Creatief
met saus

voorwoord

Voorwoord
België, het land van de gastronomie (volgens

Wist je dat meer dan de helft van onze 26 sauzen

de Fransen … uiteraard na Frankrijk): onze eet-,

glutenvrij is? Wist je dat we het meest uitgebreide

drink- en tafelcultuur is inderdaad deel van ons

assortiment van kaassauzen op de markt brengen?

nationaal erfgoed en wij zijn terecht fier op ons

Wist je dat al onze sauzen geen bewaarmiddelen

lekker eten en drinken. Naast ons groot aantal

bevatten en toch zeer lang houdbaar zijn buiten

sterrenzaken, kennen wij een brede basis van

koeling? Wist je dat we 4 verschillende bolognese-

kwalitatieve restaurants, bistro’s, brasseries, snack-

sauzen aanbieden? Wist je dat er 17 vegetarische

en pastabars. Dit mooie aanbod zorgt voor een

sauzen (waarvan 5 veganistisch) in ons assortiment

competitieve horeca-omgeving. De horeca staat

voorkomen? Dit en nog veel meer kan je ontdekken

vandaag erg onder druk en horecaondernemers

in deze sausbijbel.

zullen op meerdere vlakken aan winstoptimalisatie
moeten doen. Vandaar de opgang in de horeca van

We suggereren trouwens ook een aantal no-nonsense

convenience-producten zoals onze sauzen.

recepten voor eenvoudig lekkere dagschotels, samen

‘Convenience’ betekent letterlijk de gemakkelijke

bv. sauzen te combineren of te verrijken.

met suggesties om uw sausaanbod te variëren door

weg waarop men iets doet met minimale
inspanningen. En vanuit onze decennialange
ervaring in de horeca hebben we daarom onze
gebruiksklare basissauzen voor de professionele
keuken op de markt gebracht.

Veel leesgenot!
The Smiling Cook

3

voordelen saus & verpakking

Voordelen saus & verpakking
Alle sauzen van The Smiling Cook zijn kant-en-klare sauzen die zo kunnen gebruikt worden, maar ook gemakkelijk
gecombineerd of gepersonaliseerd kunnen worden, zoals je verder in deze brochure kan merken.
Ze hebben uiteraard een constante kwaliteit en werden speciaal ontworpen in functie van voedselveiligheid,
eenvoudige bewaring, optimaal gebruiksgemak en vermindering van verpakkingsafval.

OORDEEL ZELF MAAR
• verpakt in doypacks van slechts 1 kg: verlies of
overschot is eigenlijk onmogelijk. Eens geopend,
bewaren de sauzen gedurende een werkweek op
max. 4° C.

• lange houdbaarheid buiten koeling: deze sauzen
bevatten geen bewaarmiddelen, maar door
sterilisatie of pasteurisatie verkrijgen ze hun lange
houdbaarheid.

• gemakkelijk op te warmen: een gesloten zak kan
zowel in een microgolfoven, combisteamer of
gewoonweg in heet water opgewarmd worden.
Daarna de saus in een bain-marie gieten.

• sauzen kunnen gepersonaliseerd worden met
fond, bouillon, fumet, room, volle melk, kaas, verse
kruiden, boter, olijfolie, al dente groenten, garnalen,
spekblokjes, etc. Ze kunnen ook aangelengd worden
met water, melk of room als bv. verdamping is
opgetreden door langdurige verwarming in de bainmarie.
• uitermate geschikt voor gebruik in de koude lijn.

Waarom sterilisatie?
De sauzen van The Smiling Cook bevatten geen bewaarmiddelen en zijn zeer lang houdbaar buiten
koeling. Ze worden gepasteuriseerd of gesteriliseerd. Het zijn 2 bijna identieke methodes, die in
de voedingsindustrie standaard gebruikt worden om het bederven tegen te gaan en daardoor de
houdbaarheid te verlengen:

Bij PASTEURISATIE worden de sauzen verhit
tot een temperatuur van 85°C. Hierdoor
verandert de smaak en de geur van de
sauzen nauwelijks. Deze methode kan
alleen toegepast worden op producten
met een hoge zuurtegraad zoals tomaten.
Net daarom zijn al onze tomatensauzen
gepasteuriseerd.
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STERILISATIE is een vergelijkbaar proces
maar bij hogere temperaturen (121°C).
Sauzen met vis, vlees, etc. worden
altijd gesteriliseerd omdat deze hogere
temperaturen eventueel aanwezige microorganismen kunnen doden. Door sterilisatie
treedt er wel enig smaak- en geurverlies
op. De verse saus wordt afgevuld in de
doypack, gesloten en dan gesteriliseerd.

opwarmingsmethodes

Opwarmingsmethodes
Er bestaan verschillende opwarmmethodes voor de sauzen van The Smiling Cook:

1. MICROGOLF

2. WATER

Ze worden bij voorkeur opgewarmd in een
microgolfoven: de zak is uiteraard microgolfbestendig.
De opwarmtijd van een zak van 1 kg is uiteraard
afhankelijk van de sterkte van het toestel:
• ca. 2 min. - 650 Watt = ± 70°C
• ca. 1 min - 1800 Watt = ± 70°C
Test op voorhand steeds de opwarmtijd van uw eigen
microgolf: werk bij deze test steeds in stappen (bv.
bij 1800 W: eerst 45 sec. opwarmen, indien nodig
enkele seconden bijwarmen en dit herhalen tot uw
zak voldoende opgewarmd is om in een bain-marie
te gieten). Zo vermijdt u tijdens het testen dat de zak
zou ontploffen of scheuren door een te lange
opwarmtijd.

Bij evenementen en/of op pasta-avonden kan men
de gesloten zakken saus ook opwarmen in een ketel
met heet water gedurende ± 15 min. Eens voldoende
opgewarmd, kan de saus au bain-marie warm
gehouden worden.
Indien u de zakken saus verwarmt in een ketel water,
moet u er voor zorgen dat de zakken niet rechtstreeks
de bodem van de ketel raken. Die staat immers
in rechtstreeks contact met de verwarmingsbron
(kookplaat, gasvuur, inductie), zodat uw zakken zouden
smelten door de extreme hitte op de bodem van de
ketel.

TIP !
Indien er geen bain-marie voorhanden is of bij een
(voorlopig) te kleine omzet in een bepaalde saus, kan u
een zak saus ook koud verdelen in microgolfbestendige
potjes, die u in de koelkast bewaart. Bij bestelling van
die saus, neemt u eenvoudig zo’n potje uit de frigo en
warmt het enkele sec. op in de microgolf.

3. COMBISTEAMER
Sauzen opwarmen in de combisteamer is ideaal voor
grootkeukens of voor de voorbereiding van buffetten.
Er kunnen tot tientallen doypacks tegelijk opgewarmd
worden met stoom op ± 70° C. De combisteamer kan
ook gebruikt worden om sauzen continu warm te
houden.

4. KOOKPOT OF PAN
De benodigde hoeveelheid saus al roerend en op een
matig vuur in pan of kookpot opwarmen.

5. OVENGERECHTEN/GRATINS
Het gerecht vooraf naperen met koude saus! Voor
ovengerechten de saus best vooraf koud verdunnen/
personaliseren.
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perfect houdbaar in au bain-marie

Perfect houdbaar au bain-marie
Alle sauzen van The Smiling Cook zijn “idiot proof”-producten en uitermate stabiel,
zodat ze zeer lang houdbaar zijn au bain-marie.

Om tijd en geld te besparen raden wij toch steeds het gebruik van GNLiner® aan. GNLiner® is een hittebestendige
beschermingsfolie voor de professionele keuken en wordt vooral gebruikt voor gastronormbakken en bains-marie.
Het is bestand tegen temperaturen van -70°C tot +203°C. Deze folie verhindert het aanbakken van voedsel en/of het
uitdrogen van sauzen of soepen.
Verschillende GNLiner-standaardmaten voor uw gastronormbakken:

1/2

1/2

1/3

1/2 GN Deep
(art. nr. SP12)
610 x 365 mm

UCTEN / PRODUITS DE SERVICE

°C warmer en verbeter de voedselkwaliteit

Saver voldoet aan alle HACCP-normen)

Voordelen beschermfolie:

•

houdt gerechten tot 8°C warmer en verbetert
hun kwaliteit

•

helpt voedsel beter bewaren

ssécher les aliments•

bespaart tijd en geld (minder personeelskosten,

C plus chaud et améliorez
ainsiafwastijd,
leur qualité
minder
minder waterverbruik,
•

verbetert de hygiëne

es produits d’entretien
• voldoet aan de HACCP-normen

manière plus pratique
• betere eco-balans: reiniging met detergenten
l’argent
hoeft niet

cro-ondes
6 et four vapeur

à +204°C

1/6

1/6

1/6 GN Deep
(art. nr. SP16)
355 x 460 mm

100% TIps !

GNLiner® erin te plaatsen: dit voorkomt het
aankoeken/kleven van de beschermfolie aan het
bakje bij langdurige gebruik.
•

besprenkel ook de binnenzijkanten van uw
GN-bak met wat water vooraleer de GNLiner®
aan te brengen (dan hecht de folie beter aan de
binnenwand).

•

vermijd altijd een rechtstreeks contact van uw
GNLiner® met de warmte-elementen van een
toestel.

•

een 1/6 GN-bakje is de perfecte maat voor 1L
saus !

Saver répond à toutes les
normes
HACCP)
minder
schoonmaakmiddelen,
etc.)

age

1/6

recycleerbaar
recyclable
• doe 1 cm water in uw GN-bakjes vooraleer de

voorkomt aanbranden of uitdrogen van

gerechten
icro-golf en combisteamer

+204 C

1/6

1/3

n handige manier

•

1/6

1/3 en 1/4 GN Deep
(art. nr. SP13)
500 x 360 mm

uitdrogen van eten

maakmiddelen

1/3

1/6
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Carbonara
Art. nr. H8

Carbonara

CARBONARA

(6 x 1 kg)

Art. nr. H108
INGREDIËNTEN

(15 x 150 g)

Water, gerookt spek 12% (varkenvlees (96,5%), zout, dextrose,
glucosesiroop, natuurlijk aroma, rookaroma uit beukenhout geproduceerd, specerij), Emmenthal (12%) (melk),
room (melk), gemodiﬁceerd maïszetmeel, extract,
kaasaroma (melk), suiker, zout, kleurstoffen: titaandioxide,
betacaroteen, smaakversterker: mononatriumglutamaat, zout
emulgator: natriumfosfaat, verdikkingsmiddel: xanthaangom.

Een typische quiz-vraag
zonder correct antwoord:
De oorsprong van
Carbonara-saus?
Een pasta ‘alla Carbonara’ is niet
terug te vinden in het beroemde
kookboek “La Cucina Romana” van
Ada Boni, gepubliceerd in 1927.
Onze zoektocht leverde toch een
aantal mogelijke antwoorden op:
1. Carbonara zou iets te maken
hebben met mijnwerkers in de
jaren ’30 van vorige eeuw, die
tijdens hun pauze meegebrachte
gekookte pasta opwarmden op
hun schop en er tegelijk spek en
eieren onder mengden.
2. Andere bronnen vermelden
dat Carbonara gewoonweg een
eenvoudig en goed vullende
saus is, speciaal gemaakt voor
hardwerkende mijnwerkers.
Misschien onwaarschijnlijke
verklaringen, maar hoe je het
ook draait of keert: in het woord
Carbonara zit het woord “carbone”,
Italiaans voor kolen.
3. In een artikel, gepubliceerd in
1950 in de Italiaanse krant ‘La
Stampa, wordt ‘alla carbonara’
vermeld als een gerecht dat in
de smaak viel van Amerikaanse
oﬃcieren na de bevrijding van
Rome in 1944. Het gerecht werd
gegeten door veel Italianen omdat
er toen een overvloed van eieren
en spek was, geleverd door en
voor de Amerikaanse troepen.

8

Kant-en-klare typische saus op basis van room, Emmenthal en
gerookte spekblokjes.
Om er een eigen versie van te maken, kan deze saus zeer eenvoudig
gepersonaliseerd worden met eenvoudige toevoegingen:
• eierdooiers “à la minute”.
• room.
• extra krokant gebakken spekblokjes.
• voor een feestelijke carbonara: extra spekblokjes, champignons,
erwten en een geutje witte wijn toevoegen.

