ASSORTIMENTS
BROCHURE

parce que votre art exige le meilleur

ASSORTIMENTS
BROCHURE

CSM Bakery Solutions denkt, werkt en verkoopt mee
CSM Bakery Solutions heeft zich in de loop der
jaren ontwikkeld tot een waardevolle partner voor
de ambachtelijke bakker. En waardevol mag u in dit
geval letterlijk nemen. Want CSM Bakery Solutions
biedt u een aantal concrete meerwaarden met een
directe impact op uw aanbod, uw werkwijze en
uw verkoop.
CSM Bakery Solutions staat borg voor een gevarieerde
selectie bakkerij-producten en ingrediënten, gecreëerd en
geselecteerd op basis van slechts één criterium: kwaliteit.
Maar daar houdt het niet mee op. We zorgen er ook voor
dat u die kwaliteit optimaal kunt laten renderen, door u te
laten delen in onze unieke expertise.
CSM Bakery Solutions komt graag mogelijke oplossingen
bij u toelichten. Wij ondersteunen u met technisch advies,
inspirerende recepturen en rendement verhogende
kostprijscalculaties. Via onze service consultants
kunnen ook uw medewerkers opleidingen volgen en
demonstraties bijwonen met het oog op een nog beter
resultaat en nog efficiëntere toepassingen.
Bovendien helpt CSM Bakery Solutions u om al die
inspanningen om te zetten in een succesvolle verkoop,
dit door het aanbieden van professionele marketing

support. Met promoties die uw klanten bevestigen in hun
overtuiging dat ze bij ù moeten zijn voor de beste kwaliteit.
Met acties die ook nieuwe klanten naar uw winkel lokken.
En met winkelmateriaal dat niet alleen uw producten,
maar ook uw vakmanschap in de etalage zet.
Die meerwaardepartner willen we voor u zijn én blijven.
Een producent die met u meedenkt en meewerkt in
het belang van uw reputatie en uw omzet. Zodat u de
toekomst met vertrouwen tegemoet kunt zien.

Marketingadvies
Verkoopsondersteunende tools
Consumentenacties
Winkelmateriaal

Technisch advies
Inspirerende recepten
Kostprijscalculaties
Opleidingen & demonstraties

De beste grondstoﬀen voor een topassortiment!
Waarmee maakt u het beste brood en de lekkerste
patisserie? Met de beste grondstoffen, dat spreekt voor
zich. Maar wat betekent dat voor u, de beste grondstoffen?
Producten waarin u de passie proeft waarmee u zelf uw
vak beoefent? Waarmee u nieuwe smaakbelevingen
kunt creëren en dus ook nieuwe omzetkansen? Die u
het mooiste en smakelijkste resultaat opleveren? Die u
inspireren en de ruimte bieden om creatief aan de slag
te gaan? Samengevat: grondstoffen die het synoniem
zijn van traditie en innovatie, in alles afgestemd
op úw behoeften?

actuele gezondheidseisen en die u makkelijk en snel
kan verwerken.
Maar u ontdekt ook tal van recepten, sterke concepten
en totaaloplossingen waarmee we in uw behoeften
trachten te voorzien. Zoals de kwalitatieve margarines
van Meistermarken, de verfijnde mélanges & bereidingsmiddelen van Grand patissier. Maar ook: smakelijke
crème patissières, efficiënte afdekgeleien en fruitige
vruchtenvullingen. En, niet te vergeten, ons alom bekende
consumenten-broodmerk Waldkorn®, hét merk dat
meergranenbrood groot heeft gemaakt.

In deze catalogus kunt u kennismaken met een uitgebreid
assortiment aan grondstoffen die perfect inspelen op
de nieuwste voedingstrends, die beantwoorden aan de

Zijn passie, creativiteit en expertise ook de grondstoffen
van úw vakmanschap? Voeg er de grondstoffen van CSM
Bakery Solutions aan toe en … zet uw eigen trend!
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Kwalitatieve producten
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BROODMIXEN

Broodmixen &
broodbereidingsmiddelen
Vindt u ook dat uw klanten enkel het lekkerste en het beste
brood verdienen? Gelijk heeft u. CSM Bakery Solutions
zorgt alvast voor een breed assortiment aan broodmixen,
broodbereidingsmiddelen en toevoegingen waarmee u
een rijk palet kwaliteitsvolle ambachtelijke broodproducten
kunt bereiden.
CSM Bakery Solutions biedt u daarnaast ook een uniek en
alom bekend broodmerk: Waldkorn®. Daarmee creëerden
we het eerste authentieke merkenbrood – momenteel
beschikbaar in 10 varianten – waarmee u uw vakmanschap
en uw oog voor detail extra kunt benadrukken en een
persoonlijke toets kunt toevoegen aan uw bereidingen.
De broodmixen bestaan in 2 productlijnen: Waldkorn®
Meergranen en Waldkorn® Oude Granen, met al het goede
en smaakvolle van nu én vroeger.
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Aantal stuks

Verpakkingswijze

Gewicht per stuk

Gewicht per verpakking
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BROODMIXEN

Met Waldkorn® lanceerden we het eerste meergranenbrood
en verrijken we het algemeen broodaanbod met steeds
nieuwe, authentieke smaakbelevingen. Daarom noemen
we het Waldkorn® the Original.
Met Waldkorn® Meergranen en Waldkorn® Oude Granen
breidt u uw brood-assortiment uit met brood op basis
van gekende en hedendaagse granen of met brood met
de natuurlijke kracht en rijkdom van de graangewassen
van vroeger.

RGRAN

D

E GRA

N

OU

EN

ME

... er een volledig assortiment aan diepvriesbroodjes is?
Vraag ernaar bij uw vertegenwoordiger.

E

EN

Wist u dat ...

Meergranen: voor iedere broodsoort een speciale
melange van heerlijke granen en zaden.

Waldkorn® Classic met
rozijnen en noten
INGREDIËNTEN
Waldkorn®
Classic 03960
Voorgeweekte
rozijnen
Gebruneerde
gebroken hazelnoten
Waldkorn® Classic
Decoratiemix 20871

Oude granen: de rijke, ongeëvenaarde smaak van
oergranen vervat in authentieke broodsoorten.

GEWICHT BEREIDING
5000 g
1600 g
300 g

Draai het Waldkorn® Classicdeeg zoals aangegeven op de
verpakking.
Weeg 5.000 g deeg af.
Draai direct na het kneden de
rozijnen en de hazelnoten door
het Waldkorn®-deeg.
Weeg deegstukken af van 500 g
en geef punt- of bolrijs van
± 25 minuten.
Maak de gerezen deegstukken op
tot een kort busbrood, verwerk
verder en bak af.

Productnaam

03960

Waldkorn®
Classic 50%

20871
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Aantal stuks

Verpakkingswijze

Gewicht per stuk

Gewicht per verpakking

Enkel verkrijgbaar in België

Omschrijving
ME

Code

E

EN

Waldkorn® levert al 30 jaar elke dag opnieuw het bewijs
met brood waarin het vakmanschap van eeuwen besloten
ligt en al het goede van granen verwerkt is. Broodproducten
die perfect beantwoorden aan de verwachtingen van de
consument van vandaag én morgen: met een volle smaak,
gezonde bouwstoffen en toch lekker luchtig.

BROODMIXEN

Waldkorn®

RGRAN

Waldkorn® Classic
Decoratiemix

Enkel verkrijgbaar in Nederland

• 50% mix voor donker meergranenbrood
• heerlijk luchtig
• dé echte klassieker om dagelijks van te
genieten, bij het ontbijt of tijdens de lunch!
• rijk aan tarwe, haver, rogge, soja,
zonnebloempitten en gerstemout
• rijk aan vezels
• gebruik Waldkorn® Classic Decoratiemix
voor de perfecte afwerking
• geef uw Waldkorn® Classic-groot- en
kleinbrood die toegevoegde waarde met
deze decoratiemix
• lekkere en herkenbare decoratiemix van
havervlokken, sesam-, donker en licht lijnzaad
• geeft uw Waldkorn® Classic brood de
bijbehorende uitstraling

Verpakking
1

25 kg

zak

25 kg

1

5 kg

zak

5 kg
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BROODMIXEN

RGRAN

Waldkorn®
Maïs 50%

• 50% broodmix voor een apart brood met een
zonnige gele kleur om van elke lunch een
echte verwennerij te maken
• kindvriendelijk brood met mais, aangevuld
met zonnebloempitten, soja en specerijen
• smaakvol en luchtig dat het midden houdt
tussen krokant groot- en kleinbrood

ME

Waldkorn®
Deluxe 50%

E

E

EN

• onderscheidend voor uw Waldkorn®
Vitalbrood
• smakelijke decoratiemix van havervlokken,
sesam-, donker en licht lijnzaad en
gerstekorrels
• geeft uw Waldkorn® Vital-brood de
bijbehorende uitstraling

RGRAN

RGRAN

25 kg

1

25 kg

zak

25 kg

1

5 kg

1

15 kg

zak

15 kg

1

25 kg

zak

1600 g
300 g

Draai het Waldkorn® Donker
Volkorendeeg zoals aangegeven
op de verpakking.
Weeg 5.000 g deeg af.
Draai direct na het kneden de
zwarte pruimen en pecannoten
door het Waldkorn®-deeg. Voeg
eventueel een beetje extra
(vloeibare) gist toe vóór u de
vulling door het deeg draait.
Weeg deegstukken af van 500 g
en geef punt- of bolrijs van
± 25 minuten.
Maak de gerezen deegstukken op
tot een kort busbrood, verwerk
verder en bak af.

