maar wist je dat quinoa zelfs geen graan is, maar
een zaad?

Spelt
Deze graansoort krijgt niet zomaar de naam
‘oergraan’. Spelt wordt namelijk al lang geteeld,
maar viel in de 19e eeuw uit de boot door de
moderniserende landbouwtechnieken.
Het productieproces van spelt en ‘gewone tarwe’
verschilt. Bij spelt bevat de kern van de korrel de
gezonde bestanddelen, bij tarwe zitten deze aan
de buitenzijde. Bij tarwe gaat door het malen
een gedeelte van deze bestanddelen verloren.
Bovendien worden de gezonde bestanddelen
als eiwitten, vezels etc. uit spelt sneller opgenomen door het lichaam. Dit omdat spelt
sneller oplosbaar is in water, waardoor de
spijsvertering minder werk hoeft te verrichten om
de nutriënten op te nemen in het lichaam.
Bronnen: www.15gram.be, www.gezondheidsnet.nl,
www.keukengeheim.net, www.voedingscentrum.nl
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COUSCOUS

COUSCOUS MET
MARROKAANSE KRUIDEN

FIJNE COUSCOUS

PARELCOUSCOUS

per zak van 5 kg

B, per 3 potten van 1,5 kg

per zak van 5 kg

16.01.1503

16.01.1485

16.01.1223

per 3 potten van 2 kg
16.01.1486
B, per zak van 15 kg
16.01.1498

TRICOLORE PARELCOUSCOUS
per 3 stuks van 1,4 kg
16.01.1541

FREEKEH

FREGOLA SARDA
TRADITIONALE

BULGUR

gebroken geroosterde groene tarwe

griesmeelpasta van durumtarwe

B, per 3 potten van 1,5 kg
16.01.1518

B, per karton van 24 stuks van 500 g

per zak van 5 kg

16.01.1546

16.01.1512

B, per zak van 20 kg
16.01.1495

VOLKOREN BULGUR

POLENTA

QUINOA

QUINOA

B, per 3 potten van 1,75 kg

per 10 zakken van 0,85 kg

per zak van 5 kg

B, per 3 potten van 1,5 kg

16.01.1520

16.01.1545

16.01.1514

16.01.1519

QUINOA

QUINOA BIO FAIRTRADE

RODE QUINOA

WHOLEGRAIN SPELT

B, per 10 zakken van 1 kg

B, per 8 stuks van 500 g

B, per 6 pakjes van 500 g

B, per 3 potten van 1,75 kg

40.16.3157

16.01.1539

16.01.1540

16.01.1521

Express

DV
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ACHTER DE SCHERMEN

Voor ons zijn
boeren geen leveranciers,
het zijn partners

Dit is één van de belangrijkste standpunten van Oxfam Fair Trade.
Hoe dit in zijn werk gaat en waar hun fairtrade zetmeelproducten vandaan komen, leest u hieronder.
CERTIFICERING
Oxfam Fair Trade gaat op zoek naar coöperaties
(niet naar losse producenten) die als groep hun
lot in eigen handen willen nemen en, door hun
producten te verkopen, het lot van hun gemeenschap willen verbeteren.
Alvorens de coöperaties en de boeren handelspartners worden, moeten ze een screening doorlopen aan de hand van fairtradecriteria. Als aan
deze voorwaarden voldaan is, worden zij voorgesteld aan het intern adviesorgaan. Daarbij
motiveert Oxfam waarom de partner gebaat is
met een handelsband met Oxfam.
Naast de beantwoorde fairtradecriteria kunnen
de partners vaak ook goede resultaten voorleggen
op het vlak van gender, ecologie, gemeenschapswerk etc. Een duurzame band met Oxfam (en
andere European Fair Trade Association-leden)
helpt hen bij het realiseren van deze relevante
inspanningen.

PASTA

> Herkomst: Italië
> Merk: Libera Terra,

‘Land Bevrijd van de Maffia’

De Siciliaanse organisatie Libera Terra groepeert
coöperatieve landbouwbedrijven op de voormalige, geconfisqueerde maffia-eigendommen
van Italië. Deze producenten leefden namelijk
lange tijd in onderdrukking, maar klauteren
langzaamaan uit dit dal.