Deze Carbonara-saus heeft, zoals al onze kaassauzen, een vastere
structuur. Logisch, want het is makkelijker een saus te verdunnen
dan ze te verdikken!
Waarom zitten er geen eieren in deze carbonara-saus?
De sauzen van The Smiling Cook worden vers gemaakt, in de zak afgevuld en dan
pas gesteriliseerd. Indien er eieren in de saus zouden zitten, zou het eigeel door de
hoge temperatuur tijdens de sterilisatie klonters vormen, waardoor de saus niet
meer glad is. Daarom kunnen de eieren, indien gewenst, best bij de afwerking van
de saus worden toegevoegd.

Dagschotel
Macaroni met ham en kaas alla Carbonara

Doe de macaroni (art. nr. A7) samen met de hamblokjes in een ingevette
ovenschaal en overgiet met de gewenste hoeveelheid carbonarasaus.
Bestrooi voldoende met kaas en gratineer in de oven.

Creatief met saus
•
•

Carbonara vermengen met erwtjes of broccoli roosjes, witte wijn en
scheutje room
Carbonara Royal: extra spekblokjes, champignons, erwten en een geutje
witte wijn toevoegen.

primavera
Ingrediënten: Tomatenpulp (37%), water, geroosterde paprika’s (10%)
(rode en gele paprika, zonnebloemolie), gegrilde courgettes (6,5%)
(courgettes, zonnebloemolie), tomatenconcentraat (6,5%), uien,
olijfolie, suiker, zout, gemodiﬁceerd zetmeel, basilicum, kruiden,
zuurteregelaar: citroenzuur.

primavera

Ingrédients: Pulpe de tomate (37%), eau, poivrons grillés (10%)
(poivrons rouges, jaunes, huile de tournesol), courgettes grillées (6,5%)
(courgettes, huile de tournesol), concentré de tomates (6,5%),
oignons, huile d’olive, sucre, sel, amidon modiﬁé, basilic, plantes
aromatiques, régulateur d’acidité: acide citrique.
Ingrediënten: Tomatenpulp (37%), water, geroosterde paprika’s (10%)
(rode en gele paprika, zonnebloemolie), gegrilde courgettes (6,5%)
(courgettes, zonnebloemolie), tomatenconcentraat (6,5%), uien,
olijfolie, suiker, zout, gemodiﬁceerd zetmeel, basilicum, kruiden,
zuurteregelaar: citroenzuur.
Ingrédients: Pulpe de tomate (37%), eau, poivrons grillés (10%)
(poivrons rouges, jaunes, huile de tournesol), courgettes grillées (6,5%)
(courgettes, huile de tournesol), concentré de tomates (6,5%),
oignons, huile d’olive, sucre, sel, amidon modiﬁé, basilic, plantes
aromatiques, régulateur d’acidité: acide citrique.

Met “Primavera” bedoelen we
niet Milaan-San Remo, of het
beroemde schilderij van Sandro
Botticelli (1445-1510) en ook niet
het 1e deel van Vivaldi’s “De Vier
Jaargetijden”.

Art. nr. H23

PRIMAVERA
VEGAN

(6 x 1 kg)

INGREDIËNTEN
Tomatenpulp (37%), water, geroosterde paprika’s (10%) (rode
en gele paprika, zonnebloemolie), gegrilde courgettes (6,5%)
(courgettes, zonnebloemolie), tomatenconcentraat (6,5%),
uien, olijfolie, suiker, zout, gemodiﬁceerd zetmeel, basilicum,
kruiden, zuurteregelaar: citroenzuur.

Primavera is een frisse en rijke tomatensaus met stukjes gegrilde
uien, groene, rode en gele paprika’s, courgettes en basilicum. De
smaak van tomaat, basilicum en paprika’s overheerst. Ideaal voor
een vegetarische pasta.

Gemakkelijk een “bolognese van het huis” maken?
Deze saus is een ideale basis om zelf een typische Belgische bolognese saus
te maken.

Mamma mia:
veel boze Italianen!
Sirio Maccioni, de eigenaar van het
beroemde restaurant Le Cirque in
New York City, claimt het gerecht
“alla primavera” toevallig te hebben
uitgevonden eind jaren 70 door de
koelkast open te trekken en gewoon
iets te maken met de aanwezige
ingrediënten. De chefkok van
Maccioni vond het gerecht maar
niets en weigerde het zelfs klaar
te maken. Maar gasten bleven er
naar vragen en dankzij een lovende
culinaire recensie in de New York
Times, werd “alla primavera”
plotseling een grote hit. Er lopen
trouwens nogal wat boze Italianen
rond, die het niet helemaal eens
zijn met dit verhaal en de New
Yorkse herkomst ernstig in twijfel
trekken. Inmiddels bestaan er over
de hele wereld vele varianten van de
Primavera saus.

Simpelweg wat gehakt uitbakken en vermengen met deze saus: zo creer je
een eigen bolognesesaus met grote stukken gegrilde groenten, die jaar-in
jaar-uit dezelfde constante kwaliteit heeft.
Enkele mogelijkheden:
• meng 2 zakken Primavera met 1 kg gemengd runds-varkensgehakt
(of eender welk ander gehakt naar keuze). Tip: altijd hetzelfde gehakt
gebruiken om smaakveranderingen in jouw zelfgemaakte saus te
vermijden.
• voor een iets pikantere bolognese saus: meng 2 zakken Primavera en
1 zak Arrabiata (art. nr. H10) met 1,5 kg gehakt.

Dagschotel
Cannelloni van rundsgehakt met zuiderse groenten

Dresseer de cannellonirolletjes in een ingevette ovenschaal. Napeer ze
rijkelijk met de primaverasaus. Rijkelijk bestrooien met gemalen gratinkaas
en gratineren in de oven.

Creatief met saus
•
•
•

saus is ideaal als basis voor lasagnes of gratins van vis, vlees of groenten.
ideaal om lichte, groentenrijke vis- of vleessaus mee te maken.
laat bv. kabeljauwfilet zachtjes garen in deze primavera-saus.
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Bolognese
Halal

AANGEPAST

Bolognese

Art. nr. H2

RECEPT

BOLOGNESE HALAL

(6 x 1 kg)

Halal

INGREDIËNTEN
Tomaat, rundsvlees halal (20%), water, ui, champignon,
wortelen, rode paprika, margarine (plantaardige olie (palm,
koolzaad), water, emulgatoren: sojalecithine en mono-en
diglyceriden van vetzuren, suiker, aromas), tarwebloem
(gluten), zout, suiker, aromatische plantenextracten,
tomatenaroma.

Een bolognesesaus met puur rundsgehakt (20%), zongerijpte
tomaten en op smaak gebracht met specifieke Italiaanse kruiden en
groenten. Gebaseerd op een oude authentieke Italiaanse receptuur.
Halal gecertificeerd.

Dagschotel:
Tortellini Mediterraneo

Olie een ovenschotel in en vul ze met Tortellini Verdi Formaggio (art. nr. C45).
Bedek met saus, een mengeling van 2 zakken Bolognese Halal met 1 zak
Primavera saus (art. nr. H23): zo bekomt men een lekkere ovenschotel, met
een consistente tomatensaus van gegrilde paprika’s en courgetten die jong en
oud zeker zal smaken. Deze ovenschotel kan uiteraard ook gemaakt worden
met de andere Bolognese-sauzen (art. nrs. H1 en H22).

Bolognese-saus met koﬃe ?
Wat oploskoffie toevoegen aan
je bolognese-saus? De zotheid
is de wereld niet uit, maar
toch … Een aantal kranten en
tijdschriften hebben in 2015 even
aandacht besteed aan de Little
Twists-campagne van de Engelse
supermarktketen Sainsbury’s, die
haar de klanten wou aanzetten
om te experimenteren. Chorizo
in lasagne of een stukje donkere
chocolade in chili con carne lokten
geen erge reacties uit. Maar het
voorstel om een lepel oploskoffie
aan bolognese-saus toe te voegen
werd onder klanten uiteraard erg
sceptisch onthaald. Toch ging het
volgens Sainsbury’s niet om een
grap. Oploskoffie zou een ideale
smaakversterker zijn voor vlees.
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Formaggio
Art. nr. H7

Formaggio

FORMAGGIO

(6 x 1 kg)

INGREDIËNTEN
Water, Emmenthal kaas (14%) (melk), room (melk),
gemodiﬁceerd maiszetmeel, smeltzout, suiker, koolzaadolie,
zout, natuurlijke extracten, kleurstof: titaandioxide en
betacaroteen, stabilisator: xanthaangom, kaasaroma (melk),
smaakversterker: natriumglutamaat

TIP !

Deze kaassaus is nogal
consistent van structuur.
Ze gaat gemakkelijker uit
de zak als ze opgewa rmd is.

Een lekkere kaassaus met 14 % Emmenthal en verse room. Kan ‘as
such’ gebruikt worden maar is ook een perfecte basis om verrijkt
te worden met andere kazen (roquefort, grana padano, enz.) die
makkelijk wegsmelten. Ook lekker met stukjes ham, gebakken spek,
champignons, basilicum, spinazie, enz. Kan aangelengd worden met
room, melk, water, etc. Leent zich ook makkelijk tot gratins.

Dagschotel
Macaroni met ham en kaas

Doe de macaroni (art. nr. A7) in een ingevette ovenschaal. Snij mooie verse
hamschijfjes van lekkere gekookte ham en strooi ze royaal door de macaroni.
Napeer het geheel met de kaassaus en daarna gratineren met extra gemalen
Emmenthal kaas.

De koning
van de Zwitserse kazen
Emmenthaler dankt de naam aan
het dal van de rivier Emme in het
Zwitserse kanton Bern. De eerste
sporen van kaasproductie zijn er
reeds terug te vinden in de 13e
eeuw. Deze kaas wordt gemaakt van
onbehandelde koemelk en voor een
kilogram kaas is er ongeveer 12 liter
melk nodig. Emmenthaler bevat de
helft minder zout dan een gewone
Hollandse kaas.

Creatief met saus

•
•

Tomato Cremozo: vermeng 2/3 Kaassaus met 1/3 Arrabiata (art. nr. H10).
Florentine: warm Kaassaus op en voeg gekookte spinazie toe
(gehakt of nog in blad).

Wensen uw klanten liever een kaassaus met blauwe kaas?
De oplossing is vrij eenvoudig:
•

meng blauwe kaas geleidelijk en al roerend onder deze kaassaus.

•

serveer uw pastaschotel gewoonweg met deze kaassaus en voorzie een crumble van blauwe kaas als topping.
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Forestière
Ingredienten: Water, gerookt spek (20%) (varkensvlees (96%), zout,
glucosesiroop, rookaroma van beukenhout), champignons (20%),
Emmenthal (melk), room (melk), gemodiﬁceerd zetmeel, extract,
aroma (melk), rookaroma van beuken- en eikenhout, bieslook,
suiker, zout, kleurstof: betacaroteen, smaakversterker: mononatrium
glutamaat, zoutemulgator: natriumfosfaten, stabilisator:
xanthaangom.

Art. nr. H13

Forestière
Ingrédients: Eau, lardons fûmés (20 %)(viande de porc (96%),
sel, sirop de glucose, arôme de fumée produite à partir de hêtre),
champignons (20%), Emmenthal (lait), crème (lait), amidon modiﬁé,
extrait, arôme (lait), arôme de fumée (produit à partir du hêtre et du
chêne), ciboulette, sucre, sel, colorant: bêta carotène, exhausteur
de
goût: glutamate
émulsiﬁ
ant: phosphates
de
Ingredienten:
Water,monosodique,
gerookt spek sel
(20%)
(varkensvlees
(96%), zout,
sodium,
stabilisant:
gommevan
xanthane.
glucosesiroop,
rookaroma
beukenhout), champignons (20%),
Emmenthal (melk), room (melk), gemodiﬁceerd zetmeel, extract,
aroma (melk), rookaroma van beuken- en eikenhout, bieslook,
suiker, zout, kleurstof: betacaroteen, smaakversterker: mononatrium
glutamaat, zoutemulgator: natriumfosfaten, stabilisator:
xanthaangom.
Ingrédients: Eau, lardons fûmés (20 %)(viande de porc (96%),
sel, sirop de glucose, arôme de fumée produite à partir de hêtre),
champignons (20%), Emmenthal (lait), crème (lait), amidon modiﬁé,
extrait, arôme (lait), arôme de fumée (produit à partir du hêtre et du
chêne), ciboulette, sucre, sel, colorant: bêta carotène, exhausteur
de goût: glutamate monosodique, sel émulsiﬁant: phosphates de
sodium, stabilisant: gomme xanthane.