5 kg

zak

5000 g

Code

Productnaam

03965

Waldkorn®
Desem 50%

03955

09433

25 kg

Waldkorn®
Haver 50%

Omschrijving

E

E

E
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Aantal stuks

Verpakkingswijze

Gewicht per stuk

Gewicht per verpakking

Enkel verkrijgbaar in België

RGRAN

RGRAN

Waldkorn®
Donker Volkoren
50%
ME

• 50% mix voor donker rijkelijk gevuld
meergranenbrood
• 50% volkorenmeel aan toe te voegen
• extra zonnebloem- en pompoenpitten

zak

Waldkorn® Donker
Volkoren 09433
In stukjes gesneden
gedroogde zwarte
pruimen
Pecannoten

ME

Waldkorn® Vital
Decoratiemix

ME

03933

E

• 50% mix voor lichter gekleurd
meergranenbrood
• verrijkt met Calcium en vitamine E
• bevat gerst, mout, tarwe, haver, rogge, soja,
zonnebloempitten en lijnzaad
• gebruik Waldkorn® Vital Decoratiemix voor
de perfecte afwerking
• het perfecte brood voor een actieve werkdag
of een sportief weekend

25 kg

GEWICHT BEREIDING

ME

09410

ME

20873

Waldkorn®
Vital 50%

EN

09427

RGRAN

EN

E

1

INGREDIËNTEN

BROODMIXEN

• 50% mix voor donker meergranen stokbroden,
pistolets, baguettes en krokante broodjes
• dé echte klassieker om dagelijks van te
genieten, bij het ontbijt of tijdens de lunch!
• rijk aan gerst, mout, tarwe, haver, rogge, soja,
zonnebloempitten
• bron van vezels
• gebruik Waldkorn® Classic Decoratiemix
voor de perfecte afwerking

Verpakking

Waldkorn® Donker Volkoren met
zwarte pruimen en pecannoten

EN

Waldkorn® Classic
Krokant 50%

RGRAN

EN

09390

E

Enkel verkrijgbaar in Nederland

EN

Omschrijving

EN

Productnaam

ME

Code

ME

Voor iedere broodsoort een speciale
melange van heerlijke granen en zaden.
Herkenbaar aan dit icoontje.

EN

Meergranen

RGRAN

• 50% mix voor een smakelijk desem
meergranenbrood
• niet nodig om gist toe te voegen
• geschikt voor verschillende
verwerkingsprocessen
• bron van vezels
• een ambachtelijk brood met een milde
smaak en héérlijke geur
• 50% mix voor een licht gekleurd brood
met een volle smaak
• 25% haver in het brood: haverzemelen,
-bloem en -vlokken
• rijk aan vezels
• lekker puur en gevuld met al wat goed is

• 50% mix met volkoren als drager voor
donker volkoren-meergranenbrood. Perfect
voor een gevarieerde maaltijd
• rijk aan traditionele en natuurlijke ingrediënten
• luchtig brood en bovendien boordevol
voedingsvezels

Verpakking
1

25 kg

zak

25 kg

1

25 kg

zak

25 kg

1

25 kg

zak

25 kg
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BROODMIXEN

BROODMIXEN

D

E GRA

N

OU

De rijke, ongeëvenaarde smaak van
oergranen vervat in authentieke
broodsoorten. Herkenbaar aan dit icoontje.

EN

Oude Granen

D

N

1

15 kg

zak

15 kg

Productnaam

Omschrijving

01837

Waldkorn®
Balance
50%

• 50% voor een lichtgekleurde variant
• unieke mengeling van oude granen en
specerijen
• op basis van eenkoren (nootachtige smaak),
wilde rogge en khorasan
• rijk aan vezels
• past perfect in een gevarieerd &
gebalanceerd voedingspatroon

TIP

E GRA

D

100% mix voor bladerdeeg
en zacht brood

OU

Code

Waldkorn® Oude
granen Croissant
& Brioche 100%

• 100% mix gebaseerd op de oude granen
eenkoren, emmer en spelt
• veelzijdig gebruik en de basis voor
luxedegen
• bevat moederdesem
• bevat honing
• rijk aan lijnzaad en maïsvlokken

EN

2141
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Aantal stuks

Verpakkingswijze

Gewicht per stuk

N

D

E GRA

Gewicht per verpakking

E GRA

D

Omschrijving

OU

Productnaam

OU

Code

Waldkorn®
Trispelti
100%

N

03966

EN

Gebruik de mix voor een heerlijk Italiaans
Panettone luxebrood met vruchten!

• 100% mix
• unieke melange van de oude granen
spelt, eenkoren en emmer met rogge- en
tarwebloem
• bevat emmer-desem voor extra smaak
• een uniek brood met een overweldigende
smaak en geur

Verpakking
1

25 kg

zak

25 kg

1

25 kg

zak

25 kg

Verpakking
1

15 kg

zak

15 kg

01495

Enkel verkrijgbaar in België

Waldkorn®
broodzak

Enkel verkrijgbaar in Nederland

VETSTOFFEN

• 50% mix met volkoren als drager voor
een volkoren meergranenbrood met een
unieke smaak
• volkorenbrood op basis van 10.000 jaar
oude granen: eenkoren (nootachtige smaak)
en emmer (kruidige smaak) in combinatie
met Bauländerspelt, gierst, lijnzaad,
zonnebloempitten
• bron van vezels

PATISSERIE

Waldkorn®
Oude Granen
50%

EN

19912

E GRA

Verpakking

N

Omschrijving

EN

Productnaam

OU

Code

116
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BROODMIXEN

+
Wit

Pane Luciane
Pane Luciane is een broodmix in de traditie van het
authentieke, Italiaanse witbrood waarin Olio di Oliva Extra
Vergine verwerkt is. Een zuivere en smaakvolle olijfolie die
een heerlijke smaak garandeert.

Code

Productnaam

Omschrijving

09432

Wit+ 50%

• 50% mix voor een wit brood met al het
goede van volkoren
• het lekkere en gemakkelijke van wit brood
met al het goede van volkoren
• bevat evenveel voedingsvezels, magnesium
en vitamine B1 als volkorenbrood

Verpakking
1

25 kg

zak

25 kg

BROODMIXEN

Met Wit+ biedt u moeders het beste van twee werelden: het
lekkere van wit en al het goede uit volkoren.

Focaccia
INGREDIËNTEN
Pane Luciane 09429
Tarwebloem
Gist
Water
Volufresh Luxe 02148
Olijfolie
Italiaanse kruiden
(droog)

GEWICHT BEREIDING
1000 g
1000 g
60 g
1000 g
200 g
100 g
20 g

Kneed alle grondstoffen tot
een soepel, elastisch deeg.
(Spiraalkneder: ± 4 minuten
langzaam, ± 6 minuten snel.
Traditionele kneder: ± 20
minuten).
Deegtemperatuur: ± 26 °C.
Afwegen: 350 g.
Voorrijs: ± 20 minuten.
Vorm: rol de deegstukken uit
tot een ovaal en leg ze op licht
ingesmeerde bakplaten.
Narijs: ± 45 minuten, 32 °C, 75% RV.
Decoratie: druk na 3/4 rijstijd de
deegstukjes in met in olijfolie
gedrenkte vingers. Beleg met
olijfringen, uiringen, verse
rozemarijn,… Bestrooi ze met grof
zeezout.
Bakken: ± 14 minuten op 260 °C.
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Aantal stuks

Verpakkingswijze

Gewicht per stuk

Gewicht per verpakking

Enkel verkrijgbaar in België

Code

Productnaam

Omschrijving

09429

Pane Luciane 50%

• 50% mix voor een traditioneel en authentiek
Italiaans wit brood
• bevat Olio di Oliva Extra Vergine en
gedroogde zuurdesem
• voor grote variëteit aan wit groot- en
kleinbrood
• ideaal om allerhande toevoegingen te
doen met zongedroogde tomatenstukjes,
olijfringen, pestokruiden, kaas, etc.

Enkel verkrijgbaar in Nederland

Verpakking
1

25 kg

zak

25 kg
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BROODBEREIDINGSMIDDELEN

Ulmer Spatz
Ontwikkeld met maar één groot doel voor ogen: een
optimaal resultaat waar het gaat om volume, kleur,
kruimeigenschappen en houdbaarheid. Deze producten
worden opgenomen in het gamma van Ulmer Spatz.

Productnaam

Omschrijving

75595

Malta

• semi-actief
• voor bruin brood

Verpakking
5

3 kg

doos

15 kg

5

3 kg

doos

15 kg

5

3 kg

doos

15 kg

8

2,5 kg

doos

20 kg

TOEVOEGING:
1 tot 2% (naargelang het soort brood) berekend
op de bloem

Ulmer Spatz heeft meer dan 150 jaar ervaring in het
ondersteunen en inspireren van artisanale bakkers. Dit
kwaliteitsmerk gelooft in:
- de combinatie van vooruitstrevende, hedendaagse
baktechnologie en innovatieve oplossingen met
traditionele waarden
- het vakmanschap, de expertise en de frisse ideeën
van de artisanale bakker
- uniek en (h)eerlijk brood dat klanten verleidt.

02149

VoluFresh Duo

• actief bereidingsmiddel
• voor witbrood en licht bruin brood

BROODMIXEN

De broodverbeteraars van CSM Bakery Solutions vormen
de perfecte balans tussen traditie en technologie en staan
stuk voor stuk voor eenvoudige dosering en een optimaal
gebruiksgemak.

Code

TOEVOEGING:
2 tot 3% berekend op de bloem

02148

VoluFresh Luxe

• actief bereidingsmiddel
• voor zachte en luxe degen
TOEVOEGING:
5 tot 15% (naargelang het soort brood)
berekend op de bloem

28854

VoluFrost

• actief bereidingsmiddel
• voor verwerking via diepvries / remrijskast
van gerezen degen en gerezen bladerdegen
TOEVOEGING:
3 tot 5% berekend op de bloem

TIP

Ook voor alle krokante broodsoorten.

