
UITGAVE VAN HUUSKES - MAART/APRIL 2019

Lente in Italië De verleidelijke smaken 
 van de Italiaanse keuken

Buon 
appetito
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Buon 
 appetito!

DE ITALIAANSE KEUKEN IS FAVORIET BIJ VEEL MENSEN EN 
WIJ SNAPPEN WEL WAAROM: HIER BEGRIJPEN ZE DE KUNST 
VAN LESS IS MORE, HET BELANG VAN KWALITATIEF GOEDE 
PRODUCTEN EN WAT KOKEN MET LIEFDE PRECIES INHOUDT. 

Colofon

Fresh is een uitgave 

van Huuskes.

Redactie 

Afdeling Marketing & 

Communicatie: 

marketing@huuskes.nl

Adresgegevens 

Postbus 6107

7503 GC  Enschede

T. +31 (0)88 – 3836 000

E.  info@huuskes.nl

I.  huuskes.nl

Oplage 

Fresh verschijnt zes keer per 

jaar in een oplage van 

4500 exemplaren.

Vormgeving 

Digidee - creating brand love

Drukwerk

Drukkerij Roelofs, Enschede

Uitgave 

Alle rechten voorbehouden. 

Niets uit deze uitgave mag 

worden verveelvoudigd en/of 

openbaar gemaakt worden 

door middel van druk, 

fotokopie, microfilm, digitale 

publicatie of op welke andere 

wijze ook, zonder voorafgaande 

toestemming van de uitgever. 

Prijswijzigingen, zet- en 

drukfouten voorbehouden.

Actieperiode van deze folder

6 maart t/m 30 april 2019
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Italië is het land van koffie drinken, 

al eeuwen lang. Daarom hebben ze 

zo ook hun eigen koffiegebruiken. 

Wist je bijvoorbeeld dat je een 

cappuccino alleen in de ochtend mag 

drinken? Rond 11.00 uur gaan ze 

over op espresso. Un caffè, 

per favore!

Koffie

Coppa di Parma
Verpakking: 10 plakken ZO  640045

Parmaham
Verpakking: 60 plakken  200092

Tagliatelle (gekookt)

Verpakking: 500 gram  405395

Pesto alla genovese
Verpakking: 190 gram  666059

Italianen starten de maaltijd 

meestal met antipasti: koude 

gerechten om de eetlust op te wekken. 

Heerlijk, een paar plakken Coppi di 

Parma op brood dat rijkelijk 

begoten is met olijfolie en 

bestrooid met grof zout. 

Antipasti
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Pasta is bij ons een 

hoofdgerecht, in Italië is het 

echter een voorgerecht. Elke 

Italiaanse regio kent zijn eigen 

pasta-specialiteiten. 

Pasta
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Seizoensgroenten

COURGETTE
STEVIG  VAN VORM, ZACHT VAN SMAAK

Courgette zit vol eiwitten en vezels, 

die zorgen voor een constante 

spijsvertering, waardoor je minder 

snel trek krijgt. Per 100 gram bevat 

courgette ongeveer 

33 kilocalorieën. 

Gezonde 
voedingsstoffen
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Gevulde courgette (vegetarisch)

Je kunt courgette ook heel goed vullen. Wij hebben 

een heerlijke vegetarische variant in ons assortiment.  
401634

Gele courgette
Verpakking: 1 stuk  623937

Groene courgette
Verpakking: 1 stuk  622516

Geel & groen 
De groene courgette ken je hoogstwaarschijnlijk al wel, maar wist je dat de groene ook een 

geel broertje heeft? Qua smaak zijn ze precies hetzelfde, maar toch kennen de gele en groene 

courgettes verschillen. Zo is het vruchtvlees van de gele courgette lichter van kleur dan bij een 

groene courgette. Ook kan de gele courgette in Nederland alleen in kassen worden geteeld, 

omdat hij kwetsbaarder is. De groene courgette kun je in de kas én buiten telen. 

Courgette marineren
Gemarineerde courgette is een typisch 

Italiaans gerecht. Italianen eten dit vaak bij 

de antipasti. 