FORESTIÈRE

(6 x 1 kg)

INGREDIËNTEN
Water, gerookt spek (20%) (varkensvlees (96%),
zout, glucosesiroop, rookaroma van beukenhout),
champignons (20%), Emmenthal (melk), room (melk),
gemodiﬁceerd zetmeel, extract, aroma (melk), rookaroma
van beuken- en eikenhout, bieslook, suiker, zout, kleurstof:
betacaroteen, smaakversterker: mononatrium glutamaat,
zoutemulgator: natriumfosfaten, stabilisator: xanthaangom.

Heerlijke romige saus met gerookte spekblokjes en champignons.
Ook een ideale saus voor verschillende vleesgerechten zoals bij kip of
een varkenshaasje.

Dagschotel
Beleef het bos op jouw bord !
Nergens is iets te vinden over het
ontstaan van de Forestière-saus.
Dan maar zelf op zoek naar iets.
De letterlijke vertaling van
forestière is naar onze begrippen
“boswachtersvrouw” of “vrouwelijke
boswachter”. En vermits ook in de
ons omringende landen deze saus
vooral paddestoelen, room en spek
als hoofdbestanddelen heeft, zal
deze consistente saus wellicht
ooit bereid zijn door de echtgenote
van een boswachter, die op een
koude winteravond een stukje
everzwijn met een stevige saus
voorgeschoteld kreeg.
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Grillspies van varkensﬁlet

Een grillspies van varkensfilet, rode paprika en ui opdienen met Farfalle (art. nr. A4)
en deze Forestiere-saus. Dresseer met wat gehakte peterselie.

Creatief met saus
•

Vigneronne: warm deze Forestièresaus op, voeg een scheutje rode
kwaliteitswijn toe en op het moment van serveren een druppel
rode wijnazijn.

Bolognese
Art. nr. H1

Bolognese

BOLOGNESE

(6 x 1 kg)

Art. nr. H4

(3 x 3 kg)

INGREDIËNTEN
Mechanisch gescheiden kippenvlees (33%), water,
tomatenpuree (17%), uien (13%), tarwebloem (gluten),
extract, aroma, suiker, margarine (soja), zout, zuurteregelaar:
citroenzuur, verdikkingsmiddel: xanthaangom.

Eenvoudige lekkere bolognesesaus op basis van kippengehakt (33 %),
tomaten, uien, kruiden en natuurlijke extracten. Een goedkopere
saus, uitermate geschikt voor grote debieten bv. tijdens festivals.
Is daarom ook beschikbaar in aluminiumzakken van 3 kg (art. nr. H4).

Dagschotel
Lasagne

Verdun een zak Bolognese met een glas tomatensap. Verdun tevens een
zak Kaassaus (art. nr. H7) met een glas volle melk. Leg in een ingevette
ovenschaal 1/1 GN een 5-tal lagen lasagnebladen (art. nr. A22) met
afwisselend kaas- en bolognesesaus ertussen. Rijkelijk met kaas bestrooien.
Onze lasagnebladen zijn al 100% gekookt: daardoor kan men à la minute de
gewenste hoeveelheid lasagne opwarmen.

Creatief met saus
De moeilijkste saus
ter wereld!

•

Halloweensaus: 1/3 Bolognese-saus vermengen met 2/3 Bandido saus
(art. nr. H17) en gegrilde groenten.

Een “spaghetti bolognese” is
wereldwijd zo gekend, dat het
gerust gastronomisch erfgoed kan
genoemd worden: een toegankelijke
klassieker, geliefd bij jong en
oud, een afsluiter na een avondje
stappen, een snelle hap tijdens
een drukke werkdag, wordt winter
en zomer gegeten, etc. Nochtans
is er geen moeilijker saus dan
de bolognese-saus en ontlokt ze
meer reacties dan een uitspraak
van Trump. Het vleesgehalte, de
keuze van groenten, de toevoeging
van wijn (of níet), de portie
tomatenconcentraat, de kooktijd
van de ingrediënten, etc.: iedereen
heeft er zijn mening over en maakt
dat er 1001 versies van bestaan.
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Veganesca
Ingrediënten: Groenten (courgette, tomatenpulp, pompoen,
wortel, sjalot, rode paprika, koriander, peterselie) (86%), rozijnen,
koolzaadolie, raz-el-hanout-kruidenpasta (kurkuma, knoflook,
peper, koriander, fenegriek, komijn, kaneel, foelie, gistextract,
champignon, chili, tijm, laurier, rozemarijn, oregano, aroma, azijn
en zout) , suiker, zout, lijnzaadbloem, zuurteregelaar : melkzuur,
stabilisator: xanthaangom.

Veganesca

NIEUW

®
Ingrédients: Légumes (courgettes, pulpe de tomate, potiron,
carottes, échalotes, poivrons rouge, coriandre, persil) (86%), raisins
secs, huile de colza, pâte d’épices raz-el-hanout (curcuma, ail,
poivre, coriandre, fenugrec, cumin, cannelle, macis, extrait de levure,
champignon, piment rouge, thym, laurier, romarin, origan, arôme,
vinaigre
et sel),Groenten
sucre, sel,
farine detomatenpulp,
lin, régulateurpompoen,
d’acidité: acide
Ingrediënten:
(courgette,
lactique,
stabilisant:
gommekoriander,
de xanthane.
wortel, sjalot,
rode paprika,
peterselie) (86%), rozijnen,
koolzaadolie, raz-el-hanout-kruidenpasta (kurkuma, knoflook,
peper, koriander, fenegriek, komijn, kaneel, foelie, gistextract,
champignon, chili, tijm, laurier, rozemarijn, oregano, aroma, azijn
en zout) , suiker, zout, lijnzaadbloem, zuurteregelaar : melkzuur,
stabilisator: xanthaangom.

Ingrédients: Légumes (courgettes, pulpe de tomate, potiron,
carottes, échalotes, poivrons rouge, coriandre, persil) (86%), raisins
secs, huile de colza, pâte d’épices raz-el-hanout (curcuma, ail,
poivre, coriandre, fenugrec, cumin, cannelle, macis, extrait de levure,
champignon, piment rouge, thym, laurier, romarin, origan, arôme,
vinaigre et sel), sucre, sel, farine de lin, régulateur d’acidité: acide
lactique, stabilisant: gomme de xanthane.
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Art. nr. H27

VEGANESCA®
VEGAN

(6 x 1 kg)

INGREDIËNTEN
Groenten (courgette, tomatenpulp, pompoen, wortel,
sjalot, rode paprika, koriander, peterselie) (86%), rozijnen,
koolzaadolie, raz-el-hanout-kruidenpasta (kurkuma,
knoflook, peper, koriander, fenegriek, komijn, kaneel, foelie,
gistextract, champignon, chili, tijm, laurier, rozemarijn,
oregano, aroma, azijn en zout) , suiker, zout, lijnzaadbloem,
zuurteregelaar : melkzuur, stabilisator: xanthaangom.

Een kant-en-klare kleurrijke vegetarische en zelfs veganistische saus
met 86% groenten. Exotisch van smaak door het samenspel van
kurkuma, koriander en kaneel, en waarmee je dus alle kanten uit
kan.
Uiteraard ideaal voor bv. een lekkere, gezonde en veganistische
pasta- en/of rijstmaaltijd.

OPGEPAST !
Deze saus niet bewaren in de bain-marie
omdat de groenten na verloop van tijd
hun knapperigheid verliezen.
Een batterij vreemde,
maar gezonde woorden !
Waarom moet je groenten in diverse
kleuren eten?
Elke groentesoort bevat specifieke
mineralen en vitaminen. Een
kleurrijke saus oogt niet alleen
mooi, maar zorgt er ook voor dat
je een breed palet aan vitaminen
en mineralen binnenkrijgt.
Oordeel zelf maar! Donkergroene
soorten bevatten vaak meer
voedingsstoﬀen dan lichtgroene of
witte. Groenten halen hun kleur uit
bepaalde bioactieve stoﬀen zoals
ﬂavonoïden en carotenoïden.
Geel-oranje groenten, zoals gele en
rode paprika en wortelen, bevatten
veel bètacaroteen. Tomaten en
tomatenproducten krijgen hun kleur
door lycopeen. In donkergroene
bladgroenten en broccoli zitten
luteïne en zeaxanthine.
Zoek het maar eens op!
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Dagschotel
Deze rijkelijke saus is sowieso een maaltijd op zich als men ze combineert
met pasta, rijst of noedels.
Tip: roer vers gehakte kruiden en een scheutje olijfolie door het geheel, net
voor het doorgeven.

Creatief met saus
Deglaceer uw vlees- of vispan met een scheutje witte of rode wijn en
verwarm de gewenste hoeveelheid Veganesca®-saus in de pan. Men verkrijgt
dan een prachtige, gezonde en vernieuwende saus, die bv. lekker is bij
goudbruin gebakken gnocchi (art. nr. C40).

Puttanesca
Ingrediënten: Tomatenpulp (38,4%), water, groene en zwarte
olijven (12%), tomatenconcentraat (7,3%), uien, rode paprika,
olijfolie, suiker, zout, gemodiﬁceerd zetmeel, specerijen en kruiden,
zuurteregelaar: citroenzuur, melkzuur.

Art. nr. H24

Puttanesca

Ingrédients: Pulpe de tomate (38,4%), eau, olives vertes et
noires (12%), concentré de tomates (7,3%), oignons, poivrons
rouges, huile d’olive, sucre, sel, amidon modiﬁé, épices et plantes
aromatiques, régulateur d’acidité: acide citrique, acide lactique.

PUTTANESCA
VEGAN

(6 x 1 kg)

Ingrediënten: Tomatenpulp (38,4%), water, groene en zwarte
olijven (12%), tomatenconcentraat (7,3%), uien, rode paprika,
olijfolie, suiker, zout, gemodiﬁceerd zetmeel, specerijen en kruiden,
zuurteregelaar: citroenzuur, melkzuur.
Ingrédients: Pulpe de tomate (38,4%), eau, olives vertes et
noires (12%), concentré de tomates (7,3%), oignons, poivrons
rouges, huile d’olive, sucre, sel, amidon modiﬁé, épices et plantes
aromatiques, régulateur d’acidité: acide citrique, acide lactique.

INGREDIËNTEN
Tomatenpulp (38,4%), water, groene en zwarte olijven (12%),
tomatenconcentraat (7,3%), uien, rode paprika, olijfolie,
suiker, zout, gemodiﬁceerd zetmeel, specerijen en kruiden,
zuurteregelaar: citroenzuur, melkzuur.

Puttanesca is één van de meest traditionele Italiaanse pastasauzen,
met grote stukken zwarte en groene olijven. Een ideale vegetarische
saus. De smaak van olijven overheerst uiteraard.

Deze Puttanesca-saus bevat bewust
geen ansjovis en kappertjes
omdat je deze typische ingrediënten beter vers toevoegt!

Wist je dat …
Puttanesca-saus werd heel toevallig
in de jaren 50 uitgevonden door de
eigenaar van de Rancio Fellone, een
beroemd restaurant en nachtclub
op Ischia. Op een avond tegen
sluitingsuur wilde een groepje
klanten nog iets eten. De kok had
eigenlijk geen ingrediënten meer
over voor een fatsoenlijke maaltijd.
De klanten bleven zeuren dat ze
honger hadden en zeiden: “Facci
una puttanata qualsiasi” (vrij
vertaald - maak ons om het even
welk hoerenzootje”. De kok vond
enkel nog wat verse tomaten, olijven
en kappertjes (de basisingrediënten
voor de saus) en maakte voor het
eerst een spaghetti alla puttanesca.
De saus op zichzelf heet ‘sugo alla
puttanesca’ in het Italiaans. De
Napolitaanse versie wordt zonder
ansjovis toebereid, terwijl aan de
variant uit Lazio zowel ansjovis als
chilipepertjes worden toegevoegd.