16

Aantal stuks

Verpakkingswijze

Gewicht per stuk

Gewicht per verpakking

Enkel verkrijgbaar in België

Enkel verkrijgbaar in Nederland
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BROODBEREIDINGSMIDDELEN & DECORATIEMIXEN

Productnaam

Omschrijving

58310

Brotstabil

• glutenpoeder (80%)
• voor alle broodsoorten, directe of indirecte
verwerking

Verpakking
1

25 kg

zak

25 kg

Code

Productnaam

Omschrijving

06967

Pasta Mediterrané

• voor een hartige afwerking van brood en
krokante broodjes
• decoratieve bovenlaag verfijnd
met mediterrane specerijen en look
• geeft uw broodjes een onmiskenbare smaak
met een uitstraling die in het oog springt
• decoratie, met een kwast dun aan te
brengen op het deegstuk vóór de narijs
• geschikt voor cru-degen en bake-off

TOEVOEGING:
1 tot 3% (naargelang het soort deeg) berekend
op de bloem

01445

Ice fermentum/
Eisvorteig

TIP

Ook voor alle
krokante broodsoorten.

28880

VoluDeb
Traditional

• voor bereidingen van gistdegen via
remrijskast, diepvries en nulgradenkast

1

25 kg

zak

25 kg

1

25 kg

zak

25 kg

28881

VoluDeb Plus

• voor krokante degen en kleingoed,
ultrasnelle (groene) verwerking

1

25 kg

zak

25 kg

1

25 kg

zak

25 kg

TOEVOEGING:
1 tot 4% (naargelang het soort deeg) berekend
op de bloem

28883

VoluFresh
Intégral

1686

• actief bereidingsmiddel
• voor volkoren brood en licht bruin brood

Pasta met Zwarte
Peper en Zeezout

TIP

TOEVOEGING:
1 tot 4% (naargelang het soort deeg) berekend
op de bloem

1

4 kg

emmer

4 kg

1

5 kg

emmer

5 kg

TOEVOEGING:
± 1 % berekend op het gewicht van het
deegstuk

TOEVOEGING:
1 tot 4% (naargelang het soort deeg) berekend
op de bloem

• voor krokante degen en kleingoed,
traditionele verwerking

Verpakking

BROODMIXEN

Code

Haal een baguette door
de snijmachine, strijk
ze in met Peper- &
Zeezoutolie ( 1 deel
Pasta Zwarte Peper
& Zeezout en 2 delen
olijfolie) en bak ze krokant
af. Verpak ze in een zakje
en bied zo krokante
toastjes aan voor bij het
aperitief.

• voor een hartige afwerking van brood en
krokante broodjes
• decoratieve bovenlaag
met zwarte peper en zeezout
• brengt variatie in uw assortiment broodjes
en overtuigt dankzij een opvallende
uitstraling en kruidige smaak
• decoratie, met een kwast dun aan te
brengen op het deegstuk vóór de narijs
• geschikt voor cru-degen en bake-off
TOEVOEGING:
± 1 % berekend op het gewicht van het
deegstuk

TOEVOEGING:
3 tot 10% (naargelang het soort deeg) berekend
op de bloem
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Aantal stuks

Verpakkingswijze

Gewicht per stuk

Gewicht per verpakking

Enkel verkrijgbaar in België

Enkel verkrijgbaar in Nederland
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TOEVOEGING

Productnaam

Omschrijving

02515

Oergranen
Kiemen

• exclusieve combinatie van gekiemde
oergranen, eenkoorndesem en frisse
frambozenpuree
• met volledige kiemen van khorasan, emmer
en bauländer spelt
• ﬂexibele toevoeging aan de bloem, voor
uiteenlopende toepassingen (20 tot 40 %)
• gebruiksklare pasta, geschikt voor directe en
indirecte verwerking

Verpakking
1

16 kg

emmer

16 kg

BROODMIXEN

Code

DOSERING:
20-40 % op de totale bloem

20

Aantal stuks

Verpakkingswijze

Gewicht per stuk

Gewicht per verpakking

Enkel verkrijgbaar in België

Enkel verkrijgbaar in Nederland

21

Vetstoﬀen

22

Aantal stuks

Verpakkingswijze

Gewicht per stuk

Gewicht per verpakking

VETSTOFFEN

Met zijn 50 jaar ervaring biedt MeisterMarken
ambachtelijke oplossingen voor de professional aan,
afgestemd op hun specifieke eisen met betrekking
tot kwaliteit, regelmaat en gebruiksgemak, waardoor
ze onbelemmerd en op een positieve manier hun
ambachtelijke knowhow kunnen delen. Het Duitse merk
combineert respect voor traditie met gevoel voor innovatie
en is daarmee dé referentie voor margarines en vetten zoals
Meister, die door hun speciale samenstelling het dagelijks
werk aanzienlijk vereenvoudigen. MeisterMarken heeft
ook Debco en Grand Patissier in zijn gamma opgenomen.
Een historisch merk dat, zoals alle andere MeisterMarken
referenties, de ambachtelijke knowhow nog versterkt. Het
biedt hiermee een compleet productassortiment aan dat
letterlijk alle toepassingen dekt.
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MARGARINES

Debco biedt een uitgebreid assortiment van margarines en
vetten. Die vergemakkelijken niet alleen uw dagelijkse werkzaamheden maar helpen u ook om heerlijk ambachtelijke
producten te bereiden.
Intussen is Debco al 110 jaar dé partner van de ambachtelijke
bakker. We kunnen dus als geen ander oplossingen
bieden die perfect zijn aangepast aan uw noden. Onze

Productnaam

Omschrijving

02787

Debco Trio Crème

• toepassing: voor crèmes, wrijf- &
roerdegen en beslagen
• beste opklopvermogen in de markt
• laag smeltpunt
• ongezouten

kwaliteitsproducten getuigen telkens weer van een
uitgebreide kennis van het bakkersvak en van de aandacht
voor uw specifieke behoeften.
Bovendien ondersteunt u met Debco margarines de
productie van duurzame palmolie. Met Debco margarines
maakt u een verantwoorde keuze voor een kwaliteitsproduct
dat goed is voor mens en milieu.

02832

02779

02783

Debco Trio Super

Debco Mira

Debco Silsa

Verpakking

• toepassing: zanddegen, cakebeslag
• bakvast aroma
• ongezouten

• toepassing: crèmes, beslagen
en fijne vullingen
• hoog opklopvermogen
• hoge vochtopname
• behoudt zijn stand
• laag smeltpunt
• voor een luchtige crème gebruik deze in
combinatie met Butyvit (p. 65)

• toepassing: crèmes, beslagen
en mousses marquise
• extra hoog opslagvermogen
• behoudt zijn stand
• laag smeltpunt
• voor een luchtige crème gebruik deze in
combinatie met Butyvit (p. 65)

4

2,5 kg

doos

10 kg

4

2,5 kg

doos

10 kg

4

2,5 kg

doos

10 kg

4

2,5 kg

doos

10 kg

TIP

Voor een luchtige crème gebruik
gebruik Debco Mira of Debco Silsa met
Butyvit (p. 65).
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Gewicht per stuk
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VETSTOFFEN

Debco

Code

MARGARINES

INGREDIËNTEN

VETSTOFFEN

Jockeytaart
GEWICHT BEREIDING

BLADERDEEG

Code

Productnaam

Omschrijving

02789

Debco Trio Puur
zacht

• toepassing: zanddegen en speculaas
• unieke samenstelling van 100%
plantaardig vet
• geen toevoegingen
• stevig en plastisch
• geen vetfilm in de mond
• ongezouten

02806

Debco Trio Extra
Gehard - Fourrure

• toepassing: crèmes en pralinevullingen
• bestaat uit 100% plantaardig vet
• steil smeltgedrag

Verpakking
1

10 kg

doos

10 kg

Bloem
Zout
Debco Trio KorstProba 02788
Water
TOERVETSTOF
Debco Trio KorstProba 02788

4

2,5 kg

doos

10 kg

2.000 g
34 g
400 g
1.100 g
1.200 g

Kneed van alle grondstoffen een
homogeen deeg.
Bol het deeg los op en laat
± 10 minuten rusten in de
koelkast, verpakt in plastic folie.
Verwerk naar korst/bladerdeeg
met de toervetstof.
Laat nog ± 60 minuten rusten
in de koelkast, verpakt in plastic
folie.

TIP

Vul met Pâti Instant Suisse (p.43) en
een varia van vers fruit. Geleer met Jelfix
Spray Abrikoos (p.53).

Rol het deeg uit op 3,4 mm en
steek plakken Ø 20 cm uit.
Prik voldoende en bestrijk met ei.
Snijd banden van 1 cm en steek
halve maantjes uit.
Verwerk de taartbodem zoals
aangegeven op de foto.
Strijk het geheel in met ei.
± 60 minuten rusten en bak af.

26

Aantal stuks
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MARGARINES

Productnaam

Omschrijving

02834

Debco Trio Wals

• toepassing: speculaas en wafeltjes
• extra stevig en plastisch

02786

02778

Debco Trio Cake

Debco Deb

• toepassing: gerezen deeg, zanddeeg en
beslagen
• stevig en plastisch
• goede verwerking

• toepassing: gerezen en beslagen
deeg & zanddeeg
• perfecte verwerkbaarheid
• geeft een mooi volume in het product

Verpakking
4

2,5 kg

doos

10 kg

4

2,5 kg

doos

10 kg

4

2,5 kg

doos

10 kg

Code

Productnaam

Omschrijving

02788

Debco Trio
Korst-Proba

• toepassing: crèmes, afslappen van
couverture en vullingen (pralines)
• perfecte plasticiteit
• geeft een hoog volume en rendement

Debco Alfa

• toepassing: gerezen bladerdeeg en
bladerdeeg
• perfecte verwerkbaarheid
• hoog rendement
• mooie bladering

02773
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Aantal stuks

Verpakkingswijze

Gewicht per stuk

Gewicht per verpakking

Enkel verkrijgbaar in België

Enkel verkrijgbaar in Nederland

Verpakking
4

2,5 g

doos

10 kg

5

2 kg

doos

10 kg

29

VETSTOFFEN

Code

MARGARINES

Meister

Code

Productnaam

Omschrijving

02199

Meister Gold
Softin

• toepassing: cakebeslag
• unieke samenstelling van 100%
plantaardig vet
• staat garant voor smeuïge cakes met
lange versheid

Meister Cremin

•
•
•
•
•

57168
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Verpakkingswijze

Gewicht per stuk

Gewicht per verpakking

Enkel verkrijgbaar in België

Enkel verkrijgbaar in Nederland

toepassing: crèmes
basis voor kant-en-klare gebakcrème
bevat suikersiroop
extra hoog opklopvermogen
ongezouten

Verpakking
1

10 kg

doos

10 kg

5

3 kg

doos

15 kg
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VETSTOFFEN

De oplossingen van het MeisterMarken Meister gamma
worden al vele jaren door vakmensen gewaardeerd omwille
van hun gebruiksgemak. De Meister producten helpen hen
elke dag met het bereiden van opmerkelijke recepten, met
een uitzonderlijk gebruiksgemak als bonus.