Ingrediënten
► 1 courgette

► sap van een halve citroen

► 6 eetlepels olijfolie

► 2 tenen knoflook

► handjevol verse basilicum

► peper en zout

Bereiden
Snijd de courgette in dunne plakken met 

een kaasschaaf. Hak de knoflook fijn en de 

basilicum in stukjes. Maak een dressing van 

de olie, het citroensap, de knoflook en de 

basilicum. Breng de dressing op smaak met 

peper en zout. Verdeel de dressing over de 

courgette linten en hussel het door elkaar. 

Laat een grillpan goed heet worden. Grill de 

courgettes aan weerszijden goudbruin. 

Giet de overgebleven dressing in de pan en 

verwarm het kort. Giet het over de courgettes. 
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Salades

Rauwkost tomaat
Een gezonde 

rauwkostsalade met 
tomaat, paprika en ui.

Verpakking: 1 kg 
250868

It aliaanse 
  salades

DE LEKKERSTE ITALIAANSE SALADES KOMEN GEWOON UIT ONZE EIGEN KEUKEN. 
HUUSKES MAAKT AL RUIM 60 JAAR SALADES. VERSBELEVING, CREATIVITEIT EN 
VAKMANSCHAP STAAN BIJ ONS HOOG IN HET VAANDEL.

Salade 
pasta bianco

Een frisse pastasalade 
met onder andere 

spitskool, tomaat, perzik en 
pijnboompitten.
Verpakking: 1 kg 

250969



Salade
 pasta speciaal 

Een frisse pastasalade met 
onder andere olijven, spekjes, 
bleekselderij, appel, walnoot, 

ananas en wortel.
Verpakking: 1 kg

251694

Salade 
mediterraanse

Een heerlijke pastasalade 
met onder andere olijven, 

tomaat en ui.
Verpakking: 1 kg

250978

Caprese salade
Dit is een typisch voorgerecht uit 

de Italiaanse keuken, maar ook een 

heerlijke toevoeging aan de maaltijd!

Tomaat
Verpakking: 1 stuk   620386  

Mozzarella
Verpakking: 125 gram    621273  

Basilicum
Verpakking: 1 bos   622500  

Pijnboompitten
Verpakking: 75 gram   623632  

fresh  7

Zelf 
maken
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Pasta's

Pasta di
    mamma!

1

Naast verse salades en 
rauwkosten hebben we 

bij Huuskes ook heerlijke 
pastagerechten in ons 

assortiment.

Breed 
assortiment
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1  Tricolore pasta*   905121

 Zalmroomsaus*   905094

2  Tortellini 4 groenten* 905915

3  Tagliatelle (gekookt)*  905730

 Bolognaisesaus
 Verpakking: 

 800 gram (4 personen)   501824

4  Macaroni carbonara*  905849

* Verkrijgbaar in 500 gram, 1 en 2 kilo

2

3

4
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Vlees Italiaans

10

Van ItaliaansCarne!
gebraden beenham tot

kipfi let caprese

Beenham Italiaans gebraden
Verpakking: 950 gram   304492
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Kipfi let Caprese (gebraden)

Verpakking: 110 gram   400501

Kipfi let Caprese (vers)

Verpakking: 140 gram   331794

Hoewel we schnitzels associëren met Oostenrijk, ligt de oorsprong in 

Venetië. Al in de 16e eeuw werd hier kalfsvlees in broodkruim gebakken. 

Kalfsschnitzel

Kalfsschnitzel (vers & gepaneerd)

Verpakking: 110 gram   303456

Kalfsschnitzel (gebraden & gepaneerd)

Verpakking: 80 gram  400332

Lekker met plakjes 

tomaat en mozzarella, 

in de oven 

en klaar!