Libera Terra koppelt sociaal-economische ontwikkeling aan een succesvol ondernemingsmodel
zonder daarbij haar kernwaarden en uitgangspunten af te zwakken. De missie van Libera Terra
en hun manier van werken, sluiten nauw aan bij
de visie van Oxfam Fair Trade om kleinschalige,
onafhankelijke producenten te ondersteunen
en te doen groeien. Zij steunen namelijk, naast
zuidelijke producenten, nu ook moedige en
rechtvaardige initiatieven dichter bij ons.
Het eerste Libera Terra-project werd actief in 2001
en lanceerde de eerste - biologische - pasta in
2002. Sindsdien zijn volgens dit principe nog veel
meer coöperatieven opgericht in verschillende regio’s. Als de coöperatieven beantwoorden aan de
sociale, de ethische en de technische (kwaliteits)
eisen, mogen ze producten vermarkten onder het
Libera Terra-merk.

RIJST

> Herkomst:

Surin, Thailand

Oxfam Fair Trade koopt de ‘Hom Mali’-rijst aan via
een Europese Fair Trade-partner Claro bij Green
Net. Green Net is een partner sinds 1993. Dit is
een organisatie die de ontwikkeling van biologische landbouw in Thailand ondersteunt en
promoot. Green Net verzorgt het vermarkten en
de export van biologische rijst, thee, kruiden,
katoen en kokosmelk. Zij overkoepelen in totaal
1.100 landbouwersfamilies, georganiseerd in

8 groepen. De boeren weren kunstmatige meststoffen, werken alleen met dierlijke mest en
verdelgen insecten met extracten van bladeren.
Wist u trouwens dat de Hom Mali-rijst in 2016
verkozen werd tot ’s werelds beste rijst? Nog een
extra reden om voor fairtraderijst te kiezen!

QUINOA

> Herkomst:
Bolivië

Oxfam Fair Trade koopt de quinoa aan via een
Europese Fair Trade-partner Solidar’Monde, bij
Anapqui sinds 1996. Anapqui is gesitueerd in de
Zuidelijke Altiplano in Bolivië.
Anapqui is een koepel van zeven coöperaties in de
Zuidelijke Altiplano. Zij verenigt in totaal ongeveer
1.200 quinoaproducenten, de meeste rond het
uitgedroogde zoutmeer Salar de Uyuni. De producenten kweken de quinoa voornamelijk voor eigen
gebruik. Anapqui garandeert voor het overschot een
stabiele afzet aan een constante, redelijke prijs.
Door de verkoop aan fair trade kon Anapqui investeren in een verwerkingseenheid waardoor de quinoa
ter plaatse, in Bolivië, verpakt kan worden. Dit laat
Anapqui toe om rechtstreeks te exporteren zonder tussenhandelaren.
Voor meer info kan u terecht op
www.oxfamfairtrade.be
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Libanese
peulvruchtensalade

1. GROENE LINZEN 21.05.1091 I 2. KIKKERERWTEN 21.05.1088 I 3. WITTE BONEN 21.01.1495 I 4. TOMATEN UV 42.61.1704 I
5. KOMKOMMER UV 42.61.1706 I 6. MUNT IN BUSSEL UV 42.81.1163 I 7. RODE AJUINRINGEN UV 42.63.1467 I 8. VOLLE NATUURYOGHURT 36.91.6019 I 9. RAZ EL HANOUT B 33.11.1365
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Peulvruchten
BLONDE LINZEN

GROENE LINZEN

per zak van 5 kg

per zak van 5 kg

21.05.1089

21.05.1091

GROENE LINZEN

LINZEN KORAAL

FALAFELMIX

per 10 zakken van 1 kg

per zak van 5 kg

B, per karton van 4 stuks van 600 g

21.05.1092

21.05.1090

16.01.1550

WITTE BONEN

WITTE LINGOTS BONEN

per zak van 5 kg

per zak van 5 kg

21.05.1086

21.05.1097

KIKKERERWTEN

SPLITERWTEN

per zak van 5 kg

per zak van 5 kg

21.05.1088

21.05.1087

54 % kikkererwtenbloem
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Basmatiwok met gember,
ei, wortel en piment

LAGUNA VIOLA SLAKOM
B, 96.11.9208

1. BASMATIRIJST 17.01.1057 I 2. GEKOOKTE EN GEPELDE EIEREN 04.63.6045 I 3. ROOD PIMENT UV 42.61.1771 I 4. WORTELEN UV
42.61.1736 I 5. GEMBER UV 42.81.1159 I 6. VARKENSHAASJE UV 43.05.1072 I 7. GROENE MINIASPERGES UV 42.61.1675
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Rijst
GEKOOKTE WITTE RIJST

GEKOOKTE WITTE RIJST
ZONDER ZOUT

Express

per 4 zakken van 2,5 kg

per 25 porties van 200 g

40.17.3017

40.17.3023

DV

DV

WITTE RIJST FAIRTRADE

LONG GRAIN RIJST

LONG GRAIN RIJST

Thaïse jasmijnrijst met een stevige korrel, een
fijne smaak en een natuurlijk parfum. Biologisch
product van eerlijke handel.