MÉLANGES

Grand Patissier
Beide premium oplossingen – die speciaal werden
ontwikkeld om aan de specifieke vereisten van elk type
toepassing te voldoen – hebben optimaal geprofiteerd

van het voortdurende verbeterings-programma van
MeisterMarken. Hun frisheid en superieure smaak blijven
gedurende nog langere tijd optimaal behouden, waardoor
er nog aantrekkelijkere creaties kunnen gerealiseerd
worden. Hun hoogwaardige samenstelling bevat
uitsluitend plantaardige ingrediënten, waaronder RSPO
Mass Balance* gecertificeerde duurzame palmolie.

Grand Pâtissier Gold is uniek op de markt. Het is een
combinatie van boter en margarine die een heerlijke smaak
en een hoge techniciteit perfect met elkaar verzoent. De
genereuze, romige botersmaak sublimeert je prestaties
terwijl je geniet van een optimaal werkcomfort. De
margarine is gemaakt van verantwoorde en duurzame
RSPO Mass Balance* gecertificeerde palmolie.
Dit uitzonderlijk gamma omvat twee ideale referenties
waarmee je elke dag topprestaties kunt leveren: Grand
Pâtissier Gold Suprême en Grand Pâtissier Gold Croissant.

Code

Productnaam

Omschrijving

29357

Grand Patissier
Gold Croissant

•
•
•
•

Grand Patissier
Gold Suprême

• toepassing: crèmes, gerezen deeg en
beslagen
• authentieke smaak van echte boter
• makkelijk verwerkbaar
• consistente kleur

29356

toepassing: gerezen degen en zetdegen
voor croissants met een échte botersmaak
perfecte verwerkbaarheid
hoog rendement

Verpakking
5

2 kg

doos

10 kg

4

2,5 kg

doos

10 kg

TIP

Grand Patissier Gold Suprême
biedt talloze mogelijkheden
voor verschillende bereidingen.
Het staat garant voor
kwaliteit én smaak!
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VETSTOFFEN

Vooral Grand Pâtissier-bereidingsmiddelen en Grand
Pâtissier-mélanges worden alom gewaardeerd omwille van
hun uitzonderlijke smaakeigenschappen.

Gold Mélanges

BEREIDINGSMIDDELEN

Bereidingsmiddelen
Door de harmonische combinatie van plantaardige oliën, room en honing geven
de Grand Pâtissier-vetten je creaties een romige en verfijnde botersmaak en een
prachtige gouden kleur. Door hun technische kwaliteiten passen ze zich bovendien
probleemloos aan elk type toepassing aan.

Bloemenwei
INGREDIËNTEN

GEWICHT BEREIDING

CAKE MET LIMOEN EN BASILICUM

Productnaam

Omschrijving

29354

Grand Patissier
Croissant

• toepassing: crèmes, gerezen deeg en
beslagen
• zeer plastisch in verwerkbaarheid
• verwerkt heel makkelijk
• staat garant voor een aantrekkelijk
eindproduct

29355

29353

Grand Patissier
Crème / Cake

Grand Patissier
Korst / Feuilletage

• toepassing: crèmes, gerezen deeg en
beslagen
• uitzonderlijk opklopvermogen
• mooie stand
• aangenaam mondgevoel en smaak
• voor een luchtige créme gebruik deze in
combinatie met Butyvit (p. 65)

• toepassing: bladerdeeg
• perfecte plasticiteit en verwerkbaarheid
• geeft het hoogste volume en rendement in
de markt

Verpakking
5

2 kg

doos

10 kg

4

2,5 kg

doos

10 kg

TROPICALCRÈME
Fruffi Tropical 24823
Grand Patissier
Crème / Cake 29355
Gelatine

450 g
500 g
400 g
100 g
430 g
5g
5g

Klop de Grand Patissier Crème/
Cake en de suiker op in een
bekken, voeg geleidelijk de eieren
en de Pâti Krem toe.
Zeef de bloem en het bakpoeder
en voeg deze toe.
Voeg de limoen en de basilicum
toe.

18 g
140 g

Giet het mengsel in een rechthoekige vorm van 6 x 12 cm tot
ongeveer 3⁄4 van de rand en bak op
± 180°C gedurende ± 20 minuten,
met gesloten schuif/sleutel.

500 g
100 g

Verwarm de Fruffi Tropical tot
± 40°C.

6g

VETSTOFFEN

Code

Grand Patissier
Crème / Cake 29355
Suiker
Heelei
Pâti Krem 29490
Tarwebloem
Limoenzest
Vers gehakte
basilicum
Bakpoeder
Amandelpoeder
100%

Voeg de Grand Patissier Crème/
Cake en de gelatine toe.
Mix het geheel en vul een vorm
van 6 x 12 cm. Vul eveneens
enkele halve bolvormpjes van
verschillende afmetingen.
Koel de gelei.

5

2 kg

doos

10 kg

AMANDELCRUMBLE
Tarwebloem
Amandelpoeder
100%
Grand Patissier
Crème/Cake 29355
Bruine suiker

100 g
80 g
100 g
90 g

Meng alle ingrediënten kort tot
een kruimeldeeg in een bekken.
Bak de kruimels op ± 190°C
gedurende ± 10-15 minuten met
gesloten schuif/sleutel.

OPBOUW EN AFWERKING
Plaats de Tropicalcrème (6 x 12 cm) op de cake met limoen
en basilicum.
Plaats vervolgens de halve bolletjes op de Tropicalcrème.
Decoreer de cake met de amandelcrumble en wat verse bloemen.
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BAKKERSVET & SMEER- EN LOSSINGSMIDDELEN

Demax
Demax-producten worden uitsluitend gemaakt van 100%
plantaardige oliën en carnaubawas, speciaal geselecteerd
omwille van hun uitzonderlijke kwaliteit. Het hoogwaardige
resultaat helpt u uw creaties te vervolmaken en uw apparatuur
te onderhouden.
Demax lossingsmiddel wordt als een dun, uniform laagje
aangebracht op het bakoppervlak en zorgt ervoor dat uw deeg
of product gemakkelijk en schoon loskomt.

Productnaam

Omschrijving

20527

Demax RA

• voortreffelijk lossingsmiddel voor op allerlei
soorten oppervlakten: platen, banden en
vormen
• kan veelzijdig ingezet worden voor al uw
brood & banket
• zuinig in gebruik: een dun laagje volstaat
om producten gemakkelijk los te maken
• garandeert een mooi eindresultaat
Beschermt vormen en platen tegen
carbonisatie
• op basis van zonnebloemolie en
raapzaadolie; geen palmolie
• kan aangebracht worden met een kwast,
doek of spuitapparaat
• ook geschikt voor halal- en koosjer
toepassingen

20532
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Verpakkingswijze

Gewicht per stuk

Gewicht per verpakking

Enkel verkrijgbaar in België

Demax CD 130

Enkel verkrijgbaar in Nederland

• geschikt voor alle soorten toestellen:
verdelers, deegtrechters, broodsnijmachines,
kneders, kloppers, lamineertafels en
afwegers
• sterk lossingsvermogen waardoor er geen
deeg blijft kleven
• laat deeg vlot glijden zodat deegstukken
gelijkmatig verdeeld worden en brood
proper en precies gesneden wordt
• bescherming van messen, wanden en
zuigers tegen slijtage
• geen impact op het uitzicht van
eindproducten omdat er geen oxidatie is
• aan te brengen met een spuitapparaat
• optimale temperatuur: 20 à 25°C
• zonder hars
• koosjer en halal
• met ‘duurzame’ palm: RSPO SG (segregated)

Verpakking
1

9,2 kg

bus

9,2 kg

1

9,2 kg

bus

9,2 kg

VETSTOFFEN

Code

37

PATISSERIE

Patisserie
CSM Bakery Solutions biedt u de keuze uit de allerfijnste
grondstoffen om uw patisserie mee te bereiden en op
smaak te brengen.
Ontdek ons ruim assortiment aan o.a. afdekgeleien,
fruitvullingen, plantaardige slagroomvervangers en banketen ijsmixen.
Kwalitatief hoogwaardige grondstoffen, ontwikkeld om uw
patisserie die eigen, authentieke toets te geven waardoor
uw klanten er zo verlekkerd op zijn.

NEW YORK SINCE 1899

PATISSERIE

parce que votre art exige le meilleur
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CRÈME PÂTISSIÈRE

Debco

Crème Pâtissière ‘warme bereiding’
Kies je voor een crème pâtissière volgens de klassieke bereiding, kies dan voor
Trad’Extra. Kies je voor gemak, voor een crème pâtissière die je snel een eenvoudig
kan bereiden en die de smaak, romigheid en textuur van het traditionele product
benadert, dan kies je voor Pâtissière 80 en Super.