Dagschotel
Kabeljauwrug alla Puttanesca

Plakkeer de kabeljauw op een ingevette ovenschaal. Kruiden, besprenkelen
met wat witte wijn en garen in de oven. Warm intussen zachtjes
de puttanescasaus op met wat extra kappertjes. Tegelijk ook 3 à 4
linguinenestjes (art. nr. A19) gedurende 70 sec. opwarmen in kokend, licht
gezouten water. Dresseer de vis. Meng geconcentreerd viskookvocht door de
saus. Nappeer de vis met de saus en leg een 3-tal ansjovisfilets op de warme
saus. Schik de linguinenestjes op het bord. Smakelijk.

Creatief met saus
•
•

heerlijk bij gebakken kip, die nog heel even in de saus mocht sudderen.
men kan deze saus gemakkelijk verrijken met kappertjes, ansjovisreepjes
en/of look.
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Béarnaise
Art. nr. H31

Béarnaise

BÉARNAISE

(6 x 1 kg)

Art. nr. H131

(15 x 150 g)

INGREDIËNTEN
Water, koolzaadolie, gemodiﬁceerd maiszetmeel, azijn, suiker,
zout, ui, dragon, kervel, natuurlijke extracten (melk, mosterd),
kleurstof: betacaroteen.

Oorsprong van
de Béarnaisesaus
Franse wetenschappers zijn op zoek
gegaan naar de eerste sporen van
de bearnaisesaus. In de editie van
1818 van het boek « La cuisine de
la campagne et de la ville » van J.B.
Audot vinden ze de eerste sporen
terug van het recept van deze saus.

De béarnaisesaus blinkt uit door haar volle smaak. De juiste balans
tussen dragonazijn en het kruidenboeket (dragon, kervel en sjalotten)
is onontbeerlijk voor deze saus. Zonder eieren en met plantaardige
olie werd een alternatief gemaakt voor de klassieke béarnaisesaus.
Waar een versbereide béarnaisesaus veel werk vraagt en moeilijk
houdbaar is, krijgt de horecaondernemer met deze nieuwe saus
een volwaardig, smakelijk en rendabel alternatief voor de klassieke
béarnaisesaus. Eveneens een ideale BBQ-saus, die zeer goed
houdbaar is in de bain-marie.
Niets belet de kok om deze saus te beschouwen als een basissaus
en ze verder te personaliseren door toevoeging van een klontje
roomboter, verse kruiden (dragon, kervel, peterselie) of er à la
minute een eierdooier in om te roeren.

Dagschotel
Gegrilde zalm Béarnaise

Kruid olijfolie met peper, zout en vers gehakte tijm. Bestrijk de zalmmoot met
deze olie. Stoom intussen enkele broccoliroosjes en verwarm de gnocchi (art.
nr. C40) gedurende 60 sec. in licht gezouten water. Gril de zalm aan beide
zijden en bak intussen de gnocchi krokant in een kleefvrije pan. Dresseer de
zalm, de broccoliroosjes en de bearnaisesaus, en voeg pas daarna de gnocchi
toe. Gebakken gnocchi zijn heerlijk met een snuifje fijn zout.

TIP !

Met de béarnaisesaus maakt u snel 2 nieuwe, gekende
sauzen: Choronsaus (béarnaise met toevoeging van
tomatenpuree en/of ketchup) en Foyotsaus (béarnaise
met toevoeging van vleesglace).
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scampi crema
Art. nr. H9

scampi crema

SCAMPI CREMA

(6 x 1 kg)

INGREDIËNTEN
Water, room (melk), witte wijn (sulﬁet), tomatenpuree,
gemodiﬁceerd zetmeel, extract (vis, schelpdieren, soja,
tarwe), suiker, zout, kleurstoffen: paprika extract, titanium
dioxide, verdikkingsmiddel: xanthaangom.

Weetje …
Deze saus wordt in de klassieke
Franse keuken “Nantuasaus”
genoemd. Het is een getomateerde
roomsaus op basis van
schaaldieren, visfumet en witte wijn.

Lekkere vissaus op basis van schaaldieren en room die uitstekend
past bij alle pasta- en visgerechten. Ze doorstaat de vergelijking met
de Nantuasaus, één van de klassiekers uit de Franse gastronomie.

Dagschotel
Pladijs met tomaten en pasta of rijst

Schik de pladijs op een ingeboterde ovenschaal en bedek de vis met
tomatenblokjes. Kruiden met peper en zout. Besprenkelen met een beetje
witte wijn. Garen in de oven. Dresseer met een pallet de vis en napeer met de
scampicrèmesaus. Serveer met tagliatelli, linguini of witte rijst.

Creatief met saus
•

Scampi of gamba:

het verschil zit hem in de kop!
In België is het zo dat doorgaans alle
grote garnalen zonder kop scampi
genoemd worden en die met kop
noemt men gamba.
Scampi is het meervoud van het
scampo, het Italiaanse woord
voor “garnaal”. Het zijn eigenlijk
reuzengarnalen die worden
gekweekt in zoetwater en vooral
uit het Verre Oosten (Vietnam,
Bangladesh) afkomstig zijn. Door het
verre transport worden kop en de
dunne scharen eraf gehaald en zijn
ze enkel diepgevroren verkrijgbaar.
Gamba’s zijn zoutwatergarnalen,
oorspronkelijk afkomstig uit het
Middellandse zeegebied en Afrika,
en meestal ook diepgevroren
verkrijgbaar. Rond de Middellandse
Zee zijn gamba’s wel vers
verkrijgbaar.

•
•
•

garnituren kunnen bv. zijn: zeevruchten, minichampignons,
groentenbrunoise, geconcasseerde tomaten.
saus kan verfijnd worden met een scheutje room, cognac en/of witte wijn.
kan ook gemengd worden met kaassaus, mosselvocht of fumet en dan als
visgratinsaus genapeerd worden op een ovenschotel.
men kan er ook wat extra cayennepeper aan toevoegen en klontjes koude
boter doorheen kloppen.
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Witloof/kaas/ham
Chicons/fromage/jambon
Ingrediënten: Water, witloof (20%), Emmenthal (11,5%) (melk),
room (melk), ham (10%) (varkensvlees (70%), water, zout,
glucosesiroop, dextrose, specerijen en kruiden, rookaroma’s
uit beukenhout), gemodiﬁceerd zetmeel, extract, kleurstoffen:
betacaroteen, titaandioxide, kaasaroma (melk), smaakversterker:
mononatriumglutamaat, zoutemulgator: natriumfosfaten,
zout,verdikkingsmiddel: xanthaangom.

Art. nr. H15

Ingrédients: Eau, chicons (20%), Emmenthal (11,5%) (lait),
crème (lait), jambon (10%) (viande de porc (70%), eau, sel, sirop de
glucose, dextrose, épices et aromates, arôme de fumée obtenue à
partir du hêtre), amidon modiﬁé, extrait, colorants: bêta carotène,
dioxyde de titane, arôme de fromage (lait), exhausteur de goût:
Ingrediënten:
Water, witloof
Emmenthal
(11,5%)de(melk),
glutamate
monosodique,
sel(20%),
émulsiﬁ
ant: phosphates
sodium,
room
(melk), hamgomme
(10%) de
(varkensvlees
sel, épaisissant:
xanthane. (70%), water, zout,
glucosesiroop, dextrose, specerijen en kruiden, rookaroma’s
uit beukenhout), gemodiﬁceerd zetmeel, extract, kleurstoffen:
betacaroteen, titaandioxide, kaasaroma (melk), smaakversterker:
mononatriumglutamaat, zoutemulgator: natriumfosfaten,
zout,verdikkingsmiddel: xanthaangom.

Witloof/kaas/ham
Chicons/fromage/jambon

Ingrédients: Eau, chicons (20%), Emmenthal (11,5%) (lait),
crème (lait), jambon (10%) (viande de porc (70%), eau, sel, sirop de
glucose, dextrose, épices et aromates, arôme de fumée obtenue à
partir du hêtre), amidon modiﬁé, extrait, colorants: bêta carotène,
dioxyde de titane, arôme de fromage (lait), exhausteur de goût:
glutamate monosodique, sel émulsiﬁant: phosphates de sodium,
sel, épaisissant: gomme de xanthane.

WITLOOF/KAAS/HAM

(6 x 1 kg)

INGREDIËNTEN
Water, witloof (20%), Emmenthal (11,5%) (melk), room (melk),
ham (10%) (varkensvlees (70%), water, zout, glucosesiroop,
dextrose, specerijen en kruiden, rookaroma’s uit beukenhout),
gemodiﬁceerd zetmeel, extract, kleurstoffen: betacaroteen,
titaandioxide, kaasaroma (melk), smaakversterker:
mononatriumglutamaat, zoutemulgator: natriumfosfaten,
zout,verdikkingsmiddel: xanthaangom.

Een gezonde en oerdegelijke Belgische klassieker. Brussels
witloof met ham in een heerlijke kaassaus. Een ideale saus voor
pastaliefhebbers in de winter.
Kan ook gebruikt worden om “gegratineerd witloof” te bereiden.

De ontdekker
van het witloof
Frans Breziers, de hoofdtuinman
van de Plantentuin te Meise ontdekte
in 1850-1851 dat witte kroppen
ontstonden op cichoreiwortels. Hij
ondervond dat duisternis, warmte
en vochtigheid onontbeerlijk waren
voor witloof. Zonder daglicht
produceert de plant immers geen
chlorofyl (een groene kleurstof die je
soms ook terugvindt in kauwgom).
De witte blaadjes waren zoet en mals
en werden voor het eerst verkocht op
de Brusselse markt verkocht in 1867.

Dagschotel
Varkenshaasje (of varkensgebraad) met gestoofd witloof

Gaar en stoof de witloofstronken. Kruid en braad het vlees. De braadpan
deglaceren met een klein scheutje room en een schep witloof/kaas/ham
saus. Versnij het vlees en dresseer het met het witloof en de saus.
Breng wat kleur op het bord met ruccola of waterkers en een gegrild
tomaatje. Serveren met Gnocchi (art. nr. C40).

Creatief met saus
•

ideale basis voor een typisch Belgisch gerechtje.
Denk o.a maar aan witloofrolletjes, hammetjes, macaroni-varianten.

Weetjes over de Cichorium intybus var. foliosum
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•

Wil je de witte kleur van witloof tijdens het koken behouden?
Voeg dan enkele druppels citroensap aan het kookwater toe.

•

Je kan de bittere smaak van witloof verzachten door melk aan het
kookwater toe te voegen of door de kegelvormige kern onderaan weg
te snijden.

•

Sommige Belgische chocolatiers hebben creaties gemaakt van pralines
gevuld met witloof.

•

Water vermijden in uw witloof kan op 2 manieren:
-

het witloof eerst te laten uitlekken en het daarna op wat
keukenpapier lichtjes aandrukken

-

witloof gaar stomen in plaats van in water te koken.

Archiduc
Art. nr. H32

archiduc

ARCHIDUC

(6 x 1 kg)

Art. nr. H132

(15 x 150 g)

INGREDIËNTEN
Parijse champignons (32%), room (30%) (melk), water,
gemodiﬁceerd maiszetmeel, koolzaadolie, zout, natuurlijke
extracten, stabilisator: xanthaangom.

Een verfijnde champignonroomsaus met een zachte smaak en met
32% champignons. Aan dit traditionele recept werd een speciale
groentebouillon toegevoegd waardoor de saus het juiste evenwicht
bereikt. Deze champignonroomsaus is uiteraard ook een ideale BBQsaus, die lange tijd stabiel blijft in de bain-marie.

Wist je dat …
Volgens de beroemde Franse
chef-kok Auguste Escoffier werd
Archiducsaus origineel bereid met
een brunoise van groenten, truﬀel,
sherry, whisky en porto en kwamen
er geen champignons aan te pas.
Maar door de hoge prijs van de
truﬀel, werden de truﬀels de laatste
decennia geleidelijk vervangen door
gebakken champignons.

Dagschotel
Kalkoenbrochette met rijst

Bak de kalkoenbrochette. Serveer ze met groene boontjes (peper, zout, ui en
muskaatnoot). Verwarm een rijstportie en dresseer het geheel met de klanten-klare champignonsaus.

Creatief met saus
•

Jagersaus: warm deze champignonroomsaus op met een geutje witte wijn
en voeg kervel en gehakte dragon toe.