20’

20’

per zak van 10 kg

per zak van 5 kg

per 12 stuks van 1 kg

17.01.1089

17.01.1004

17.01.1081

LONG GRAIN
RIJST
parboiled

LONG GRAIN RIJST
10’

per 12 pakken van 500 g
17.01.1033

per pak van 5 kg
17.01.1038
per zak van 5 kg
17.01.1011
per zak van 20 kg
17.01.1077

LONG GRAIN RIJST
parboiled

per zak van 5 kg
17.01.1075
per zak van 10 kg
17.01.1096

LONG GRAIN
SNELKOOKRIJST
parboiled, in kookbuiltjes

LONG GRAIN RIJST

B, per 8 porties van 125 g
17.03.1019

MIX LONG GRAIN
EN BASMATIRIJST

10’, in kookbuiltjes

B, per 3 zakken van 5 kg
17.01.1103

50 % long grain rijst, 50 % basmatirijst

per 12 dozen van 1,125 kg
17.01.1100
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MIX LONG GRAIN
EN WILDE RIJST

VOLWAARDIGE RIJST

84 % long grain rijst, 16 % wilde rijst

10’

per zak van 5 kg

per zak van 5 kg

17.01.1053

17.01.1006

Wilde rijst op oosterse wijze
met kip

WHOLEGRAIN RIJST

ZILVERVLIESRIJST

HOOFDGERECHT - 100 PERSONEN

per 4 zakken van 125 g

B, per 6 zakken van 1 kg

17.03.1022

17.01.1080

BASMATIRIJST

BASMATIRIJST

INGREDIËNTEN
17.01.1053 Uncle Ben’s® Langkorrel- en wilde rijst: 5 kg
25.01.1136 Groentebouillon: 10 l
21.07.1090 Tomatenpulp: 3 kg
42.63.1542 Gehakte ui: 1,5 kg UV
33.01.1397 Kaneelpoeder: 100 g
10.01.1302 Olijfolie: 100 cl
20.03.1249 Rozijnen: 500 g B
42.81.1164 Muntblaadjes: 100 g UV
20.03.1289 Pijnboompitten: 500 g
33.11.1121 Peper en zout: 100 g
43.51.1061 Kippenfilet: 100 stuks x 160 g UV

BEREIDINGSWIJZE
Smoor de uien in de olijfolie, voeg de langkorrel- en wilde rijst van Uncle Ben’s®
toe en laat nacreren. Voeg kaneel, rozijnen en tomatenpulp toe. Bevochtig met
de bouillon en kook tot alle vocht is opgenomen. Voeg, net voor het einde van
het koken, de geroosterde pijnboompitten en wat gehakte munt toe. Werk af
met de gepaste kruiden. Serveer versierd met verse muntblaadjes met kip.

in kookbuiltjes

geparfumeerd

per zak van 5 kg

per 4 zakken van 3 kg

17.01.1001

17.01.1057

Uncle Ben’s
Langkorrel- en
wilde rijst

BASMATIRIJST

BASMATIRIJST

17.01.1053

per zak van 5 kg

B, per 30 porties van 150 g

17.01.1099

40.17.3012

DV
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MEDITERRANEO
RIJST
BASMATIRIJST

mediumrijst met een speciale behandeling waardoor een mooi evenwicht ontstaat tussen enerzijds
korrelig en droog en anderzijds heel kleverig.
Ideaal om risotto of paella te bereiden.