Code

Productnaam

Omschrijving

20821

Debco Crème
Pâtissière-80

RECEPT:
1.000 g kokend water + 400 g mix

Verpakking
4

5 kg

doos

20 kg

1

25 kg

zak

25 kg

1

25 kg

zak

25 kg

• ﬂexibiliteit
• tijdwinst
• constante kwaliteit

58005

Debco CP Super

RECEPT:
1.000 g kokend water + 400 g mix
• ﬂexibiliteit
• tijdwinst
• constante kwaliteit

Debco CP
Trad’Extra

TIP

Kiest u voor een smaakvolle
en kwalitatieve crème pâtissière
op basis van een traditioneel recept met
melk, suiker (en eieren)?
Dan kiest u voor Trad’extra.
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RECEPT:
200 g suiker + 1.000 g melk (warm) + 80 g mix
• voor een volle en verfijnde smaak te
bereiden met warme melk
• een gladde structuur, aangenaam
mondgevoel

PATISSERIE

26332
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CRÈME PÂTISSIÈRE

Crème Pâtissière ‘koude bereiding’

Millefeuille vanille-framboos

Gaat u voor snelle bereidingen, met toevoeging van koud water, waardoor
het product niet meer moet afkoelen en onmiddellijk beschikbaar is voor
alle toepassingen? Maar wilt u anderzijds ook de zekerheid van topkwaliteit
crème pâtissière?

INGREDIËNTEN
Molco bladerdeegplak 23515
Water
Debco Instant 58076
Fruffi Framboos 25576

De instant mixen van CSM Bakery Solutions hebben de boodschap begrepen.

Code

Productnaam

Omschrijving

20822

Debco Pâtissière
Instant

RECEPT:
1.000 g water (koud) + 400 g mix

5 kg

doos

20 kg

1 stuk
1000 g
400 g
200 g

Laat de plak ontdooien volgens
advies.
Prik de plak zorgvuldig en laat
voldoende rusten.
Bak af op 230°C gedurende
± 20-23 minuten.
Snijd de plakken in stroken van
11 cm breedte.

Verpakking
4

GEWICHT BEREIDING

Stort de Debco Instant in het
koude water. Meng kort en klop
vervolgens mbv de klopper ±
4 minuten in 3de versnelling op.
Laat ± 1 u doorstijven en roer
nogmaals door.

• aangenaam mondgevoel
• bakvast en diepvriesbestendig
• diverse toepassingen

Verdeel de Fruffi Framboos
over 2 stroken bladerdeeg. Strijk
gelijkmatig uit.
Spuit de helft van de crème
pâtissière op een met Fruffi
bestreken strook. Leg de 2de met
Fruffi bestreken strook hierop
en spuit de rest van de crème
patissière erop. Dek af met de
blanco strook. Bestrooi met
bloemsuiker en karameliseer met
de brander.
Werk af met Raftisnow en enkele
verse frambozen.

Code

Productnaam

Omschrijving

58076

Debco Instant

RECEPT:
1.000 g water (koud) + 400 g mix

Verpakking
1

25 kg

zak

25 kg

1

15 kg

zak

15 kg

03800

Pâti Instant
Suisse

RECEPT:
1.000 g water (koud) + 500 g mix
•
•
•
•
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opklopbare crème Suisse
heerlijke smaak
ideaal voor luchtige vullingen
koude bereiding

43

PATISSERIE

• zeer aangename smaak
• diverse toepassingen
• zeer snijvast

BANKET- EN IJSMIXEN

Banket- en ijsmixen
Wilt u uw assortiment uitbreiden met een lekkere biscuit, cake of chocolademousse? Ontdek de Debco banketmixen en ijsmixen. Uw beste waarborg voor
een puur, authentiek en vooral lekker resultaat.

Code

Productnaam

Omschrijving

23851

Debco Cake
Genois

RECEPT: 1.000 g mix + 500 g eieren +
500g Debco Deb, Trio Cake of Trio Wals

Debco Softin Cake
Mix

RECEPT: voor 1 bakplaat 40 x 60: 2.000 g mix +
850 g eieren + 950 g Meister Gold Softin

Debco Bretoens
Zanddeeg Mix

RECEPT: 1.000 g mix + 400g Debco Deb, Trio
Cake of Trio Wals + 50 g ei

Debco Flan

RECEPT: 450 g mix + 1.000 g water + 3 eieren +
3 eierdooiers + 3 eiwitten

20900

23854

16425

• goede werking, resulteert in aromatische,
luchtige gesprongen cakes
• geeft een groot volume, goudgele korst en
een mooie kruim
• te verwerken met vetstof naar keuze
• diepvriesbestendig (gebakken en ongebakken)

• resulteert in een zeer smaakvolle, smeuiige
plaatcake met een heerlijk aroma
• 100% plantaardig, lange vershoudbaarheid
• groot dragend vermogen
• diepvriesbestendig (gebakken en ongebakken)

• eenvoudige receptuur (3 i.p.v. 8 grondstoffen)
voor een heerlijk Bretoens zanddeeg
• makkelijk, snel en veelzijdig te verwerken
(niet fonceren)
• direct uitrolbaar
• mooie bakkleur
• aangename broosheid en makkelijk
snijdbaar
• heerlijke smaak

• eenvoudige verwerking voor een heerlijke
ﬂan met een stabiele kwaliteit

Productnaam

Omschrijving

20842

Debco Choux

RECEPT:
1.000 g pasta + 1.000 g eieren + 1.000 g water

TIP

Een klassiek soesje of een
heuse profiterollestaart of eclair, al dan niet
verrijkt met chocolade, vanille, mokka of
zelfs fruit ... alles kan!
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Aantal stuks

Verpakkingswijze

Gewicht per stuk

15 kg

zak

15 kg

1

20 kg

zak

20 kg

1

15 kg

zak

15 kg

1

25 kg

zak

25 kg

1

10 kg

zak

10 kg

4

5 kg

doos

20 kg

Verpakking
1

9 kg

emmer

9 kg

26004

• unieke pasta voor het bereiden van
traditioneel soezenbeslag
• zeer hoog rendement
• snelle en eenvoudige bereiding
• geeft soezenbeslag voor het lekkerste en
luchtigste gebak
• diepvriesbestendig (in deegvorm en
afgebakken)

Debco Croute

RECEPT:
1.000 g mix + 200 g eieren (5°C) + 50 g water
• voor croûtedeeg met een fijne brosse
structuur en heerlijke smaak na het bakken.
• snelle bereiding, korte mengtijd
• direct uitrolbaar
• lange houdbaarheid (croûte blijft lang hard)

20824

Debco Biscuit

RECEPT:
1.000 g mix + 600 g eieren + 175 g water
• voor een luchtig biscuit of rolladebiscuit met
heerlijke geur en een fijn kruim
• eenvoudige verwerking
• resultaat is het best te vergelijken met een
traditionele klassieke biscuit

Gewicht per verpakking

1

Enkel verkrijgbaar in België

Enkel verkrijgbaar in Nederland
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PATISSERIE

Code

Verpakking

MOUSSE & IJSMIX

Code

Productnaam

Omschrijving

59181

Debco Mousse
Neutraal

RECEPT:
1.500 g koud water + 1.000 g mix

Verpakking
12

1 kg

doos

12 kg

Code

Productnaam

Omschrijving

20855

Debco Neutral
(ijsmix)

RECEPT:
1.000 g melk (koud) + 350 g mix

• eenvoudige bereiding van basismousse
• blijft goed luchtig / stevig
• de perfecte basis om smaak aan toe te
voegen en een uitgebreid gamma aan
mousses te maken
59178

Debco Mousse
Chocolade

RECEPT:
1.500 g koud water + 1.000 g mix

Verpakking
4

5 kg

doos

20 kg

4

5 kg

doos

20 kg

• de ideale basis voor bereiding van ijs
• de perfecte basis om smaak aan toe
te voegen

12

1 kg

doos

12 kg

20856

Debco Vanille
(ijsmix)

• eenvoudige bereiding van chocomousse
• blijft goed luchtig / stevig

RECEPT:
1.000 g melk (koud) + 350 g mix
• de beste basis voor het lekkerste vanille ijs

TIP

Debco Toppy
mousse (choco)

RECEPT:
1.500 g water + 1.000 g mix

1

10 kg

zak

10 kg

PATISSERIE

26038

Combineer uw eigenbereide ijsmix
met Multifill (p.67) of Frutop Kers
(p.65.) Succes gegarandeerd.

• eenvoudige bereiding van chocomousse
• blijft goed luchtig
• mooie volle smaak
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Aantal stuks

Verpakkingswijze

Gewicht per stuk

Gewicht per verpakking

Enkel verkrijgbaar in België

Enkel verkrijgbaar in Nederland
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KANT-EN-KLARE MIXEN

Meister
De oplossingen van het MeisterMarken Meister gamma worden al vele jaren
door vakmensen gewaardeerd omwille van hun gebruiksgemak. De Meister
producten helpen hen elke dag met het bereiden van opmerkelijke recepten,
met een uitzonderlijk gebruiksgemak als bonus.

Code

Productnaam

Omschrijving

00169

Meister
Variopan

RECEPT:
1000 g mix + 300 g water + 100 g ei

32007

Meister
KaraMandel

TIP

Meister KaraMandel, een
kant-en-klare mengeling, lekker in combinatie
met Waldkorn®-decoratiemix om o.a. de
lekkerste trendy mueslibars te maken ...

48

Aantal stuks

Verpakkingswijze

Gewicht per stuk

Gewicht per verpakking

Enkel verkrijgbaar in België

Enkel verkrijgbaar in Nederland

1

10 kg

zak

10 kg

1

10 kg

doos

10 kg

kant-en-klare frangipanemix
makkelijk doseerbaar
eenvoudige bereiding
fijne amandelsmaak

• kant-en-klare mengeling op basis van
amandelen, suiker, melkpoeder en honing
• lange houdbaarheid
• rationeel en snel in gebruik
• eenvoudige recepten
• geeft producten een smakelijke look
en glans
• voor smakelijke en knapperige
tussendoortjes

PATISSERIE

•
•
•
•

Verpakking

49

KROKANTE STRUCTUREN
parce que votre art exige le meilleur

Marguerite is al sinds 1919 de voorkeurpartner van de
banketbakker in Frankrijk. Een gamma dat uw passie voor
de banketbakkerskunst en hoogwaardige ingrediënten
deelt. Marguerite nodigt u uit om kennis te maken met het
Croquant-gamma. Een verrassende paradox: knapperig en
toch zacht én fijn omgeven door chocolade.