Een sluikstorter kweekt de eerste Parijse champignons!
Rond 1650 ontdekte een meloenteler vlakbij Parijs toevallig dat er champignons op het broeimest van zijn meloenen groeiden.
Hij besloot deze nieuwe exotische lekkernij commercieel te telen en aan te bieden in Parijse restaurants. Ze kregen toen de
bijnaam: Parijse champignons. Louis XIV, de Franse Zonnekoning, werd zo’n grote favoriet van deze champignons dat hij
zijn tuinman Jean-Baptiste de La Quintinie opdracht gaf ze te kweken (hetgeen alleen lukte in de lente). Pas in de 19e eeuw
trachtte landbouwer Chambry champignons te kweken gedurende het ganse jaar, maar dit lukte nooit. Hij gaf er de brui
aan en dumpte al zijn mest illegaal in een verlaten ondergrondse steengroeve. Tot zijn grote verbazing ontdekte hij enkele
maanden later dat er op deze gedumpte mest weelderig champignons groeiden door de constante temperatuur, de juiste
vochtigheidsgraad en de frisse lucht. De verlaten steengroeves rond Parijs werden daarna uiteraard snel geheroriënteerd naar
champignonkwekerijen.
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NORDIC
Ingrediënten: Groenten en fruit (augurk, appel, ui, rozijnen, dille)
(64%), koolzaadolie, yoghurt (melk) (12%), kruidenpasta (gemaakt
van peper, erwt, dille, zout en melk), stabilisator: xanthaangom

Art. nr. H28

Ingrédients: Légumes et fruits (cornichons, pomme, oignon,
raisins secs, aneth) (64%), huile de colza, yaourt (lait) (12%),
herbes broyées en pâte (à base de poivre, pois, aneth, sel et lait),
stabilisant: gomme de xanthane

NORDIC

NIEUW

NORDIC

(6 x 1 kg)

Ingrediënten: Groenten en fruit (augurk, appel, ui, rozijnen, dille)
(64%), koolzaadolie, yoghurt (melk) (12%), kruidenpasta (gemaakt
van peper, erwt, dille, zout en melk), stabilisator: xanthaangom
Ingrédients: Légumes et fruits (cornichons, pomme, oignon,
raisins secs, aneth) (64%), huile de colza, yaourt (lait) (12%),
herbes broyées en pâte (à base de poivre, pois, aneth, sel et lait),
stabilisant: gomme de xanthane

INGREDIËNTEN
Groenten en fruit (augurk, appel, ui, rozijnen, dille) (64%),
koolzaadolie, yoghurt (melk) (12%), kruidenpasta (gemaakt
van peper, erwt, dille, zout en melk), stabilisator: xanthaangom

Dille
Dille heeft een pittig aroma en past
heel goed bij gegrild rundsvlees,
lams- en kalfsvlees of kip. Ook lekker
om over je gestoofde groenten of vis
te strooien. Fijngehakte dille geeft
een omelet of salade een aparte
smaak. Wist je trouwens dat dille de
spijsvertering bevordert en goed is
voor de maag?

Zoals de ongereptheid van de Noord- en Zuidpool, blinkt deze
Nordic-saus uit door haar simpelheid, puurheid en eerlijkheid. Deze
vegetarische saus met een licht zoet-zuur karakter en een toets van
dille, bestaat uit 64% groenten en fruit (augurkjes, appel, rode ui,
rozijnen) en 12% yoghurt, verder aangekruid met dille en peper.

Deze Nordic-saus is ook een perfecte basissaus voor tal van
gerechten met vlees en vis en kan zowel warm als koud (als
dressing bij een koude pastasalade) gebruikt worden..
Dagschotel
Tagliatelli met scampi’s in looksaus

Fruit wat fijngesnipperde ui en look aan in een weinig olijfolie. Bak hierin de
scampi’s en deglaceer de pan met wat room en de Nordic-saus. Verwarm de
tagliatelli (art. nr. A10) gedurende 70 sec. in kokend, licht gezouten water.
Meng de tagliatelli en wat versgehakte bieslook in de pan. Dresseer met een
takje dille en wat tomatenblokjes.

Creatief met saus
•
•

•

•

Met wat visfumet, vermout of witte wijn en wat extra fijngehakte dille
creëer je een prachtige witte wijnsaus, die bij elke vissoort past.
Meng deze saus met look en fijn gesnipperde groene kruiden (bieslook,
peterselie, lente-ui) en je creëert een smakelijke warme looksaus voor
lamsvlees, bij mosselen, bij een pita of bij pasta.
Je bekomt een zachte koude dipsaus of een avocadodressing voor salades
door avocado te blenderen met wat peterselie, knoﬂook en citroensap te
vermengen onder deze saus.
Met wat fijngeplette hardgekookte eierdooiers kan je van deze saus snel
een klassieke “gribiche” maken.

Een saus voor alle culturen!
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•

Voeg wat mosterd toe aan deze saus en je bent klaar om gravlax (rauwe zalm met een dille-mosterdsaus) te maken, het
Zweedse nationale gerecht.

•

Griekse tzatziki: door toevoeging van verse komkommer, look, wat extra yoghurt en citroen.

•

Met toevoeging van fijngehakte verse muntblaadjes, maak je een traditionele Indische Raita (elk dorp en elke moeder heeft
haar eigen versie) voor bij een Tikka Masala.

Napolitana
Art. nr. H3

Napolitana

NAPOLITANA
VEGAN

(6 x 1 kg)

INGREDIËNTEN
Tomaten (65%), tomatenpuree (10%), uien (8%), water,
wortelen (4%), suiker, olijfolie, tarwebloem (gluten), zout,
basilicum (0,2%), kruiden.

Een zachte en gemixte vegetarische tomatensaus met groenten, kan
eventueel met groenten of met bv. champignons afgewerkt worden.
Het is een goede basis voor elke vegetarische pasta of voor
pizzabodems, en door haar zacht/zoete smaak uitermate geschikt
voor kindergerechten (bv. een basissaus voor een kinderspaghetti).

Dagschotel
Balletjes in tomatensaus (met
aardappelpuree, rijst of pasta)

Beschermde tomaten
in Napels ?
Napolitanen zullen altijd zeggen
dat de beste tomatensaus
gemaakt wordt met tomaten uit
de streek rond Napels. Alleen de
tomaten geteeld in de streek van
Sarnese Nocerino worden als
beste beschouwd worden omdat
ze groeien in de schaduw van de
Vesuvius in uitermate vruchtbare
grond. Het gaat zelfs zo ver dat ze de
beschermde oorsprongsbenaming
DOP (denominazione di origine
protetta) dragen, een Europese
verordening die streekproducten een
bescherming biedt tegen namaak.

Kook een gewenste hoeveelheid vers gerolde
gehaktballetjes in gezouten water. Warm ze à la
minute op in napolitaanse saus. Serveer met rijst,
penne of aardappelpuree.
Tip: de rijst of penne kan in portiezakjes
(art. nrs. E1-200, A3-200) in een microgolfoven
snel opgewarmd worden.
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Curry
Ingrediënten: Water, koolzaadolie, room (melk), gemodiﬁceerd
maïszetmeel, appelmoes (appel, suiker), zout, curry (1%) (mosterd,
gluten), suiker, ui, knoﬂook, wijnazijn, curry aroma, selderij zout
(zout, selderij), verdikkingsmiddel: guargom en xanthaangom,
kurkuma.

Art. nr. H26

Curry

CURRY

Ingrédients: Eau, huile végétale de colza, crème (lait), amidon
de maïs modiﬁé, compote de pommes (pomme, sucre), sel,
curry (1%) (moutarde, gluten), sucre, oignon, ail, vinaigre de vin,
arôme curry, sel de céleri (sel, céleri), épaississant: gomme de guar
et gomme de xanthane, curcuma.
Ingrediënten: Water, koolzaadolie, room (melk), gemodiﬁceerd
maïszetmeel,
appelmoes (appel, suiker), zout, curry (1%) (mosterd,
Niet aanlengen
gluten),
Ne passuiker,
diluer ui, knoﬂook, wijnazijn, curry aroma, selderij zout
(zout,
selderij), verdikkingsmiddel: guargom en xanthaangom,
Nicht verdünnen
kurkuma.
Ready-to-use
No diluir
Ingrédients: Eau, huile végétale de colza, crème (lait), amidon
de maïs modiﬁé, compote de pommes (pomme, sucre), sel,
curry (1%) (moutarde, gluten), sucre, oignon, ail, vinaigre de vin,
arôme curry, sel de céleri (sel, céleri), épaississant: gomme de guar
et gomme de xanthane, curcuma.

Curry

Niet aanlengen
Ne pas diluer
Nicht verdünnen
Ready-to-use
tegen
darmkanker
No diluir

?

Het klinkt ongeloofwaardig
maar curry kan namelijk
darmkankercellen doden, tenminste
wanneer we de resultaten van
een onderzoek uitgevoerd aan
Louisiana State University in de USA
mogen geloven. De onderzoekers
van deze universiteit ontdekten
dat curcumine (het gele pigment in
curry) darmkankercellen doodt. Van
de kankercellen blootgesteld aan
curry tijdens het onderzoek was 25%
afgestorven binnen de 24 uur. Goed
nieuws … maar is het waar?

(6 x 1 kg)

INGREDIËNTEN
Water, koolzaadolie, room (melk), gemodiﬁceerd maïszetmeel,
appelmoes (appel, suiker), zout, curry (1%) (mosterd, gluten),
suiker, ui, knoﬂook, wijnazijn, curry aroma, selderij zout (zout,
selderij), verdikkingsmiddel: guargom en xanthaangom,
kurkuma.

Half vloeibare en licht pikante gele currysaus met zichtbare puntjes
curry. Een ideale saus voor basisgerechten met kip of scampi’s, ook
in bekers. Kan verrijkt worden met room.
Er bestaan oneindig veel curry’s, die deel uitmaken van de
gastronomie op het Indisch schiereiland (India, Pakistan, Nepal,
Malediven), in Zuidoost-Azië, China, Fiji, Korea, Japan, etc. Ze allemaal
opnoemen zou echter de uitgave van een lijvig boek vergen.

Dagschotel
Kip Curry (met rijst en ananas)

Warm de voorgebakken kip zachtjes op in de currysaus. Verwarm de
rijstportie in de microgolfoven. Hou de kip even warm en warm ondertussen
de ananaspartjes op in de saus. Dresseer kip, ananas, rijst en saus en voeg
wat kleurrijke garnituren toe.

Betere sportprestaties met curry-saus !
Curry eten de avond voor een wedstrijd kan bijdragen tot betere prestaties. Een portie curry bevordert immers de werking van de
bloedvaten. Een Nederlands sportmagazine publiceerde een onderzoek waarbij een enkele portie curry (180 gram, 500 kcal) een
uur na de maaltijd zorgde voor een verhoogde bloedstroom met 5,2% bij de testpersonen. De curry in het onderzoek bestond uit
kruidnagel (0,9 g), koriander (1,8 g), komijn (0,9 g), knoﬂook (3,6 g), gember (2,7 g), ui (9,0 g), rode peper (0,09 g) en geelwortel
(4,5 g). De onderzoekers verwachten dat vooral de curcumine (in geelwortel), eugenol (in kruidnagel) en quercetine in het
currymengsel verantwoordelijk zijn voor de resultaten. Zowel eugenol als geelwortel staan bekend om hun vaatverwijdend eﬀect.
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maffioso
Ingrediënten: Water, spinazie (18%), Emmenthal (melk),
room (melk), rode paprika (6,6%), gemodiﬁceerd zetmeel,
extract, kaasaroma (melk), uien, suiker, knoflook, zout,
kleurstoffen: betacaroteen, titaandioxide, smaakversterker:
mononatriumglutamaat, zout-emulgator natriumfosfaten,
stabilisator: xanthaangom.

Art. nr. H14

maffioso

Ingrédients: Eau, épinards (18%), Emmenthal (lait), crème (lait),
poivrons rouges (6,6%), amidon modiﬁé, extrait, arôme de
fromage (lait), oignons, sucre, ail, sel, colorants: bêta carotène,
dioxyde de titane, exhausteur de goût: glutamate monosodique,
sel émulsiﬁant: phosphates de sodium, stabilisant: gomme de
xanthane.
Ingrediënten: Water, spinazie (18%), Emmenthal (melk),
room (melk), rode paprika (6,6%), gemodiﬁceerd zetmeel,
extract, kaasaroma (melk), uien, suiker, knoflook, zout,
kleurstoffen: betacaroteen, titaandioxide, smaakversterker:
mononatriumglutamaat, zout-emulgator natriumfosfaten,
stabilisator: xanthaangom.
Ingrédients: Eau, épinards (18%), Emmenthal (lait), crème (lait),
poivrons rouges (6,6%), amidon modiﬁé, extrait, arôme de
fromage (lait), oignons, sucre, ail, sel, colorants: bêta carotène,
dioxyde de titane, exhausteur de goût: glutamate monosodique,
sel émulsiﬁant: phosphates de sodium, stabilisant: gomme de
xanthane.