Variatietip:
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Pizza's

Pizzabakkers!
Basis
Pizzabodem met tomatensaus
Verpakking: 600 gram   624631

Topping 1
Hamblokjes
Verpakking: 1 kg   304126  

Prei (gesneden 10 mm)

Verpakking: 250 gram    250481

Uienblokjes
Verpakking: 200 gram   622061  

Geraspte kaas
Verpakking: 1 kg   621268  

Topping 2
Groene courgette
Verpakking: 1 stuk   622516  

Geitenkaas
Verpakking: 6 x 20 gram   622815  

Granaatappel
Verpakking: 1 stuk   623086  

Zelf pizza maken is het

allerlekkerst en veel leuker
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Topping 3
Tomaat
Verpakking: 1 stuk   620386  

Mozzarella
Verpakking: 125 gram    621273  

Pesto alla genovese
Verpakking: 190 gram   666059  

Topping 4
Salami
Verpakking: 10 plakken   640080  

Champignons
Verpakking: 250 gram    622510  

Geraspte kaas
Verpakking: 1 kg   621268  



Dranken

Salute!

3. Limoncello
Een verfrissende citroenlikeur 

uit Zuid-Italië. 

Verpakking: 500 ml  665906  

2. Sartori Bardolino D.O.C.
Een rode wijn met een fruitig aroma, 

gevolgd door een volle smaak met 

fruittonen. Lekker bij pastagerechten. 

Verpakking: 750 ml   669367  

1. Disaronno Originale Amaretto
Een likeur die op smaak is gebracht met 

verfi jnde amandelen en aangevuld wordt 

door subtiele hints zoals zoete vanille en 

andere kruiden. 

Verpakking: 700 ml  663249

1

Recept voor 4 personen 

Ingrediënten
►  480 tot 600 ml sterke koffie of espresso

► 200 ml half stijfgeklopte room

► 160 ml amaretto

Warm de amaretto op. Vul vier glazen met de sterke 

koffie en de opgewarmde likeur. Roer de koffie en 

likeur door elkaar. Giet voorzichtig via de bolle kant 

van een lepel de room op de koffie. De room blijft 

dan op de koffie liggen, zodat je mooie lagen krijgt. 

Caffè Italiano

IN ONS ASSORTIMENT HEBBEN WE 
VERSCHILLENDE ITALIAANSE DRANKEN

14



5. Pellegrino Traimari Frizzante
Een mousserende witte wijn met subtiele 

smaken van citrus en perzik. Lekker bij 

vis- en schaaldieren of als aperitief. 

Verpakking: 750 ml  670461  

4. Moscato
Een zoete witte wijn met aroma's van 

witte perzik en bloemetjes. Deze wijn 

heeft een fi jne/lichte bubbel. 

Verpakking: 750 ml  667432  

5

4

3

2
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Waar komen de appels & peren 
van Huuskes vandaan?

BIJ HUUSKES MAKEN WE EEN GROOT DEEL VAN ONZE PRODUCTEN 
IN EIGEN HUIS. DENK AAN ONZE MAALTIJDEN, MAAR OOK AAN ONZE 

SALADES EN RAUWKOSTEN. WE VERWERKEN CIRCA 13.000 KILO APPELS 
EN PEREN PER JAAR. GRAAG LATEN WE ZIEN WAAR DIT HEERLIJKE FRUIT 

VANDAAN KOMT EN HOE WIJ DIT VERWERKEN IN ONZE GERECHTEN.

Een groot deel van onze appels & peren komt van fruitteler 
Kees van Ossenbruggen, gevestigd in de Betuwe. Het bedrijf heeft diverse 

percelen waar appel- en perenbomen van verschillende leeftijden op staan.
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Nadat de appels en peren gesorteerd en verpakt 
zijn, gaan ze naar de groothandel en vanuit daar 
naar Huuskes. Op de versafdeling van Huuskes 
wordt het fruit in verschillende maten verwerkt 
in verse salades en rauwkosten. Tevens levert de 
versafdeling aan interne afdelingen, waaronder 
de eigen keuken van Huuskes waar convenience 
maaltijden worden bereid. De koks in de keuken 
maken verschillende gerechten met appels, 
waaronder appeltjes is saus.