Code

Productnaam

Omschrijving

00247

Marguerite
Croquant Caramel
Fleur de Sel

• vermalen zandkoekjes met witte chocolade,
praliné, boterzachte caramel en grof zeezout
• kant-en-klaar kwalitatief product
• geeft een krokante textuur aan uw
patisserie
• geen verwerkingsverlies

Marguerite
Croquant Citroen
Meringue

• verleidelijke witte chocolade met zuivere
cacaoboter, gekoppeld aan de zurige en
authentieke smaak van citroen
• kant-en-klaar kwalitatief product
• geeft een verfijnde, knapperige textuur aan
uw patisserie
• geen verwerkingsverlies

Marguerite
Croquant Donkere
Chocolade,
Hazelnoot &
Amandelen

• een heerlijk huwelijk van bittere chocolade
met zuivere cacaoboter, geroosterde
hazelnoten en amandelen
• kant-en-klaar kwalitatief product
• geeft een verfijnde, knapperige textuur aan
uw patisserie
• geen verwerkingsverlies

Marguerite
Croquant Praliné

• mengeling van melkchocolade met pure
cacaoboter, praliné en feuilletinesnippers
• kant-en-klaar kwalitatief product
• geeft een krokante textuur aan uw patisserie
• geen verwerkingsverlies

Marguerite
Croquant Rode
Vruchten

• zachte stukjes aardbei en framboos in witte
chocolade met pure cacaoboter en fijne
feuilletinesnippers
• kant-en-klaar kwalitatief product
• geeft een krokante textuur aan uw patisserie
• geen verwerkingsverlies

Marguerite
Croquant
Speculoos

• vermalen krokante koekjes en speculaas
omgeven door witte chocolade
• kant-en-klaar kwalitatief product
• geeft een krokante textuur aan uw
patisserie
• geen verwerkingsverlies

Croquants zijn als basis samengesteld uit chocolade
met pure cacaoboter, al dan niet op smaak gebracht met
praliné, caramel & ﬂeur de sel, rode vruchten, citroen
meringue, pure chocolade of speculoos. Daarmee kunt u
uw culinaire inspiratie de vrije loop laten en een originele
krokante textuur aan uw patisserie toevoegen.
00258

00260

00235

00248

00246
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Aantal stuks

Verpakkingswijze

Gewicht per stuk

Gewicht per verpakking

Enkel verkrijgbaar in België

Enkel verkrijgbaar in Nederland

Verpakking
1

4 kg

emmer

4 kg

1

4 kg

emmer

4 kg

1

4 kg

emmer

4 kg

1

4,5 kg

emmer

4,5 kg

1

4 kg

emmer

4 kg

1

4 kg

emmer

4 kg
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PATISSERIE

Marguerite Croquant

AFDEKGELEIEN & SPRAY

TIP

Gebruik in combinatie met Fruffi naar keuze en maak
je eigen interieurs voor bavaroises of mousses. Kook
1 deel Fruffi met 1,5 deel Jelfix Spray tot 85°C, vul de
siliconenvormen en vries in.

Jelﬁx
Jelfix zijn kwalitatieve afdekgeleien die sinds jaar en dag een
gevestigde waarde zijn in de markt en verkrijgbaar zijn in
spray en geconcentreerd.
De Jelfix Spray is een kant-en-klare, soepele afdekgelei die
u onmiddellijk op uw spuitmachine kunt gebruiken. U kunt
snel verschillende toepassingen na elkaar afgeleren met
de zekerheid van een constante kwaliteit. De Jelfix Spray
is verkrijgbaar als neutrale gelei en in de smaken aardbei
en abrikoos.

Gebruikt u liever een afdekgelei met echt fruit, kies dan voor
de Jelfix Spray Special in de smaken aardbei en abrikoos.
De geconcentreerde versie heeft een zachte structuur. Het is
makkelijk te doseren. Soepel aan te brengen met een kwast,
verdund of via een spuitmachine. Bestaat in 4 varianten.

Code

Productnaam

Omschrijving

14599

Jelfix Spray
Aardbei Special

• kant-en-klare afdekgelei op basis van echte
aardbeien
• natuurlijke aardbeienkleur en goede smaak

Jelfix Spray
Abrikoos Special

• kant-en-klare afdekgelei op basis van echte
abrikozen
• natuurlijke abrikozenkleur en goede smaak

Jelfix Spray
Aardbei

• kant-en-klare afdekgelei op basis van
aardbeienaroma
• goede hechting op aardbeien

Jelfix Spray
Abrikoos

• kant-en-klare afdekgelei op basis van
abrikozenaroma
• goede hechting bij diverse toepassingen

Jelfix Spray
Neutraal

• kant-en-klare afdekgelei zonder kleur en
aroma
• goede hechting bij diverse toepassingen

Verpakking
1

13 kg

bag in
box

13 kg

1

13 kg

bag in
box

13 kg

1

13 kg

bag in
box

13 kg

1

13 kg

bag in
box

13 kg

1

13 kg

bag in
box

13 kg

Met vers
fruit

05503

21053

21052

27521
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Aantal stuks

Verpakkingswijze

Gewicht per stuk

Gewicht per verpakking

Enkel verkrijgbaar in België

Enkel verkrijgbaar in Nederland
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Met vers
fruit

AFDEKGELEIEN GECONCENTREERD

Spiegelgelei
Een glans als nooit tevoren, daarvoor zorgt koud verwerkbare Jelfix Mirror. Deze
strakke en stralende spiegelgelei hecht uitstekend. Jelfix Mirror is gemakkelijk
smeerbaar, diepvriesbestendig en voorkomt uitdroging van uw gebak.
Gecombineerd met Fruffi, Multifill of andere kleur-en smaakstoffen creëert u uw
eigen unieke spiegel.
Productnaam

Omschrijving

25067

Jelfix Aardbei
Special

• op basis van echte aardbeien
• ideaal om te verwerken met eigen
verhouding
• kan ook als vuljam gebruikt worden

Jelfix Abrikoos
Special

• op basis van echte abrikozen
• ideaal om te verwerken met eigen
verhouding
• kan ook als vuljam gebruikt worden

Jelfix Abrikoos

• op basis van abrikozenaroma
• ideaal om te verwerken met eigen
verhouding
• kan ook als vuljam gebruikt worden

Met vers
fruit

25027
Met vers
fruit

25121

25127
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Aantal stuks

Verpakkingswijze

Jelfix Neutraal

Gewicht per stuk

• zonder kleur of aroma
• ideaal om te verwerken met eigen
verhouding

Gewicht per verpakking

Verpakking
1

15 kg

emmer

15 kg

1

15 kg

emmer

15 kg

1

15 kg

emmer

15 kg

1

15 kg

emmer

15 kg

Code

Productnaam

Omschrijving

24975 /

Jelfix Mirror
Neutraal

•
•
•
•

24977

Enkel verkrijgbaar in België

Enkel verkrijgbaar in Nederland

koude verwerking, makkelijk smeerbaar
voor een stralende spiegel op uw gebak
snijdvast en diepvriesbestendig
makkelijk te kleuren met kleurstof en op
smaak te brengen met Fruffi fruitvullingen

Verpakking
1
emmer

4 kg /
6,5 kg
4 kg /
6,5 kg
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Code

FRUITVULLINGEN

Fruffi fruitvullingen zijn in verschillende smaken
verkrijgbaar, het hele jaar door. Een strenge selectie en
controle van het fruit waarborgen een constante kwaliteit.
Bijna alle Fruffi fruitvullingen bevatten minstens 70% fruit
voor een volle, natuurlijke smaak.
Met Fruffi fruitvullingen zijn eindeloze variaties mogelijk.
Bovendien zijn ze bak- en diepvriesstabiel, zodat ze voor
verschillende toepassingen gebruikt kunnen worden. Met
Fruffi fruitvullingen brengt u snel kleur en afwisseling in
uw assortiment!

Code

Productnaam

Omschrijving

24688 /

Fruffi Aardbei

• kant-en-klare vruchtenvulling
• bereid met een optimaal percentage hele
bosaardbeitjes
• 70% aan bosaarbeitjes

24686

WIST JE DAT?

Om in te spelen op de groeiende vraag naar
natuurlijke producten, bevat het Fruffiassortiment nóg gezondere ingrediënten,
zonder kunstmatige kleur- en smaakstoffen en
net zo betrouwbaar.

24706

Te herkennen aan het Clean-label-logo.

24712

25639

24777

24795
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Aantal stuks

Verpakkingswijze

Gewicht per stuk

Gewicht per verpakking

Enkel verkrijgbaar in België

Fruffi Abrikoos

Fruffi Ananas

Fruffi Appel

Fruffi Banaan

Fruffi Bosbes

Enkel verkrijgbaar in Nederland

• kant-en-klare vruchtenvulling
• bereid met een optimaal percentage
abrikozenstukjes
• 70% aan abrikoos

• kant-en-klare vruchtenvulling
• bereid met een optimaal percentage aan
ananasstukjes
• 71% aan ananas

• kant-en-klare vruchtenvulling
• bereid met een optimaal percentage verse
appelstukjes
• 79% aan appel

• kant-en-klare vruchtenvulling
• 71% aan banaan

• kant-en-klare vruchtenvulling
• bereid met een optimaal percentage hele
bosbessen
• 70% aan bosbes

Verpakking
1
emmer

6 kg /
14 kg
6 kg /
14 kg

1

6 kg

emmer

6 kg

1

6 kg

emmer

6 kg

1

6 kg

emmer

6 kg

1

6 kg

emmer

6 kg

1

6 kg

emmer

6 kg
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PATISSERIE

Fruﬃ

FRUITVULLINGEN

TIP

Wist je dat we ook Frutop Kers (p.65) in het
assortiment hebben voor al uw kerstoppings.