Misleiding van klanten
Alhoewel de naam van deze
saus laat vermoeden dat er een
vurige en pikante smaak kan
verwacht worden, is deze saus
juist het tegendeel: een zijdezachte
vegetarische kaassaus met hele
spinazieblaadjes en stukjes rode
paprika, waarmee je alle kanten op
kan. De benaming “Maffioso” zal
sowieso opvallen op een menukaart
of digitaal scherm en de meest
nieuwsgierige klant aansporen deze
saus te bestellen.

MAFFIOSO
(6 x 1 kg)

INGREDIËNTEN
Water, spinazie (18%), Emmenthal (melk), room (melk),
rode paprika (6,6%), gemodiﬁceerd zetmeel, extract,
kaasaroma (melk), uien, suiker, knoflook, zout,
kleurstoffen: betacaroteen, titaandioxide, smaakversterker:
mononatriumglutamaat, zout-emulgator natriumfosfaten,
stabilisator: xanthaangom.

Deze vegetarische saus valt erg in de smaak bij de jeugd. Spinazie,
rode paprika, ui, een snuifje knoﬂook en een zachte kaassaus zijn
immers een prachtige combinatie. Ideaal om er uw pasta “maison”
van te maken!

Dagschotel
Vispannetje

Bedek de bodem van een ingevette ovenschaal met gehakte bladspinazie.
Dresseer het visaanbod van het moment op de groenten. De vis lichtjes
kruiden met peper en zout. Napeer met maﬃososaus en warm per portie op
in de oven. Serveer met aardappelpuree, rijst of pasta..

Creatief met saus
•

deze saus is een ideale basis voor een vegetarische groentengratin.

23

Art. nr. H119

Pesto

PESTO

(15 x 150 g)

INGREDIËNTEN
Olijfolie 46%, basilicum 33%, peterselie, kaas (melk),
knoflook 4%, zout, pijnboompitten 2%

Een van de meest traditionele Italiaanse sauzen, bereid met basilicum
(33%), knoﬂook, kaas en pijnboompitten. Overheerlijk met pasta of
gnocchi of als dipsaus bij mozzarella. Ook een lekkere marinade voor
vlees of vis op de BBQ.

Dagschotel
Een potje stampen …
Pesto is afkomstig uit de NoordItaliaanse regio Liguria. De naam is
afgeleid van het Italiaanse woord
‘pestare’ en betekent “stampen”.
Het heeft te maken met de originele
bereidingswijze, waarbij alle
ingrediënten in een vijzel worden
gestampt tot de smeuïge massa, die
iedereen kent.
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Spaghetti Pesto

Neem een grote kleefvrije pan. Sueer heel voorzichtig wat beenhamblokjes
en zachte zongedroogde tomaatjes in een schep pestosaus. Dompel intussen
de spaghettinesten (art. nr. A15) gedurende 60 sec. in kokend, licht gezouten
water. Meng de spaghetti en een grote soeplepel verse ruccolasnippers in de
pan. Serveer met wat verse basilicum en parmezaanschilfers.

Creatief met saus
•

koud mengen met Conchiglie (art. nr. A23) en tomaat voor een
eenvoudige maar lekkere pastasalade.

Bolognese
Classico

Ingrediënten: Tomaat, rundsvlees (20%), water, ui, champignon,
wortelen, rode paprika, margarine (plantaardige olie (palm,
koolzaad), water, emulgatoren: sojalecithine en mono-en
diglyceriden van vetzuren, suiker, aromas), tarwebloem (gluten),
zout, suiker, aromatische plantenextracten, tomatenaroma.

AANGEPAST

RECEPT

Bolognese

Ingrédients: Tomate, viande de bœuf (20%), eau, oignon,
champignon, carotte, poivron rouge, margarine (huile végétale
(palme, colza), eau, émulsiﬁants : lécithine de soja et mono- et
diglycérides d’acides gras, sucre, arômes), farine de blé (gluten) ,
sel, sucre, extraits de plantes aromatiques, arôme de tomate.

BOLOGNESE CLASSICO
(6 x 1 kg)

Classico

Ingrediënten: Tomaat, rundsvlees (20%), water, ui, champignon,
wortelen, rode paprika, margarine (plantaardige olie (palm,
koolzaad), water, emulgatoren: sojalecithine en mono-en
diglyceriden van vetzuren, suiker, aromas), tarwebloem (gluten),
zout, suiker, aromatische plantenextracten, tomatenaroma.
Ingrédients: Tomate, viande de bœuf (20%), eau, oignon,
champignon, carotte, poivron rouge, margarine (huile végétale
(palme, colza), eau, émulsiﬁants : lécithine de soja et mono- et
diglycérides d’acides gras, sucre, arômes), farine de blé (gluten) ,
sel, sucre, extraits de plantes aromatiques, arôme de tomate.

Het originele recept ...!?
Wat wij “bolognese”-saus noemen,
noemen de Italianen “al ragu”.
De originele saus bevat slechts 8
ingrediënten: rundsvlees, pancetta,
ui, wortelen, selderij, tomatenpuree,
tomaten, witte wijn en melk.
Massimo Bottura, chef van het
driesterrenrestaurant Osteria
Francescana in Modena, sluit zich
hier bij aan. Prettig weetje: hij hakt
zijn rundsvlees zelf à la minute.

Art. nr. H22

Art. nr. H122

(15 x 150 g)

INGREDIËNTEN
Tomaat, rundsvlees (20%), water, ui, champignon, wortelen,
rode paprika, margarine (plantaardige olie (palm, koolzaad),
water, emulgatoren: sojalecithine en mono-en diglyceriden
van vetzuren, suiker, aromas), tarwebloem (gluten), zout,
suiker, aromatische plantenextracten, tomatenaroma.

Een klassieke bolognese saus, op basis van zongerijpte tomaten,
groenten, Italiaanse kruiden en met 20% gebakken rundsgehakt.

Dagschotel
Chili con Carne

Stoof rode paprikablokjes en witte selder even aan in olijfolie. Bevochtig
met een stevige scheut rode wijn, een glas tomatensap en deze Bolognese
Classico. Voeg extra geplette look en fijn gesnipperde chilipeper en een blik
rode bonen toe. Laat rustig trekken op laag vuur. Afkruiden met peper en
zout. Serveren met rijst (art. nr. E1-portiezakje), een lepel zure room en verse
snippers korianderblaadjes.

Waarom kan je in Italië nergens “spaghetti bolognese” vinden ?
Voor Italianen hoort bij een dikke saus namelijk ook een dikke pasta. En daarom eten ze altijd tagliatelli met bolognese-saus.
Bovendien slaat de benaming ‘spaghetti bolognese’ nergens op, volgens Antonio Carluccio, de godfather van de Italiaanse
keuken. Het originele gerecht komt weliswaar uit Bologna, maar al begin jaren tachtig stelde de Accademia Italiana della
Cucina vast dat het populaire gerecht “tagliatelle al ragu” zou heten, uiteraard tot volle tevredenheid van de inwoners van de
Noord-Italiaanse universiteitsstad. In 1982 werd het authentieke recept door de Accademia Italiana della Cucina (de Italiaanse
Culinaire Academie) bij de Kamer van Koophandel van Bologna gedeponeerd.
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Hollandaise
Art. nr. H34

hollandaise

HOLLANDAISE

(6 x 1 kg)

INGREDIËNTEN
Water, koolzaadolie, geconcentreerde boter (melk),
gemodiﬁceerd maïszetmeel, azijn, sjalotten, zout, suiker,
natuurlijke extracten (melk), gistextract, aroma, kleurstof:
betacaroteen, stabilisator: xanthaangom.

Afgeleide sauzen
in een oogwenk !
Op basis van de Hollandaisesaus
kan u snel een aantal gekende
sauzen klaarmaken:
• Dijonsaus: met toevoeging van
Dijonmosterd.
• Mousselinesaus: met toevoeging
van opgeklopte room.

De traditionele Hollandaisesaus is een warme gebonden saus op
basis van eierdooiers, boter en citroen, en kent tal van toepassingen
bij vis, groenten en zelfs bij gegrild vlees. Heerlijk bij tongfilets, zalm,
kabeljauw, mosselen, schorseneren, broccoli, bloemkool, asperges,
nieuwe aardappeltjes, Sint-Jakobsvruchten, etc. Een toegevoegde
waarde als garnituur op een koninginnenhapje ...
Hollandaise is één van de 5 basissauzen van de Franse keuken.
Door een botertekort in Frankrijk tijdens de Eerste Wereldoorlog,
importeerde men boter uit Nederland en kreeg de saus de naam
“Hollandse saus”.

Dagschotel
Asperges hollandaises

Asperges met gekookte beenham, Hollandaisesaus en gekookte aardappelen.

TIPS !
-> deze Hollandaisesaus is een
zeer stabiel product en bewaart
daarom zeer goed in
een bain-marie.
-> kan à la minute opgewerkt
worden met een klontje
roomboter.
Creatief met saus
•
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Mikado: pers het sap uit 2 mandarijntjes, rasp de zeste van de
mandarijn en blancheer. Warm Hollandaisesaus op, voeg het sap en de
geblancheerde zeste toe, alsook een snuifje cayennepeper.

Arrabiata
Ingrediënten: Tomaten (68%), tomatenpuree (20%), olijfolie, suiker,
extract, aroma, uienpoeder, zout, verdikkingsmiddel: xanthaangom.

Art. nr. H10

Arrabiata

ARRABIATA

Ingrédients: Tomates (68%), concentré de tomates (20%), huile
d’olive, sucre, extrait, arôme, oignons en poudre, sel, épaississant:
gomme de xanthane.

VEGAN

(6 x 1 kg)

Art. nr. H110

(15 x 150 g)

Ingrediënten: Tomaten (68%), tomatenpuree (20%), olijfolie, suiker,
extract, aroma, uienpoeder, zout, verdikkingsmiddel: xanthaangom.

Ingrédients: Tomates (68%), concentré de tomates (20%), huile
d’olive, sucre, extrait, arôme, oignons en poudre, sel, épaississant:
gomme de xanthane.

TIP !

INGREDIËNTEN
Tomaten (68%), tomatenpuree (20%), olijfolie, suiker, extract,
aroma, uienpoeder, zout, verdikkingsmiddel: xanthaangom.

Pittig gekruide vegetarische saus op basis van tomaten,
zongedroogde tomaten, uien, chili en kruiden. Wordt uitermate
gesmaakt door de jeugd!

Dagschotel
Penne all’Arrabiata met spek en basilicum

Diverse muziekliefhebbers
signaleerden ons een lekkere
variant op festivals:
Arrabiata-saus
met gebakken spekblokjes !

Bak verse spekblokjes licht krokant in een grote pan. Voeg er daarna de
gewenste hoeveelheid penne en arrabiatasaus aan toe. Verder simpel
opwarmen op een matig vuur en klaar. Voor het uitserveren enkel nog
rijkelijk basilicumsnippers doorroeren. Extra kruiden aan tafel voorzien.

Creatief met saus
•
•

Mauresque: Arrabiata met room en gele curry.
Pizzaiola: stoof fijngehakte sjalot en knoﬂook glazig in olijfolie. Voeg een
geutje witte wijn toe en laat 2 minuten sudderen. Voeg oregano, stukjes
zwarte olijven en Arrabiatasaus toe.

Wist je dat …
Pasta all’Arrabiata is een echte
Italiaanse klassieker. Vrijwel ieder
Italiaans restaurant waar pasta
wordt geserveerd, heeft dit gerecht
op het menu staan. Deze pittige saus
is gemaakt van knoﬂook, tomaten
en rode chili pepers gebakken
in olijfolie. ‘Arrabbiata’ betekent
letterlijk ‘boos’ in het Italiaans, en de
naam van de saus is te wijten aan
de hitte van de chili pepers.
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Bandido

®

Ingrediënten: Water, kaas (Mozzarella, Emmenthal, Gouda, Cheddar)
(17,9%) (melk), room (melk), paprika’s, tomaten, gemodiﬁceerd
maiszetmeel, smeltzout, koolzaadolie, suiker, zout, kleurstof:
titaandioxide, bètacaroteen en paprika extract, kaasaroma (melk),
smaakversterker: mononatriumglutamaat, stabilisator:
xanthaangom.