Bekijk het complete 
verhaal van de 
appels & peren op:
www.huuskes.nl/vanboertotbord 

Appeltjes in sausEen kijkje bij de fruitteler

Elstar appels & 
Conference peren

In de maanden september en oktober zijn de 
appels en peren rijp en worden ze geplukt. 
Dit gebeurt volledig handmatig. “Appels en 
peren zijn kwetsbaar, daarom worden ze met de 
hand geplukt”, vertelt fruitteler Kees van Van 
Ossenbruggen Fruit BV in Ingen. “Daarbij moeten 
we voelen of de appel of peer de juiste rijp- en 
hardheid heeft. We checken ze echt stuk voor 
stuk. Of we ook proeven? Ja hoor, al zien we na zo 
veel jaar ervaring in één oogopslag of de appels 
en peren goed zijn.”  Na de pluk worden de appels 
en peren verpakt en gekoeld.

De Elstar appel is geelgroen van kleur met een 
felrode blos en stevig van structuur. De smaak 
is zoet én zuur tegelijk en - belangrijk - hij blijft 
lang lekker. Ook de Conference peer heeft een 
lange houdbaarheid. Het is de meest populaire 
perensoort in Nederland en te herkennen aan zijn 
groengele kleur met roodbruine vlekken. Kees 
vertelt: “De Conference peer is een stevige peer 
die je echt rijp moet eten. Zo is hij lekker sappig!”



18

PETIT CHEF
Bij ondervoeding of herstel na een operatie is de eiwitbehoefte groter dan normaal. 
Terwijl er juist vaak dan sprake is van een verminderde eetlust. Door patiënten en 
cliënten kleine, eiwitrijke maaltijden aan te bieden krijgen zij voldoende eiwitten binnen, 
zonder dat ze daar veel meer voor hoeven te eten.

Huuskes introduceert speciaal voor deze doelgroep Petit Chef. Een nieuwe lijn met eiwitrijke 

maaltijdjes van 110 tot 130 gram per stuk. Alle voordelen van Petit Chef op een rij: 

18

NIEUW CONCEPT VAN HUUSKES
MINIMAAL

10 GRAM 
EIWIT

PER MAALTIJDJE

 Meer eten en minder verspilling

Bij een verminderde eetlust kunnen grote porties en 

drie hoofdmaaltijden per dag tegen staan. Door in plaats 

daarvan meerdere keren per dag Petit Chef maaltijdjes aan 

te bieden, stimuleert u patiënten om voldoende te eten 

en ondervoeding tegen te gaan. Daarnaast voorkomt u 

voedselverspilling, omdat uw patiënten minder eten laten 

staan dan bij een normale hoofdmaaltijd.

 Voedzaam en eiwitrijk

Alle maaltijdjes zijn vers bereid en direct ingevroren, 

waardoor voedingsstoffen en smaak optimaal bewaard 

blijven. Daarnaast bevatten alle producten minimaal 10 

gram eiwit en zijn ze eiwitrijk, wat betekent dat minimaal 

20% van de energie in het product bestaat uit eiwit.
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Alle Petit Chef producten op een rij:

Petit Macaroni Italiano 604871

Petit Kipgehaktbal met aardappel-asperge gratin 604870

Petit Linzencurry met couscous 604873

Petit Champignonrisotto 604874

Petit Kipsaucijs met stamppot ijsbergsla 604877

Petit Kipsaté met nasi kunig 604880

Petit Procureur met zomerzuurkool 604881

Petit Zoetzure kip met rijst (NA-) 604872

BK Bourgogne Cocottes zwart (2 stuks) 671070

BK Bourgogne Cocottes rood (2 stuks) 671069

Petit Pasta zalm (NA-) 604875

Petit Gehaktbal met capucijners (NA-) 604876

Petit Kaastaart met spinazie (NA- & vegetarisch) 604879

Petit Spaghetti bolognese (vegetarisch) 604878

Bestel ook de bijbehorende pannetjes:

 Doelgroepgericht

Bij de ontwikkeling van het assortiment is rekening 

gehouden met diverse ziektebeelden, diëten en 

persoonlijke voorkeuren. Zo zijn er natrium-arme en 

vegetarische varianten beschikbaar. 