MEKONG RIJSTMIX

per karton van 5 kg
17.01.1102

Express

B, per 4 zakken van 2,5 kg

per 4 zakken van 2,5 kg

40.17.3025

40.17.3011

DV

per karton van 6 kg
17.01.1101

DV

RISOTTORIJST
MET ZOUT
Express

B, per karton van 10 kg
40.17.3026

RISOTTORIJST

DESSERTRIJST

15’

per zak van 5 kg

per 14 pakjes van 500 g

17.01.1088

17.05.1018

DV

DESSERTRIJST CAROLINA

JAPANSE DESSERTRIJST

RIJSTFLAKES

WILDE RIJST MIX

per 4 pakken van 2,5 kg

per zak van 5 kg

per 14 dozen van 250 g

per zak van 3 kg

17.05.1008

17.05.1006

17.05.1001

17.01.1021

WILDE RIJSTMIX
Express

per 4 zakken van 2,5 kg
40.17.3019

DV
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Chinese
rijstsalade
KOI ROZE KOMMETJE
B, 96.11.9324

VOORGERECHT
100 PERSONEN

TERRA ARENA ROND PLAT BORD
B, 96.09.9244

INGREDIENTEN
17.01.1004 Rijst voor salade, langkorrelrijst: 3 kg
29.03.1029 Zoetzure saus: 2,5 kg
42.81.1159 Gember: 50 g UV
44.42.1145 Gepelde grijze garnalen: 1 kg UV
21.01.1624 Minimaïskolfjes: 500 g
10.01.1232 Sesamolie
42.81.1162 Koriander UV
33.11.1121 Peper en zout
42.63.1509 Sojascheuten: 500 g UV
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BEREIDINGSWIJZE
Gaar de rijst in een stoomoven met twee keer de hoeveelheid water. Laat uitlekken en
afkoelen. Voeg de garnalen, de mais en de sojascheuten toe. Vermeng met de rijst.
Bereid de vinaigrette met de zoetzure saus, de olie en de gember. Voeg de vinaigrette toe
aan de salade en garneer met koriander. De garnalen kunnen eventueel vervangen worden
door stukjes surimi.

Risotto met kortgebakken

Rijstpap met kokosmelk

HOOFDGERECHT - 100 PERSONEN

NAGERECHT - 100 PERSONEN

INGREDIENTEN
44.42.1132 Sint-Jacobsvruchten: 200 stuks UV
17.01.1088 Risotto: 5 kg
26.05.1027 Visfumet: 18 l
05.47.6054 Geraspte Parmezaanse kaas: 1,2 kg
42.63.1506 Sjalotten: 1 kg UV
09.01.6114 Boter: 800 g
48.61.1027 Droge witte wijn: 20 l
10.01.1302 Olijfolie: 5 l
42.81.1160 Kervel: 100 g UV

INGREDIENTEN
17.01.1088 Risotto: 5 kg
04.01.1191 Kokosmelk: 25 l
34.01.1002 Vanille: 250 g
34.01.1022 Fijne kristalsuiker: 1,5 kg
09.01.6114 Boter: 500 g
04.41.6099 Vloeibare room: 5 l
37.01.1033 Oranjebloesemwater: 50 druppels B

Sint-Jacobsvruchten

BEREIDINGSWIJZE
Bereid een visfumet en houd warm. Fruit de sjalotten in olijfolie, voeg de
risotto toe en laat de korrels glazig worden. Kruid met peper en zout.
Blus met de wijn. Laat het vocht volledig verdampen en voeg beetje bij
beetje de warme visfumet toe. Blijf roeren tot de visfumet is opgenomen.
Na 15 tot 18 minuten is de risotto al dente. Breng dan op smaak. Haal de
pan van het vuur en voeg klontjes koude boter toe samen met de geraspte
Parmezaanse kaas. Dek af en laat 2 minuten rusten. Roer de risotto voorzichtig
om voor de binding, gebruik een spatel met een gat. Giet de risotto op een
bord en laat afkoelen. Verdeel de risotto in porties en bak in de boter. Snijd de
Sint-Jacobsvruchten doormidden en schroei deze enkele seconden ‘à la
plancha’. Dresseer de Sint-Jacobsvruchten op de gebakken risotto en werk af
met een takje kervel. Serveer deze risotto met een armoricainesaus.

en fleur d’oranger, risotto-style

BEREIDINGSWIJZE
Doe de kokosmelk in een pan en breng aan de kook met de suiker en de
vanillesuiker. Haal het mengsel van het vuur zodra het kookt en laat 5 minuten
trekken met het deksel op de pan. Breng de melk opnieuw aan de kook met
2 liter room. Smelt de boter in een pan, voeg de rijst toe en roer 3 minuten zodat
de rijstkorrels zich goed vermengen met de boter. Voeg enkele druppels oranjebloesem toe. Volg nu dezelfde stappen als bij een hartige risotto. Giet de warme
kokosmelk beetje bij beetje over de rijst die de vloeistof absorbeert. Ga door tot
de rijst gaar is. Stop tijdig en laat de rijst niet alle kokosmelk absorberen. Ook
tijdens het afkoelen zal de rijstpap vocht blijven opnemen. Voeg de opgeklopte
room toe om de rijstpap smeuïg te maken. Meng goed en laat afkoelen.
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RISOTTO NOBLE