Art. nr. H17

BANDIDO

Bandido

Ingrédients: Eau, fromage (Mozarella, Emmenthal, Gouda,
®
Cheddar) (17,9%) (lait), crème (lait), poivron, tomate, amidon
modiﬁé de maïs, sel de fonte, huile de colza, sucre, sel, colorant:
dioxyde de titane, bêta-carotène et extrait de poivron, arôme
de fromage (lait), exhausteur de goût: glutamate de sodium,
Ingrediënten:
Water,de
kaas
(Mozzarella, Emmenthal, Gouda, Cheddar)
stabilisant: gomme
xanthane.
(17,9%) (melk), room (melk), paprika’s, tomaten, gemodiﬁceerd
maiszetmeel, smeltzout, koolzaadolie, suiker, zout, kleurstof:
titaandioxide, bètacaroteen en paprika extract, kaasaroma (melk),
smaakversterker: mononatriumglutamaat, stabilisator:
xanthaangom.
Ingrédients: Eau, fromage (Mozarella, Emmenthal, Gouda,
Cheddar) (17,9%) (lait), crème (lait), poivron, tomate, amidon
modiﬁé de maïs, sel de fonte, huile de colza, sucre, sel, colorant:
dioxyde de titane, bêta-carotène et extrait de poivron, arôme
de fromage (lait), exhausteur de goût: glutamate de sodium,
stabilisant: gomme de xanthane.

De echte uitvinder
van de Bandido-saus
De Mexicaan Ignacio Anaya (18941975) wordt wereldwijd erkend als
de uitvinder van de nacho’s. Hij
woonde in Piedras Negras in de
Mexicaanse deelstaat Coahuila, vlak
bij de grens met Texas (VS) en had
als bijnaam Nacho. Hij werkte in een
restaurant dat een tortillagerecht
serveerde als “Nacho’s Especiales”,
die hij serveerde met een warme
saus van gesmolten kaas en
jalapeños.

Cheddar is een oranje-gele, wat
pittig smakende harde kaas, die
oorspronkelijk alleen gemaakt werd
in Cheddar, een dorp in het Engelse
Somerset. De pittige smaak ervan
ontstaat door het rijpingsproces, dat
wel 2 jaren kan duren. De typische
oranje kleur ontstaat door toevoeging
van anatto. Anatto komt van het
vruchtvlees rond de zaden van de
orleaanboom en wordt gebruikt in de
Zuid-Amerikaanse keuken als smaaken kleurstof in voeding.
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Art. nr. H117

(15 x 150 g)

INGREDIËNTEN
Water, kaas (Mozzarella, Emmenthal, Gouda, Cheddar)
(17,9%) (melk), room (melk), paprika’s, tomaten,
gemodiﬁceerd maiszetmeel, smeltzout, koolzaadolie,
suiker, zout, kleurstof: titaandioxide, bètacaroteen en
paprika extract, kaasaroma (melk), smaakversterker:
mononatriumglutamaat, stabilisator: xanthaangom.

Een streling voor de smaakpapillen van jong en oud. Deze pittige
kaassaus werd gekruid met rode en groene jalapeños, de typische
Mexicaanse pigmenten.

Dagschotel
Gegrilde kipﬂet op Mexicaanse wijze

Gril de kipﬂet en wat paprika brunoise. Roer de gegrilde paprika’s in de
Bandidosaus. Warm Rigatone gedurende 30 sec op in gezouten kokend
water. Dresseer en voeg als garnituur enkele plakjes avocado en een takje
rozemarijn toe.

Creatief met saus
•
•

Engelse kaas met
Zuid-Amerikaanse kleur

(6 x 1 kg)

Halloween-saus: 1/3 Bolognese Classico (art. nr. H22) vermengen met 2/3
Bandido-saus en gegrilde groenten.
deze nacho cheese-saus past ideaal bij pasta en nachos maar kan ook
panini’s, durums en wraps een extra toets geven.

Mascarpone Rosso
Ingrediënten: Tomaten (44%) (tomatenpulp, tomatenconcentraat),
water, mascarpone (15%) (melk), room (melk) (room, stabilisator:
carrageen), uien, olijfolie, gemodiﬁceerd zetmeel, specerijen en
kruiden, bouillon (zout, zetmeel, maltodextrine, aroma (selderij),
suiker, zonnebloemolie, specerijen en kruiden (selderij),
gekarameliseerde suikersiroop, prei, extract van rozemarijn), suiker,
zout, zuurteregelaar: citroenzuur.
Ingrédients: Tomates (44%) (pulpe de tomates, concentré de
tomates), eau, mascarpone (15%) (lait), crème (lait) (crème,
®
stabilisant: carraghénanes), oignons, huile d’olive, amidon modiﬁé,
épices et plantes aromatiques, bouillon (sel, amidon, maltodextrine,
arômes (céleri), sucre, huile de tournesol, herbes et épices (céleri),
Ingrediënten:
(44%)
(tomatenpulp,
sirop de sucreTomaten
caramélisé,
poireau,
extrait de tomatenconcentraat),
romarin), sucre, sel,
water,
mascarpone
correcteur
d’acidité:(15%)
acide(melk),
citrique.room (melk) (room, stabilisator:
carrageen), uien, olijfolie, gemodiﬁceerd zetmeel, specerijen en
kruiden, bouillon (zout, zetmeel, maltodextrine, aroma (selderij),
suiker, zonnebloemolie, specerijen en kruiden (selderij),
gekarameliseerde suikersiroop, prei, extract van rozemarijn), suiker,
zout, zuurteregelaar: citroenzuur.

Mascarpone Rosso

Ingrédients: Tomates (44%) (pulpe de tomates, concentré de
tomates), eau, mascarpone (15%) (lait), crème (lait) (crème,
stabilisant: carraghénanes), oignons, huile d’olive, amidon modiﬁé,
épices et plantes aromatiques, bouillon (sel, amidon, maltodextrine,
arômes (céleri), sucre, huile de tournesol, herbes et épices (céleri),
sirop de sucre caramélisé, poireau, extrait de romarin), sucre, sel,
correcteur d’acidité: acide citrique.

Italiaanse room ?
Mascarpone wordt ook wel eens
de Italiaanse room genoemd.
Mascarpone komt uit NoordItalië, meer bepaald uit Lodi in
Lombardije. Boeren uit de streek
produceerden met hun overschot
aan room van 25% vetgehalte en
een voedingszuur uit druiven of
pompelmoezen een dikke, romige
en smeerbare kaas met een volle
smaak. Mascarpone wordt ook wel
eens de Italiaanse room genoemd.

Art. nr. H25

MASCARPONE ROSSO
(6 x 1 kg)

INGREDIËNTEN
Tomaten (44%) (tomatenpulp, tomatenconcentraat), water,
mascarpone (15%) (melk), room (melk) (room, stabilisator:
carrageen), uien, olijfolie, gemodiﬁceerd zetmeel, specerijen
en kruiden, bouillon (zout, zetmeel, maltodextrine, aroma
(selderij), suiker, zonnebloemolie, specerijen en kruiden
(selderij), gekarameliseerde suikersiroop, prei, extract van
rozemarijn), suiker, zout, zuurteregelaar: citroenzuur.

Een oranjekleurige, gladde en romige Mascarpone-saus met
tomaten, doorspekt met kleine groene stukjes van kruiden en
groenten. De smaak van tomaat, kaas en kruiden overheerst.
Kan ook als basis dienen voor een romige saus bij een lekkere
kalfsescalope of als topping voor een gratin van cannelloni.

Dagschotel
Gegratineerde Cannelloni Ricotta Spinazie

Bedek de bodem van een ingevette ovenschaal met gehakte spinazie.
Lichtjes afkruiden met peper en zout. De rolletjes cannelloni indrukken.
Naperen met Mascarpone Rosso. Bestrooien met Parmezaanschilfers en
gratineren in de oven. Garneren met gegratineerde trostomaatjes en een
takje tijm of rozemarijn.

29

Peperroom
Poivre Crème
peperroom
poivre crème

AANGEPAST

RECEPT

Art. nr. H33

PEPERROOM

(6 x 1 kg)

Art. nr. H133

(15 x 150 g)

INGREDIËNTEN
Water, room (melk), kruidenpasta (sojasaus (soja, tarwe),
champignon, gekarameliseerde suiker, muscaatnoot, look,
lavas, thijm, laurier), gemodiﬁceerd maïszetmeel, peper (2%),
zout, stabilisator : xanthaangom, aroma

Raar maar waar:
een populaire saus, die
niemand en toch iedereen
heeft uitgevonden !
De oorsprong van de
peperroomsaus is controversieel.
Literatuur geeft verschillende
origines aan voor de eerste originele
“au poivre” met zwarte peper:
- 1905: Restaurant Paillard in het
Bois de Boulogne te Parijs.
- 1910: Hotel de Paris in Monte
Carlo.
- 1920: Maxim’s in Parijs.
- 1930: Restaurant Albert op de
Champs-Elysees in Parijs.
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Een heerlijke rijke saus met gebroken zwarte peper, die een pittige
smaak geeft. Speciaal voor deze saus werd peper met een zeer fijn
aroma geselecteerd en verwerkt.

Dagschotel
Rundsbrochette au poivre

Serveren met de peperroomsaus en kroketten, samen met een fris slaatje
met een vinaigrette.

QuatTro Formaggi
Ingrediënten: Water, kaas (Mozzarella, Emmenthal, Gouda,
Cheddar) (14%) (melk), room (melk), gemodiﬁceerd maiszetmeel,
smeltzout, suiker, koolzaadolie, zout, natuurlijke extracten,
kleurstof: titaandioxide en bètacaroteen, stabilisator: xanthaangom,
kaasaroma (melk), smaakversterker: natriumglutamaat.

Art. nr. H12

Ingrédients: Eau, fromage (Mozarella, Emmenthal, Gouda,
Cheddar) (14%) (lait), crème (lait), amidon modiﬁé de maïs, sel de
fonte, sucre, huile de colza, sel, extraits naturels, colorant: dioxyde
de titane et bêta-carotène, stabilisant: gomme de xanthane, arôme
de fromage (lait), exhausteur de goût: glutamate de sodium.

QUATTRO FORMAGGI
(6 x 1 kg)

QuatTro Formaggi

Ingrediënten: Water, kaas (Mozzarella, Emmenthal, Gouda,
Cheddar) (14%) (melk), room (melk), gemodiﬁceerd maiszetmeel,
smeltzout, suiker, koolzaadolie, zout, natuurlijke extracten,
kleurstof: titaandioxide en bètacaroteen, stabilisator: xanthaangom,
kaasaroma (melk), smaakversterker: natriumglutamaat.

Art. nr. H112

(15 x 150 g)

INGREDIËNTEN
Water, kaas (Mozzarella, Emmenthal, Gouda,
Cheddar) (14%) (melk), room (melk), gemodiﬁceerd

Ingrédients: Eau, fromage (Mozarella, Emmenthal, Gouda,
Cheddar) (14%) (lait), crème (lait), amidon modiﬁé de maïs, sel de
fonte, sucre, huile de colza, sel, extraits naturels, colorant: dioxyde
de titane et bêta-carotène, stabilisant: gomme de xanthane, arôme
de fromage (lait), exhausteur de goût: glutamate de sodium.

What’s in a name?
Mozzarella dankt de naam aan het
Italiaanse werkwoord “mozzare”,
wat afsnijden betekent (zoals
mozzarella gemaakt wordt).

maiszetmeel, smeltzout, suiker, koolzaadolie,
zout, natuurlijke extracten, kleurstof: titaandioxide
en bètacaroteen, stabilisator: xanthaangom,
kaasaroma (melk), smaakversterker: natriumglutamaat.

Een van de klassiekers in de Italiaanse keuken: een pittige kaassaus
met room, kruiden, Mozzarella, Emmenthal, Gouda en Cheddar,
kazen met verschillende eigenschappen om toch een meer
uitgesproken smaak te geven.