Alle Petit Chef maaltijdjes zijn hoog op smaak en 

alle basissmaken zijn vertegenwoordigd. Dit maakt 

de producten ook uitermate geschikt voor oncologie 

patiënten, die door hun behandeling te maken krijgen met 

een verminderde eetlust en een afwijkend smaakprofi el.

PETIT CHEF

VANAF 
8 MAART

VERKRIJGBAAR*

 Met minimale handelingen een hoogwaardige     

     presentatie

Met Petit Chef creëert u op elk gewenst moment met 

minimale inspanning een hoogwaardige presentatie en 

gastvrijheidsbeleving. Alle maaltijdjes zijn vriesvers en 

eenvoudig te regenereren in een magnetron of oven.

U kunt Petit Chef maaltijdjes zowel in de disposable als 

op servies serveren. De maaltijdjes zijn met veel aandacht 

en zorg geportioneerd en bieden een hoogwaardige 

uitstraling. Door het product bevroren uit de verpakking 

te halen, in een porseleinen pannetje te plaatsen en 

vervolgens te verwarmen, creëert u met een kleine 

handeling een aantrekkelijk gepresenteerde maaltijd.
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DAGELIJKS KOOKDEMO VAN TV-KOK 

SANDRA YSBRANDY

Elke beursdag is er van 12.00 t/m 14.00 uur een 

kookdemonstratie van tv-kok Sandra Ysbrandy 

op de Huuskes stand.

Sandra Ysbrandy is onder andere bekend van het 

RTL 4 programma Life For You. Sandra gaat 

tijdens Zorgtotaal, geheel aansluitend bij de 

Nationale Week Zonder Vlees die 11 t/m 17 maart 

plaatsvindt, demonstreren hoe bezoekers 

eenvoudig, vers en gezond kunnen koken zonder 

vlees. Kom langs en proef!

Van 12 t/m 14 maart 2019 In de Jaarbeurs Utrecht is het weer tijd voor de Zorgtotaal, dé vakbeurs voor 

zorgprofessionals. Wij nodigen u van harte uit voor een bezoek aan onze stand in hal 7. Proef hier onze 

nieuwe eiwitrijke mini-maaltijden, neem een kijkje bij de kookdemo van tv-kok Sandra Ysbrandy, bekijk 

de nieuwe trainingen van de Huuskes Academy  en maak kennis met onze bestelapp Eten & Zo. 

Gratis toegangskaarten

De toegang is gratis, maar aanmelden 

van tevoren is wel handig. Je kunt 

deze dag dan zo doorlopen. 

Bestel gratis je toegangskaarten op 
www.huuskes.nl/nieuws/
huuskes-zorgtotaal-2019

WIN EEN KOOKWORKSHOP VAN 
SANDRA YSBRANDY
Kom naar de stand van Huuskes 

en geef je op! 

Ben jij een liefhebber van bakken? Dan valt onze 
nieuwe actie zeker bij je in de smaak! 

Bij een groot aantal producten in de app Eten & Zo krijg 

je tijdens de actieperiode punten waarmee je kan 

sparen voor diverse bakproducten. 

Zo kan je sparen voor taart- en cakevormen, lettervorm-

pjes, een beslagkom en een deegroller. Daarnaast kan je 

ook kiezen uit mooi Boerenbont servies.

Deze spaaractie loopt tot en met 31 maart 2019.

SPAAR IN ONZE APP ETEN & ZO MEE VOOR BAKPRODUCTEN & BOERENBONT SERVIES

HEEL HUUSKES BAKT! 

20

HuuskesHuuskesHuuskes
Op Zorgtotaal 2019
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Winnen
Heb je de oplossing gevonden? Stuur dan het antwoord samen met je naam, e-mailadres, telefoonnummer 

en woonplaats naar marketing@huuskes.nl t.a.v. Woordpuzzel Fresh maart - april 2019. Meedoen kan 

tot en met 30 april 2019. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

Momentje voor jezelf
IN ELKE FRESH IS ER MET DE PUZZEL LEUKE PRIJZEN TE WINNEN. WIL 
JE KANS MAKEN OP EEN BROODPLANK VAN HUUSKES? STREEP DAN 
DE WOORDEN UIT HET LIJSTJE AF IN DE WOORDPUZZEL!