Code

Productnaam

Omschrijving

27528

Fruffi Citroen

• kant-en-klare vruchtenvulling
• 24% aan citroen

Verpakking
1

6 kg

emmer

6 kg

Tulband citroen
INGREDIËNTEN
Zanddeeg of Harde
Wenerdeeg (bereid)

GEWICHT BEREIDING
1000 g

Rol het zanddeeg uit op 3 mm.
en bekleed hiermee ringen
Ø 18 cm, 2,5 H.
Steek in het midden een holte uit
Ø 7 cm.

25573 /
25577

Fruffi Framboos

Fruffi Kers

• kant-en-klare vruchtenvulling
• bereid met een optimaal percentage
aan frambozenstukjes
• 70% aan framboos

• kant-en-klare vruchtenvulling
• bereid met een optimaal percentage
hele kersen
• 75% aan kers

1

6 kg

emmer

6 kg

Bekleed de buitenkant van het
uitsteekringetje (Ø 7 cm) en zet
dit in de holte.
Druk de zanddeeg goed aan.
Bak samen af op 210° C,
gedurende ± 12 - 13 minuten. Laat
afkoelen.
Debco Trio Extra
Gehard-Fourrure

1
emmer

6 kg /
14 kg
6 kg /
14 kg

02806

Fruffi Tropical 24823

33046

27530

Fruffi Mango

Fruffi Peer

• kant-en-klare vruchtenvulling
• bereid met een optimaal percentage
mangostukjes
• 70% aan mango

• kant-en-klare vruchtenvulling
• bereid met een optimaal percentage
peerstukjes
• 84% aan peer

6

3,2 kg

blik

19,2 kg

1

6 kg

emmer

6 kg

Biscuit/kapselplak
wit (40/60) 3 mm
dikte
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Aantal stuks

Verpakkingswijze

Fruffi Stoofpeer

Gewicht per stuk

• kant-en-klare vruchtenvulling
• bereid met een optimaal percentage
peerstukjes
• 70% aan peer

Gewicht per verpakking

1

6 kg

emmer

6 kg

Smelt de chocolade met de Debco
Trio Extra Gehard-Fourrure.

750 g

Pureer de Fruffi tropical en spuit
± 75 g in elke bodem.

2

Smeer de binnenkant
van de bodem in met de
chocolademassa en laat
aanharden.

Steek 10 plakken Ø 18 cm uit en
steek in het midden een cirkel
Ø 8 cm uit.
Druk de plakken op de Fruffi
Tropical.

Water
Pâti Instant Suisse
(bereid) 03800
Merg van
vanillestokken

2.000 g
3.000 g

Debco CP Instant
(bereid) 58076
Fruffi Citroen 27528

1.300 g

Varia van fruit
Jelfix Spray Neutraal

1.250 g
1.000 g

25127
27529

300 g
60 g

Chocoladedecor

Enkel verkrijgbaar in België

1.300 g

100 g

Breng de Pâti Instant Suisse op
smaak met vanille.
Decoreer de bodem met de
crème Suisse.
Roer de bereide CP Instant glad
en spatel de Fruffi citroen erdoor.
Spuit de binnen- en buitenranden
van de croûte ermee af.
Spuit het benodigde fruit af met
Jelfix Spray neutraal en decoreer
het op de taarten.
Werk sober af met
chocoladedecor.

Enkel verkrijgbaar in Nederland

PATISSERIE

25576

59

FRUITVULLINGEN

Code

Productnaam

Omschrijving

27531

Fruffi Sinaasappel

• kant-en-klare vruchtenvulling
• 70% sinaasappel

24823

Productnaam

Omschrijving

30849

Fruffi Perzik

• kant-en-klare vruchtenvulling
• bereid met een optimaal percentage
perzikstukjes
• 70% aan perzik

24885

Fruffi Rum-rozijn

• kant-en-klare vruchtenvulling
• 41% rozijnen
• bevat geen alcohol

• kant-en-klare vruchtenvulling
• mengeling van perzik, abrikoos, ananas
en passievruchtsap
• fruitpercentage van 71%

1

6 kg

emmer

6 kg

1

6 kg

emmer

6 kg

1

6 kg

emmer

6 kg

1

14 kg

emmer

14 kg

1

14 kg

emmer

14 kg

Verpakking
6

3,2 kg

blik

19,2 kg

1

6 kg

emmer

6 kg

24907

24770

Fruffi
Woudvruchten

• kant-en-klare vruchtenvulling
• mengeling van braambessen, bosbessen
aardbeien, frambozenpuree en rode bessen
• fruitpercentage van 75%

Fruffi Appel
extra gebonden

• kant-en-klare vruchtenvulling
• bereid met een optimaal percentage
verse appelstukjes
• 78% aan appel
• extra gebonden voor verhoogde bakvastheid

Fruffi Kers
extra gebonden

• kant-en-klare vruchtenvulling
• bereid met een optimaal percentage
hele kersen
• 70% aan kers
• extra gebonden voor verhoogde bakvastheid

Extra
gebonden

25574

Extra
gebonden

60

Aantal stuks

Verpakkingswijze

Gewicht per stuk

Gewicht per verpakking

Enkel verkrijgbaar in België

Enkel verkrijgbaar in Nederland
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Code

Fruffi Tropical

Verpakking

VRUCHTENJAM

Conﬁ
Voor de Confi vruchtenjam wordt enkel kwaliteitsfruit
gebruikt. Door de juiste dikte en de zachte, gladde structuur
kan Confi direct uit de emmer worden gebruikt voor het
vullen en decoreren van verschillende toepassingen.

Productnaam

Omschrijving

25572

Confi Abrikoos
Semi-bakvast

•
•
•
•

Confi Abrikoos

• vruchtenjam voor het vullen en decoreren
van producten
• geselecteerd, kwalitatief fruit in combinatie
met hoogwaardige ingrediënten
• abrikozenjam met fruitpercentage van 37%
en zonder toegevoegd aroma

27524

24596

27527
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Aantal stuks

Verpakkingswijze

Gewicht per stuk

Gewicht per verpakking

Enkel verkrijgbaar in België

constante kwaliteit
volle smaak
37% gepureerd fruit en extra aroma
goede bakeigenschappen voor standaard
toepassingen

Confi FramboosRode Bes

• vruchtenjam voor het vullen en decoreren
van producten
• geselecteerd, kwalitatief fruit in combinatie
met hoogwaardige ingrediënten
• framboos-rode bessenjam met
fruitpercentage van 32% en zonder
toegevoegd aroma

Confi Aardbei

• vruchtenjam voor het vullen en decoreren
van producten
• geselecteerd, kwalitatief fruit in combinatie
met hoogwaardige ingrediënten
• aardbeienjam met fruitpercentage van 38%
en zonder toegevoegd aroma

Enkel verkrijgbaar in Nederland

Verpakking
1

15 kg

emmer

15 kg

1

15 kg

emmer

15 kg

1

15 kg

emmer

15 kg

1

15 kg

emmer

15 kg
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PATISSERIE

Code

DIVERSEN

Code

Productnaam

Omschrijving

25223

Butyvit

RECEPT:
1000 g Debco-margarine + 900 g Butyvit
+ 450 g water

25009

Frutop Kers

1

16 kg

emmer

16 kg

1

2,2 kg

emmer

2,2 kg

• oplossing van suiker, roomboter, ei &
melkpoeder
• zorgt voor de luchtigheid van uw crème
• perfecte basis om crèmes te maken

• kersen decoratie (voor allerhande gebak)

TIP

Combineer Frutop Kers met
onze Ijsmix (p. 47).

64

Aantal stuks

Verpakkingswijze

Gewicht per stuk

Gewicht per verpakking

Enkel verkrijgbaar in België

Enkel verkrijgbaar in Nederland
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PATISSERIE

TIP

Kan ook gebruikt worden voor de
bereiding van rochers / kokosmakronen:
1500 g Butyvit + 1500 g geraspte kokos +
400 g eiwit

Verpakking

ZOETE VULLINGEN

Multiﬁll

TIP

Zoete vullingen met de overheerlijke smaak van Caramel,
Advocaat, Butterscotch of Chocolade. Stuk voor stuk
heerlijke smaken om meesterlijk te verwerken.

een topproduct verwachten. Ze zorgen voor smaak en kleur
als garnering, als vulling of als extra laagje in ijstaarten,
muffins, brownies,…

Wist je dat onze
Multifill-varianten ook
in combinatie met
ijs te gebruiken zijn?
Ijsmix: p. 47.

Multifill vullingen geven je ijsbereidingen dat delicate,
maar ook uitgesproken smaakprofiel dat je klanten van

Productnaam

Omschrijving

30359

Multifill Advocaat

• vulling met advocaatsmaak
• bakvast
• multi-toepasbaar: bavarois, vlaaien, taarten,
tompouces, crèmegebak en stukswerk
worden meesterlijk met Multifill
• direct verwerkbaar en diepvriesbestendig

30360

30361

27806

66

Aantal stuks

Verpakkingswijze

Gewicht per stuk

Gewicht per verpakking

Enkel verkrijgbaar in België

Multifill
Butterscotch

• vulling met butterscotchsmaak
• bakvast
• multi-toepasbaar: bavarois, vlaaien, taarten,
tompouces, crèmegebak en stukswerk
worden meesterlijk met Multifill
• direct verwerkbaar en diepvriesbestendig

Multifill Caramel

• vulling met caramelsmaak
• multi-toepasbaar: bavarois, vlaaien, taarten,
tompouces, crèmegebak en stukswerk
worden meesterlijk met Multifill
• direct verwerkbaar en diepvriesbestendig

Multifill
Chocolade

Enkel verkrijgbaar in Nederland

• vulling met chocoladesmaak
• multi-toepasbaar: bavarois, vlaaien, taarten,
tompouces, crèmegebak en stukswerk
worden meesterlijk met Multifill
• direct verwerkbaar en diepvriesbestendig

Verpakking
1

7 kg

emmer

7 kg

1

7 kg

emmer

7 kg

1

7 kg

emmer

7 kg

1

7 kg

emmer

7 kg

67

PATISSERIE

Code

IMITATIECHOCOLADE

Crioletta
Imitatiechocolade van hoge kwaliteit in blokvorm.
Gemakkelijk te verwerken.