Dagschotel
Spieringkotelet van ’t huis

Mix al dente spinazie en een scheutje room in de vierkazensaus en kruid af.
Serveer de gebakken spieringkotelet met een takje van een 7-tal gegrilde
kersttomaatjes met rozemarijn uit de oven, en met Fusilli Tricolore (art. nr. A2)
gedurende 30 sec. opgewarmd in licht gezouten water. Napeer met de
vierkazen-spinaziessaus.

TIP !
Het witte goud van Italië
Mozzarella is vandaag de
populairste en meest gegeten
kaas ter wereld. De traditionele
mozzarella wordt gemaakt van
verse melk van de waterbuﬀel.
Hoe die buﬀels ooit in Italië zijn
terechtgekomen, is een raadsel.
Volgens sommige bronnen werden
ze er door de Longobarden
ingevoerd bij de val van het
Romeinse Rijk. Anderen menen
dan weer dat Hannibal ze liet
overkomen uit Fenicië. Om maar te
zeggen: men heeft geen ﬂauw idee!
Wat wel vaststaat is dat de kusten
van Italie in de 11e eeuw zeer
moerassig waren en een kweekbed
voor malaria. De Aziatische buﬀels
werden ingevoerd voor hun
trekkracht, maar ook omdat ze
beter bestand waren tegen malaria.

Zet de temperatuur van
uw bain-marie niet hoger
dan 80° C om de smaak van
deze topsaus te vrijwaren.

31

Convenience sauzen

PORTIES 150g
NIEUW
Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

H108

H112

H122

H110

H117

H131

H119

H132

Snelle opwarming
• Microgolf: Ongeopend zakje ±30 sec. opwarmen (600W),
omdraaien en opnieuw 30 sec.
• Combisteamer: ± 4min. (100° C)
Ref.

H133
32

verklaring technische woorden

Verklaring van de technische woorden op de etiketten
GEMODIFICEERD MAISZETMEEL
Maiszetmeel wordt in voeding vooral toegepast als
bindmiddel. Dat het gewonnen wordt uit mais zal
uiteraard geen verrassing zijn.
Is gemodificeerd maiszetmeel dan afkomstig van
genetisch gemanipuleerde mais? Helemaal niet.
Modificeren betekent niets anders dan “veranderen”.
Het maiszetmeel wordt voorbehandeld, waardoor
het zijn werk als verdikkingsmiddel zal kunnen doen,
zonder dat verhitting nodig is. Tegelijk zal deze
voorbehandeling er voor zorgen dat het maiszetmeel
beter bestand is tegen koeling of bevriezing.
Gebruikt in o.a.: platte kaas, kant-en-klare pudding,
vruchtenyoghurts, rijstdessert, borrelhapjes, pizza’s,
natuuryoghurt, taarten en allerhande mousse.

BETACAROTEEN
Betacaroteen is een natuurlijke kleurstof die vooral
in groenten en fruit voorkomt. Vooral wortelen staan
bekend om hun hoge hoeveelheid aan betacaroteen
(de naam is dan ook ontleend aan “carota”, de Latijnse
naam voor wortel). Maar betacaroteen zit ook in
mango’s, tomaten, mais, gele paprika’s, radijzen,
watermeloen, spinazie, witte kool, bieten, etc.
Caroteen is goed voor de huid (beschermende werking
tegen uv-straling van de zon), voor de ogen en draagt
bij aan een goede weerstand.
Gebruikt in o.a.: margarine, producten voor bakken
en braden, boter, rijstdessert, borrelhapjes, dressing,
mayonaise, sportdrank, instant pudding, mosterd, pizza’s,
roomijs en wafels.

ZUURTEREGELAAR
Een zuurteregelaar is een stof die zorgt dat de
zuurtegraad van het product stabiel blijft, waardoor
bederf van het voedingsmiddel voorkomen wordt.
Een zuurteregelaar is te verkrijgen als poeder, kristallen
of als vloeistof. Citroenzuur is een gekende en
veelgebruikte zuurteregelaar.

KOOLZAADOLIE
Koolzaadolie is een plantaardige olie, gewonnen uit
het zaad van koolzaad of raapzaad. Ze is rijk aan
onverzadigde vetzuren en werkt cholesterolverlagend.
Deze olie is zeer populair in de keuken omdat de
smaak neutraal is en veel milder dan bv. olijfolie.
Koolzaadolie kan zowel in koude (vinaigrette,
mayonaise, pesto, …) als in warme bereidingen
gebruikt worden. De zachte smaak van koud geperste
koolzaadolie geeft een subtiele tint aan bereidingen
zonder dat de olie het gerecht domineert.

Voordelen van koolzaadolie:
• de laagste hoeveelheid verzadigde vetzuren
• bevat heel veel antioxidanten
• zeer rijk aan onverzadigde vetzuren (Omega 3 en 6)
• een hoog percentage aan Vitamine K en Vitamine E

TITAANDIOXIDE
Titaandioxide is een natuurlijk gesteente (een
mineraal), in poedervorm verkrijgbaar. Het wordt in
levensmiddelen vooral gebruikt om helderheid toe te
voegen en verkleuring tegen te gaan.
Gebruikt in o.a.: boterhamworst, kauwgom, sauzen,
maar ook in geneesmiddelen, papier en cosmetica zoals
zonnecrèmes.

CITROENZUUR
Citroenzuur is een natuurlijke zuurteregelaar. Het
komt vooral voor in citrusvruchten, maar ook mensen
maken citroenzuur aan. Het is tevens een natuurlijk
conserveermiddel en antioxidant en wordt soms
gebruikt om een zure smaak aan voedsel te geven.
Gebruikt in o.a.: appelmoes, smeerkaas, sportdrank,
margarine, yoghurt met vruchten, cake en taart, frisdrank,
instant sauzen, boter, jam, snoep en suikerwaren,
siroop, platte kaas, nootjes, koffie, borrelhapjes, instant
maaltijden, room, yoghurt natuur, sauzen, dressing,
frieten en kroketten, mosterd, dipsauzen, pepermunt en
pastilles, koekjes, kant-en-klare sauzen, groenteconserven,
instant soep, mayonaise, speculaas, suiker, fruitconserven,
vleesbereidingen, chocolade- en fruitmelk, graanrepen en
wafels.

STABILISATOR
Stabilisatoren zorgen dat de intrinsieke eigenschappen
van voedingsmiddelen behouden blijven en voorkomen
bv. dat vleeswaren uitdrogen, dat slagroom inzakt, of
dat er ijskristallen in ijs ontstaan. Xanthaangom is de
meest gebruikte stabilisator in voeding.

NATRIUMGLUTAMAAT
Natriumglutamaat komt van nature o.a. voor
in tomaten, aardappelen, paddenstoelen en
andere groenten en fruit. In haar vrije vorm heeft
natriumglutamaat een hartige smaak en wordt het
daardoor vaak gebruikt als smaakversterker, waardoor
er ook minder zout nodig zal zijn in de bereiding.
Gebruikt in o.a.: worst, sauzen, vleesconserven, instant
soep, bereide maaltijden, bouillon, chips, vleesbereidingen,
charcuterie, nootjes, kruiden en specerijen, vinaigrette en
pasta, Parmezaanse kaas.
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MELKZUUR
Melkzuur is, zoals citroenzuur, een natuurlijke
zuurteregelaar, geproduceerd door melkzuurbacteriën
in gefermenteerde producten. Het meeste melkzuur
wordt verkregen door fermentatie van melasse,
aardappelen of maiszetmeel. Hoewel het woord “melk”
voorkomt in de naam, kan melkzuur gebruikt worden
door iemand met een melkallergie of een lactose
intolerantie.
Gebruikt in o.a.: smeerkaas, mousse, toastjes, boter,
groentesap, confituur, slagroom, mosterd, bereide
maaltijden, sauzen en charcuterie.

XANTHAANGOM
Xanthaangom wordt gewonnen uit suiker en melasse
en vooral gebruikt als verdikkingsmiddel of stabilisator.
Xanthaangom wordt in de voedingsindustrie ook
gebruikt als een vervangmiddel voor gluten en wordt
aan glutenvrij meel toegevoegd om de structuur en de
textuur te verbeteren.
Gebruikt in o.a.: dressings, vinaigrettes, sauzen,
mayonaise, room, instant soep, brood, mosterd en
dipsauzen.

SMELTZOUT
In de voedingsindustrie wordt smeltzout vooral
gebruikt om ervoor te zorgen dat verschillende
ingrediënten homogeen vermengd worden en blijven.
Smeltzout wordt bv. gebruikt om harde kaas zachter
te maken en om te zetten in zachtere soorten zoals
smeerkaas en smeltkaas.
Gebruikt in o.a.: dips, soepen met room, kaassauzen,
dranken uit melk (vloeibaar en poedervorm), instant
pudding, etc.

EMULGATOR
Een emulgator is een stof die helpt bij het mengen van
twee stoffen die normaal gesproken niet of moeilijk
mengbaar zijn.

MONONATRIUMGLUTAMAAT
Mononatriumglutamaat is een zout van glutaminezuur,
één van de in de natuur meest voorkomende
aminozuren en komt van nature voor in veel
voedingsmiddelen, zoals, vlees, vis, groenten, fruit,
tomaten, granen, tomaten, melk, aardappelen,
paddestoelen, soja en veel kaassoorten.
Gebruikt in o.a.: soepen, vleesproducten, zoutjes, etc.

NATRIUMFOSFAAT
Natriumfosfaat is een zout dat gemakkelijk in water
oplosbaar is en is ook van nature in het menselijk
lichaam aanwezig. Het wordt o.a. gebruikt als
zuurteregelaar of als smeltzout om harde kaas zachter
te maken.
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Gebruikt in o.a.: koffieroom, light room, cola, ham, spek,
paté, etc.

DEXTROSE
Een ander woord voor dextrose is druivensuiker: het
is een van de belangrijkste brandstoffen voor het
menselijk lichaam. Druivensuiker is vetvrij (bevat dus
geen cholesterol), rijk aan koolhydraten en wordt dan
ook gebruikt als voedingssupplement voor sporters.
Het komt van nature voor in heel wat groenten en fruit.
Gebruikt in o.a.: balsamicoazijn, babyvoeding, mayonaise
en dressings, mosterd, appelmoes, ketchup, honing, etc.

MALTODEXTRINE
Maltodextrine is een hoogwaardig koolhydraat, wordt
uit mais gewonnen en als bindmiddel gebruikt in mais-,
aardappel- en tarwezetmeel. Maltodextrine wordt
vaak toegevoegd aan de zoetstof stevia om de bittere
nasmaak te maskeren.
Gebruikt in o.a.: babyvoeding, chocolade, puddingpoeders,
ingeblikte soepen, dressings, sauzen, pannenkoekenmix,
sportdranken, snoep, etc.

SOJALECITHINE
Lecithine komt van nature voor in hele granen,
peulvruchten, vis, tarwekiemen, biergist. Sojalecithine
wordt in de voedingsmiddelenindustrie gebruikt
als emulgator en vooral gewonnen uit sojabonen
en eieren. Lecithine is in natuurvoedingswinkels
verkrijgbaar in korrel-, capsule- of en vloeibare vorm.
Gebruikt in o.a.: noten, melkproducten, kaas, producten
voor bakken en braden, chocolade, etc.

MONO- EN DIGLYCERIDEN VAN VETZUREN
Mono- en diglyceriden van vetzuren zijn plantaardig:
ze worden gewonnen uit palmolie of zonnebloemolie
en in de voedingsindustrie gebruikt als emulgatoren,
verdikkingsmiddelen of stabilisatoren.
Gebruikt in o.a.: mousse, margarine, boter, roomijs,
bakken en braden, frieten en kroketten, instant pudding,
slagroom, room, brood, wafels, drinkyoghurt, speculaas,
melk, koekjes, broodjes, graanrepen, etc.

GUARGOM
Guargom wordt gewonnen uit de zaden van de
Guarplant (een eenjarig peulvruchtengewas), is rijk
aan vezels en wordt gebruikt als verdikkingsmiddel en
als stabilisator. Het wordt bv. veel toegepast om de
structuur van consumptie-ijs te verbeteren, waarbij het
er tevens voor zorgt dat het ijs minder snel smelt. Ook
aan zachte kazen en roomkaas wordt het toegevoegd.
Gebruikt in o.a.: ontbijtgranen, sap, bewerkte groenten,
kazen, bakkerijproducten, pasteivullingen, vleesproducten,
dressings, dranken, etc.
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