Hoe werkt het?
De woorden zitten horizontaal, verticaal, diagonaal en in alle richtingen in 

de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. 

De overgebleven letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. 

WOORDPUZZEL
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  APPELS
  BAKPRODUCTEN
  BASILICUM
  BEENHAM
  BOLOGNESESAUS
  BOODSCHAPPEN
 CAPRESE
  COURGETTE
  DEEGROLLER
  DISARONNO
  DOLCI
  EETGEWOONTEN
  ESPRESSO
  GRANAATAPPEL
  JANUARI
  KALFSSCHNITZEL
  LIMONCELLO
  MINIMAALTIJDEN
  MOZZARELLA
  OLIJFOLIE
  OLIJVEN
  PASTASALADE
  PEREN
  PIZZA
  PIZZABAKKERS
  PIZZAPLAAT
  RAUWKOSTEN
  RECEPTEN
  SALAMI
  SPAARACTIE
  TAGLIATELLE
  TOMATEN
  TOMATENSAUS
  VLEES
  VLEESWAREN
  VOORGERECHTEN
  VOORJAARSSPECIAL
  WIJN
  WOORDENZOEKER

WIN EEN 
BROODPLANK 

VAN 
HUUSKES! 



Onze pappen 
voor ieder moment 

van de dag.

Rijstepap   
Verpakking: 500 ml 623405

Verpakking: 1 liter  623553

Griesmeelpap  
Verpakking: 500 ml 620906

Verpakking: 1 liter 620999

Havermoutpap  
Verpakking: 500 ml 620907

Verpakking: 1 liter 620995
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The tower of power
Aantal porties: 10 | Menugang: side dish

INGREDIËNTEN
350 g  Gegrilde aubergines Bonduelle
350 g  Gegrilde groene courgettes in  
 plakjes Bonduelle
350 g  Gegrilde rode en gele paprika  
 Bonduelle
20 plakjes  mozzarella
20 schijven  Coeur de boeuf tomaat
80 g  Parmezaanse kaas
50 g  rucola
-  pesto

Bereiding
1.  Laat de vriesvers producten 24 uur, uit 
  de verpakking, in de koeling ontdooien.
2.  Smeer per portie één plak aubergine in 
  met pesto.
3.  Leg hier twee schijven tomaat op.
4.  Leg hierop een plak courgette en smeer  
  deze in met pesto.
5.  Leg hierop twee plakjes mozzarella.
6.  Leg hier paprika bovenop en bestrooi met  
  Parmezaanse kaas.
7.  Bak dit in de oven, op een ingevette 
  bakplaat of silliconenmat, op 180°C 
  gedurende 8 minuten.
8.  Serveer dit op een schaaltje en garneer  
  met de rucola.

Bonduelle 
Gegrilde 
groenten
 authentieke smaak van de mediterrane keuken 

unieke grillmethode
optimaal gebruiksgemak 
tijdbesparend
de groenten zijn geschikt voor zowel koude 
als voor warme bereidingen
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“Ik gebruik uitsluitend de beste ingrediënten
voor mijn Toscaanse Tomatensoep.” 

Knorr Supérieur, gemaakt
van zongerijpte tomaten,
voor de beste smaak.

Ga voor meer inspiratie naar ufs.com

Knorr Supérieur
Verpakking: 1,2 kg   660127  

Verpakking: 3,3 kg   669122  
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OP ZOEK NAAR DE LEKKERSTE PANNENKOEKEN, POFFERTJES 
EN AMERICAN PANCAKES? DIE SERVEER JE MET KOOPMANS 
PROFESSIONEEL. 

Deze feestelijke lekkernijen uit het uitgebreide assortiment kant-en-klare 

diepvriespannenkoeken en -poffertjes hebben de vertrouwde kwaliteit en 

ambachtelijke uitstraling van Koopmans Professioneel, gecombineerd met het 

gemak van kant-en-klaar. Van jong tot oud, de Koopmans American Pancakes en 

de poffertjes bij het ontbijt, brunch of de lunch vormen altijd een succes! Maak de 

lekkerste zoete en hartige combinaties voor een unieke smaak. Al deze producten 

worden geproduceerd op basis van vrije uitloop eieren, in het kader van dierenwelzijn 

en verduurzaming waar wij graag onze verantwoordelijkheid in nemen. 