Productnaam

Omschrijving

04500

Crioletta Puur

•
•
•
•

04510

68

Aantal stuks

Verpakkingswijze

Gewicht per stuk

Gewicht per verpakking

Enkel verkrijgbaar in België

Crioletta Melk

Enkel verkrijgbaar in Nederland

100% plantaardige vetten
lichtbruin van kleur met zoete cacaosmaak
smelt gemakkelijk en snel
moet niet getempereerd worden, heeft geen
kritische verwerkingstemperatuur
• mooi glanzend na stollen
• ideaal om mee te coaten, te decoreren...

•
•
•
•

100% plantaardige vetten
lichtbruin van kleur met zoete cacaosmaak
smelt gemakkelijk en snel
moet niet getempereerd worden, heeft geen
kritische verwerkingstemperatuur
• mooi glanzend na stollen
• ideaal om mee te coaten, te decoreren...

Verpakking
5

5 kg

doos

25 kg

5

5 kg

doos

25 kg
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PATISSERIE

Code

PATISSERIE

Pâti
u uw patisseriebereidingen snel en probleemloos naar
een hoger niveau tilt. Uw creativiteit en de verrassende
veelzijdigheid van de traditionele en kwalitatieve Pâtiproducten. Meer is niet nodig om ook de meest verwende
smaken in vervoering te brengen.

Code

Productnaam

Omschrijving

29490/

Pâti Krem

• plantaardige slagroom
• geschikt voor verschillende toepassingen
zoals bavarois, Crème Suisse,
vruchtencrèmes, parfaits, mousses,...
• ongezoet: kan ook gebruikt worden voor
hartige bereidingen
• koel bewaren
• eventueel 200 g koud water toevoegen voor
het opkloppen

29450

9540

90090

03800

Pâti Wit

Pâti Mokka Koffie

Pâti Instant Suisse

• eiwitpoeder
• ideaal voor meringues/schuim

• buitengewoon geurige mokkasmaak
• fraaie kleur
• geschikt voor mokka boterroom, mokka
slagroom, ...

RECEPT:
1.000 g water (koud) + 500 g mix
•
•
•
•
•
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Verpakkingswijze

Gewicht per stuk

Gewicht per verpakking

Enkel verkrijgbaar in België

Enkel verkrijgbaar in Nederland

Verpakking
12/1

1 kg/10L

doos

12 kg/10L

1

5 kg

doos

5 kg

6

2,5 kg

bus

15 kg

1

15 kg

zak

15 kg

opklopbare crème suisse
heerlijke smaak
ideaal voor luchtige vullingen
koude bereiding
kijk ook op p.41 voor ons volledig assortiment
aan gele room/crème pâtissières
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Creatief met patisserie? Pâti-patisserie-producten geven
uw taarten en gebak die unieke, authentieke toets die
uw klanten van hun creatieve bakker verwachten. Van
plantaardige slagroom die een natuurlijke luchtigheid
combineert met een volle roomsmaak, tot room- en
eiwitpoeder en een heerlijke mokka koffiemix waarmee

AMERIKAANSE LEKKERNIJEN
NEW YORK SINCE 1899

TIP

Original American Sweets
Ontdek een compleet gamma van geselecteerde
ingrediënten van hoge kwaliteit waarmee u zelf heerlijke,
authentieke Amerikaanse lekkernijen kan creëren.

Code

Productnaam

Omschrijving

01976

Henry&Henry
American Brownie

•
•
•
•

Henry&Henry
American Cake &
Muffin

•
•
•
•
•
•
•

Henry&Henry
American Cake &
Muffin Dark

•
•
•
•

Henry&Henry
American Cookie

•
•
•
•
•
•

zeer eenvoudige werkwijze
chewy kern
knapperige buitenkant
te gebruiken als zanddeeg
tolerant voor vullingen
puur of in combinatie met cacaopoeder

Henry&Henry
American Toffee
Cake

•
•
•
•
•
•
•

eenvoudige werkwijze
zachte, kleffe structuur
lange houdbaarheid
natuurlijke caramelkleur
pure caramelsmaak
verschillende recepten
mix ‘n match

89641

89642

01872

01981
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Aantal stuks

Verpakkingswijze

Gewicht per stuk

Gewicht per verpakking

Enkel verkrijgbaar in België

Enkel verkrijgbaar in Nederland

zeer eenvoudige werkwijze
zachte, vochtige kruim
zeer lange houdbaarheid
hoog percentage cacao: intense
chocoladesmaak
• vlakke glanzende toplaag
• personaliseerbaar met noten …
• mix ‘n match
eenvoudige werkwijze
zachte en open structuur
lange houdbaarheid
lichte natuurlijke kleur
aangename vanillesmaak
verschillende recepten
mix ‘n match

eenvoudige werkwijze
zachte, kleffe structuur
lange houdbaarheid
donkere cacaopoeder
voor extra kleur
• pure chocoladesmaak
• verschillende recepten
• mix ‘n match

Verpakking
1

10 kg

zak

10 kg

1

15 kg

zak

15 kg

1

15 kg

zak

15 kg

1

10 kg

zak

10 kg

1

10 kg

zak

10 kg
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Charles en Frederik Henry, twee broers-bakkers, richtten
in 1899 een kleine winkel op in Buffalo (New York). Dankzij
de kwaliteit van hun traditionele recepten werd die steeds
populairder en groeide het merk Henry & Henry uit tot
één van de meest toonaangevende fabrikanten van
ingrediënten voor bakkers in de Verenigde Staten.

Vraag naar onze
héérlijke recepten!

AMERIKAANSE LEKKERNIJEN
NEW YORK SINCE 1899

INGREDIËNTEN
Henry&Henry
American Cake &
Muffin 89641
Heelei
Plantaardige olie
Water
Kaneelvlokken
Fruffi Appel 25639

GEWICHT BEREIDING
3.000 g
1.100 g
1.050 g
650g
600 g
1.600 g

Meng de Henry&Henry
American Cake &
Muffin met alle andere
ingrediënten tot een
homogeen beslag.
Mengtijd: ± 5 minuten
met de vlinder op een
gemiddelde snelheid.
Voeg de kaneelvlokken
toe op het einde van de
mengtijd. Vul elke muffin
cup met ± 80 g beslag.
Spuit op elke muffin
± 20 g Fruffi Appel.
Bak de muffins en laat
ze afkoelen.
Baktijd: ± 35 minuten.
Oventemperatuur: ± 200°C
(± 40°C onder
roodtemperatuur).
Decoreer de muffins met
± 20 g Fruffi Appel en werk
verder af naar wens.
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Gewicht per stuk

Gewicht per verpakking

Enkel verkrijgbaar in België
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Blueberry Muﬃn
INGREDIËNTEN

GEWICHT BEREIDING
Meng de Henry&Henry
American Cake &
Muffin met alle andere
ingrediënten tot een
homogeen beslag.
Mengtijd: ± 5 minuten
met de vlinder op een
gemiddelde snelheid.

Henry&Henry
American Cake &
Muffin 89641
Heelei
Plantaardige olie
Water
Bosbessen (bevroren)

3.000 g

Crumble:
Debco Bretoens
Zanddeeg Mix 23854
Debco Deb 02778 /
Debco Trio Cake 02786
Heelei

1.600 g
500 g

Voeg de bosbessen toe op
het einde van de mengtijd.
Vul elke muffin cup met
± 110 g beslag.

200 g

Bestrooi met crumble van
Debco Bretoens Zanddeeg.

1.100 g
1.050 g
650g
600 g

20 g

Bak de muffins en laat ze
afkoelen.
Baktijd: ± 35 minuten.
Oventemperatuur: ± 200°C
(± 40°C onder
broodtemperatuur).
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Appel-Kaneel Muﬃn

AMERIKAANSE LEKKERNIJEN & ICINGS
NEW YORK SINCE 1899

Toﬀee-Chocolade Cake
INGREDIËNTEN
Henry&Henry
American Toffee
Cake 01981
Heelei
Plantaardige olie
Water
Henry&Henry
American Cake &
Muffin Dark 89642
Heelei
Plantaardige olie
Water

GEWICHT BEREIDING
3.200 g
700 g
600 g
560 g
750 g
275 g
260 g
160 g

Meng de Henry&Henry American Toffee Cake met alle andere ingrediënten
tot een homogeen beslag. Mengtijd: ± 5 minuten met de vlinder op
een gemiddelde snelheid.
Vul de cakevorm voor de helft.

Meng de Henry&Henry American Cake & Muffin Dark met alle andere ingrediënten tot
een homogeen beslag. Mengtijd: ± 5 minuten met de vlinder op een gemiddelde snelheid.
Vul de cakevorm verder aan tot 3/4 van de vorm met muffin beslag en bak af.
Baktijd: ± 45 minuten.
Oventemperatuur: ± 180°C (± 60°C onder broodtemperatuur).

Decoreer je donuts
AAN DE SLAG!
Neem de Henry & Henry American Icing. Laat deze tijdens
het roeren tempereren tot ± 40-50°C.

2.

Breng de icing vervolgens gemakkelijk aan op de donut:
onderdompelen, opspuiten of bestrijken.

3.

Decoreer tenslotte met mooie, opvallende toppings.
Presenteren en verkopen maar!
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Verpakkingswijze

Gewicht per stuk

Gewicht per verpakking

Enkel verkrijgbaar in België

Code

Productnaam

Omschrijving

01985

Henry&Henry
American Vanilla
Icing

•
•
•
•
•
•
•

Enkel verkrijgbaar in Nederland

gemakkelijk en ﬂexibel
mix‘n match
gebruik als coating of vulling
vries-dooi stabiel
zachte structuur, breekt niet
opwarmen en hergebruiken
opkloppen puur of met margarine

Verpakking
1

5 kg

emmer

5 kg

PATISSERIE

1.
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