MET EEKHOORNTJESBROOD
RISOTTO FUNGHI

RISOTTO MET SPINAZIE

op basis van wilde paddenstoelen. Dit vegetarisch
gerecht is Ready to (H)eat, dus direct te gebruiken.
Heel geschikt voor Frontcooking

met Parijse champignons en oesterzwammen

op basis van rijst, kaas en spinazie

per 5 zakken van 1 kg

B, per 6 zakken van 1,5 kg

B, per 6 zakken van 1,5 kg

40.17.3015

40.17.3024

40.17.3022

DV

DV

KIP TIKKA MASSALA

KIP BOMBAY
MET BASMATIRIJST

KIP CURRY RIJST

KIP MET RIJST
MET ZOETZURE SAUS

40 % kip gemarineerd in yoghurt met een aromatische kruidensaus

34 % kip in tomatensaus met room en specerijen

B, per 4 bakjes van 400 g

34 % kip in Chinese curry met groenten (uien, Parijse paddenstoelen, bamboe, wortelen, prinsessenbonen, peulerwten en rode paprika)

34 % kip met ananas, ui, rode paprika, gele
paprika, bamboe, wortelen en peulerwten

24.03.6379

per 4 bakjes van 400 g

per 4 bakjes van 400 g
24.03.6185

DV

24.03.6181

per 4 bakjes van 400 g
24.03.6182

KIP PEKING RIJST

JAIPUR RIJST

MANDARIN RIJST

NASI GORENG

34 % kippenwit in gekarameliseerde sojasaus met
uien, peulerwten, rode paprika, bamboe en Parijse
paddenstoelen

gesauteerde rijst (50,9 %) met kip en indische
curry

gesauteerde rijst (53,7 %) met groenten, ham en
eieren.

rijst (23 %), hamblokjes, eieren en groenten

B, per 4 stuks van 1 kg

B, per 4 stuks van 1 kg

24.01.6655

24.01.6656

per 4 bakjes van 400 g
24.03.6183

per karton van 2 kg
24.01.6312

Alle allergenen zijn niet alleen terug te vinden in de
productfiches op JAVA Online, maar tevens onmiddellijk
zichtbaar via icoontjes in het overzicht.
Voor een volledig overzicht van deze
zetmeelbronnenfolder, bekijkt u het label
‘Zetmeelbronnen themafolder’ onder
‘Inspirations’.
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Riz condé
NAGERECHT

Een echte
klassieker!

100 PERSONEN

LAGUNA BLUE-GREY COUPELLE
B, 96.45.9197

INGREDIENTEN
17.05.1018 Dessertrijst: 2,5 kg
04.01.1126 Volle melk: 25 l
34.01.1022 Fijne kristalsuiker: 3,75 kg
34.01.1002 Vanillesuiker: 250 g
09.01.6114 Zachte boter: 1,25 kg
42.04.0016 Eieren: 50 eierdooiers UV
04.41.6099 Verse room: 2,5 l
40.20.3052 Frambozencoulis DV
20.01.1477 Halve abrikozen
04.41.6099 Verse room

BEREIDINGSWIJZE
Spoel de rijst. Kook de melk met de suiker en de vanillesuiker. Voeg de rijst, een snuifje zout
en de boter toe. Breng al roerend aan de kook, dek nadien af en gaar voor 30 minuten. Maak
een liaison van de eierdooiers en de 2,5 l room. Roer deze onder de rijst en laat afkoelen.
Serveer met frambozencoulis, halve abrikozen op siroop en een lepel halfopgeklopte room.

ZETMEELBRONNEN I 51

MA
GEWELDIGE S

52 I ZETMEELBRONNEN

A K!

Sweet Potato Fries

Langer dan standaardfrieten om het premium karakter te
benadrukken

Eventuele drukfouten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever.

Prijzen in euro, excl. btw. In geval van voorraadonderbrekingen zijn de in deze folder vermelde aanbiedingen niet geldig.

De afgebeelde foto’s hebben een indicatieve waarde. Verantwoordelijke uitgever: Chris Teugels, Algemeen Directeur, JAVA bvba, Wingepark 10, B-3110 ROTSELAAR.
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