Ambachtelijk & snel

American Pancakes
Verpakking: 10 x 10 stuks  

602475

Koopmans poffertjes
Verpakking: portie 30 x 100 gram

602400

Koopmans fl ensjes 
Verpakking: 2 x 20 stuks

602403

Pannenkoeken naturel
Verpakking: 2 x 10 stuks

602474



Thema onderwerp

Lekker in de winter: 
gegrilde zalm met penne en b 'earnaisesaus 

Penne Rigate
3 kg

661133

Strooimix
1160 g

662603

Béarnaisesaus
1080 g
661205

Gegrilde zalm met penne 
en béarnaisesaus
Dit heb je nodig:
• 10 porties zalmfi let van 180g
• 1 dl olijfolie
• 135 g Honig Professional Béarnaisesaus
• 5 cl gastric
• 1 kg Honig Professional Penne 

• 1 dl olijfolie
• 10 g Honig Professional Strooimix 

• 1 kg gegrilde groenten: aubergine, courgette, rode ajuin
• 200 g zongedroogde tomaat
• Verse dragon
 

Kook de Penne beetgaar in ruim kokend water, giet af 
en meng er de olijfolie onder. Spoelen hoeft niet door de 
kookbestendigheid van de Honig Professional pasta.
Warm uw grill, haal de zalm door de olijfolie en grill gaar.
Maak de Béarnaisesaus door 1 liter water op te koken met 
de gastric en af te werken Met de Béarnaisesaus. 
Laat 4 minuten zcht doorkoken.
Warm de groenten.
Dresseer de Penne met de verschillende gegrilde groenten, 
schik daarbij de zalm en werk af met de Béarnaise saus en 
verse dragonblaadjes.
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SMAKEN VAN VER UIT 
EEN KEUKEN DICHTBIJ

Hoemoes tuinkruiden  624451

Verpakking: 12 x 60 gram 

Hoemoes Ras el Hanout  624450

Verpakking: 12 x 60 gram

Muhammara  624449

Verpakking: 12 x 60 gram 

Baba Anoesch  624448

Verpakking: 12 x 60 gram 

Hoemoes met zongedroogde tomaat  624447

Verpakking: 12 x 60 gram

Hoemoes  624446

Verpakking: 12 x 60 gram

Maza mini’s
De zes favoriete smaken van Maza zijn er nu ook handige portie 

verpakkingen. Zo kun je de welbekende Hoemoes, Hoemoes 

zongedroogde tomaat, Baba Anoesch - gegrilde 

auberginesalade met een vleugje rode peper, Hoemoes 

Tuinkruiden - met een heerlijk bouquet van verschillende 

Hollandse tuinkruiden, Ras el Hanout - wat vrij vertaald 

het beste van het huis betekent met een licht pittige 

kruidenmelange en Muhammara - een dip van vers gegrilde 

paprika’s met walnoten en granaatappelsap, makkelijk overal 

mee naar toe nemen!

Hoemoes less salt 
Maza’s welbekende kikkererwtenpasta volgens authentiek 

recept en bereidingswijze, maar dan met maar liefst 50% 

minder zout. Vers bereid met de beste kikkererwten, een 

vleugje verse knofl ook en de fi jnste sesam.

Hoemoes minder zout  624452

Verpakking: 6 x 200 gram
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Sweet 
creations
VAN GILS IS ONZE VASTE WAARDE 
IN HET TOELEVEREN VAN BAVAROIS. 
JE SMAAKPAPILLEN WORDEN UITERMATE 
VERWEND MET DE WEEKENDCOUPES EN 
DE MINI GLAASJES. 

WeekendcoupesWeekendcoupes
De weekendcoupes bavarois zijn beschikbaar in acht varianten 

en worden aangeboden als éénpersoons-portie. Zonder twijfel 

zal deze bavarois je gasten, bewoners en cliënten kunnen 

bekoren. Je kan kiezen uit verschillende smaken: 
✓appel-kruimel   ✓brownie-caramel  ✓hazelnoot-witte chocolade  
✓amaretto-koffi e  ✓vanille-chocolade  ✓aardbei-slagroom 
✓mango-slagroom  ✓ananas-yoghurt

Hazelnoot-witte chocolade 601759 

Appelkruimel  601772 

Brownie karamel   601773  

Amaretto koffi e   601760  

Vanille-chocolade   601758  

Aardbei-slagroom   601761  

Mango-slagroom   601763  

Ananas-yoghurt   601762  

Verpakking: 48 x 50 ml

Mini glaasje assortiment Mini glaasje assortiment 
Onze mini glaasjes zijn perfect als dessert of voor bij de 

koffie/thee. Ook in verschillende smaken beschikbaar: 

✓cheesecake-aardbei  ✓chocolade  ✓kokos-mango   

✓banaan-chocolade  ✓pistache met kersen

Bavarois cheesecake aardbei  604582  

Bavarois kokos en mango   604645  

Bavarois banaan chocolade   604719   

Bavarois chocolade   604720   

Bavarois pistache kers   604741

Verpakking: 24 x 140 ml
28



FRICO KAAS
ÉCHT HOLLANDSE KAAS

KAAS WAAR WE TROTS OP ZIJN 
Volgens authentiek recept gemaakt van 

melk van Nederlandse koeien die grazen in 

Nederlandse weilanden. Combineer dit met 

Frico’s rijke kaashistorie en het vakmanschap 

van onze kaasmakers en je krijgt een 

kwaliteitskaas met een pure, volle en licht 

zilte smaak. Geheel natuurlijk en op houten 

planken gerijpt. En dat proef je.

Frico biedt smaakvolle Goudse kaas in diverse 
verpakkingen, variërend van 1-plaks verpakking en 
hersluitbare 7-plaks verpakking tot grootverpakking.

621261 Frico Gouda 48+ jong 20g

620214 Frico Gouda 48+ jong belegen 20g

620215 Frico Gouda 48+ belegen 20g

620218 Frico Gouda 48+ oud 20g

620216 Frico Gouda 48+ jong belegen komijn 20g

1 PLAKS VERPAKKINGEN

621241 Frico Gouda 48+ jong 175g

620227 Frico Gouda 48+ jong belegen 175g

621242 Frico Gouda 48+ belegen 175g

621243 Frico Gouda 48+ komijn jong belegen 175g

7 PLAKS VERPAKKINGEN
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Inhoud per doos Art.nr. Huuskes

8 doosjes à 8 cups 671051

Tray doos à 48 cups 660022

Doos à 120 cups 660016

Pruimenmoes in cups is een geliefd product 

voor veel mensen en wordt nu al geleverd in een 

verpakking van 48 en 120 stuks.

Door wijzigingen in de zorg- en woongemeen-

schappen heeft de markt steeds vaker behoefte 

aan kleinere verpakkingseenheden. Nu is er ook 

een kleine handige pruimenmoesverpakking, 

makkelijk in opslag en transport, met nog wel 

steeds dezelfde goede kwaliteit.

Meer weten?
Ga naar www.oordt.com of neem contact op met 

onze afdeling Sales office, 0186 – 630611 of mail 

naar sales@oordt.com.

pruimenmoes,
nu ook in handige
kleinverpakking!
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Het assortiment eigen merk koffi e van Huuskes, deze 

snelfi lterkoffi e is een melange met een uitstekende 

verhouding tussen heerlijke Arabica’s en lekker krachtige 

Robusta’s, waardoor deze koffi e het beste van beide 

werelden heeft. Een heerlijke aroma koffi e, die de hele dag 

door gedronken kan worden.

Roodmerk fi lterkoffi e 
Verkrijgbaar: 

12 x 250 gram  665307

250gram  665307

6 x 500 gram  665308

500 gram  665308

8 x 1 kg  665309

1kg  665309

ROODMERK
FILTERKOFFIE
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