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Met dank aan
Van Erkel voor het beschikbaar stellen
van diverse presentatiematerialen
www.vanerkel.nl

Voorwoord
Een magazine vol aantrekkelijke versproducten,
heerlijke recepten én inspirerende concepten
en ideeën waarmee u het onderscheid kunt
maken.

V

oor u ligt de Voorjaarseditie van ons
vernieuwde magazine. We hebben
niet alleen de uitstraling veranderd,
maar denken u met allerhande markt- en
achtergrondinformatie voldoende te
inspireren om ook gedurende het voorjaar
uw klant optimaal te kunnen bedienen.
Het Voorjaar biedt u volop gelegenheid
om uw specialisme te tonen. De opening
van het Aspergeseizoen, Pasen en
natuurlijk de lente, geven de consument

voldoende aanleiding om op zoek te
gaan naar allerlei heerlijkheden om weer
een aantal feestelijke eetmomenten te
creëren.
Wij gaan wederom graag de uitdaging
met u aan, uiteraard met een verse kijk
op samenwerken. Wij wensen u veel
inspiratie en leesplezier toe!
Team Verscentrum Ede
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Voorjaar
Een van de voordelen van de Winter is dat het de
voorbode van de Lente is. Na de Kerst volgt meestal zo’n
periode van ‘in between’; de korste dag is geweest en we
gaan weer aftellen naar het Voorjaar.

E

n dan is daar ineens de
Lente. Niet voor niets heet
deze periode voorjaar. De
natuur ontwaakt en maakt zich
op voor een frisse start, 2020 is
officieel begonnen.
Lente is ook een periode waarin
vele producten weer opnieuw de
aandacht krijgen. Koolsoorten
zijn nog volop verkrijgbaar. Denk
aan Boerenkool en Koolrabi.
Maar als de dagen gaan lengen
en de avonden wat langer
worden groeit ook de behoefte
naar ander voedsel dan de
‘zware’ koolsoorten.
Andijvie en andere groene
groenten zijn in aantocht.
En uiteraard houden we de
berichtgeving omtrent de
asperges nauwlettend in de
gaten. Verderop in dit blad meer
over dit ‘Witte Goud’.
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Reuben
sandwich
met Pastrami

Brugs
gebraden
lentegehakt
ca. 2.000 gram

Lentepaté,
halfgrove pate
met groene
asperge
Le Beau plateau á 2.100 gram
Ook verkrijgbaar:
Senses terrine á 2.800 gram

Voor 1 tot 2 personen
1 el ketchup
3 el mayonaise
handvol rauwe zuurkool, goed uitgeknepen
2 grote plakken emmentaler
1 ons pastrami
boter
2 sneden stevig bruin brood, (liefst
zuurdesem)
1 el geraspte ui
1 tl geraspte mierikswortel

100%
Kippencervelaatworst
met peper
ca. 1.500 gram
Ook verkrijgbaar:
naturel

Bereidingswijze
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• Meng ketchup, mayonaise, ui en
mierikswortel door elkaar.
• Besmeer de boterhammen aan één kant
met boter.
• Leg er één met de onbeboterde kant open
neer.
• Leg daarop achtereenvolgens een plak
kaas, de helft van het vlees, de zuurkool,
de saus en de rest van het vlees.
• Leg vervolgens een plak kaas en de andere
boterham er bovenop.
• Bak dit in een koekenpan om en om
zachtjes bruin tot de kaas gesmolten is.
• Schuin doorsnijden en opdienen met wat
naturel chips en een augurk.

Boerensalade
peleponnes
emmer á 3.000 gram

Green wave mix
1.000 gram
Ook verkrijgbaar:
Sweet life mix
Bloemkool powermix

Ambachtelijke
pikante
leverworst
250 gram
Ook verkrijgbaar:
500 en 1.000 gram

Paté van lam
met kweeperen
en vijgen
La Cabane á 2.600 gram
Ook verkrijgbaar:
XXL schaal á 4.700 gram
La Cabane schaal á 2.000 gram

Rib Eye pastrami
ca. 1.200 gram

Kipfilet
peppersweets
ca. 2.000 gram

Kipfilet
florida

Edeltruthahnbrust

ca. 1.500 gram

ca. 2.500 gram

Mini
Jambonneau

Trioboter rozetten
(kruidenboter,
pestoboter en
pomodoriboter)

doos á 4 stuks

6 x 120 gram

7

Paashaasje
Hartige
beenhamtaart
heel ca. 2.400 gram

Paaspaté,
grove paté
met peren
Le Beau plateau á 2.100 gram
Ook verkrijgbaar:
Senses terrine á 2.800 gram

Ingrediënten
4 stuks
8 plakken
20 gram
40 gram
20 gram
15 gram

Omschrijving
Varkenshaas
Bladerdeeg
Walnoten
Abrikozen (gedroogd)
Eidooier (gepasteuriseerd)
Verstegen Kruidenmix
Cajun met zout - 53074
deco Verstegen
Decoratiemix dijon - 198002
deco Verstegen World
Grill Basic Seasalt - 350802

Bereidingswijze
Rollade met
dubbel ei
ca. 2.500 gram

Rib eye
gerookt en
gekruid
ca. 1.600 gram
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• Snijd de varkenshaasjes in de lengte in.
• Kruid de binnenzijde met de Kruidenmix
cajun met zout en vul deze met walnoot en
abrikozen.
• Maak van 2 plakjes bladerdeeg 1 grote plak.
• Leg het varkenshaasje erop en vouw dicht.
• Meng de World Grill Basic seasalt &
lampong pepper met het eigeel en bestrijk
hiermee het bladerdeeg.
• Decoreer de paashaas met de
Decoratiemix dijon.

Bereidingsadvies:
• Gaar het paashaasje ca. 20 minuten in een
voorverwarmde oven op 200 graden.

Superano
ca. 6.000 gram
Ook verkrijgbaar:
blok ontvet - ca. 4.500 gram

Gebraden
paasgehakt
met ei
ca. 1.600 gram

Feestsalade
viscocktail

Paaskip in
transparante stolp

bowl schaal á 3.500 gram

8 x 100 gram

Kruidenboter/roomboter
paashaasjes op zwarte tray
transparante deksel

Paté met kalkoen
en ananas

4 x 90 gram

La Cabane schaal á 2.600 gram
Ook verkrijgbaar:
XXL schaal á 4.700 gram
La Cabane schaal á 2.000 gram

Paasstol

Rosbief Limousin

ca. 2.500 gram

ca. 2.200 gram
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Bretagne
knoflook
pepersteak

Lamsham
zonder been
ca. 2.000 gram

Pata Grega
ca. 6.000 gram

Ingrediënten
Mals rundvlees
Bistro kruidenolie Bretagne 07076K
Knoflookpeper 04215K
Vers gesnipperde bosuitjes

Bereidingswijze
• Snijd van mals rundvlees steaks.
• Kwast vervolgens de bovenkant in met
Bsitro kruidenolie Bretagne.
• Bestrooi het met knoflookpeper en vers
gesnipperde bosuitjes.

Eiersalade Royal
Königshof - bak á 1.000 gram

Rilette van
Superanoham
10

doos á 12 stuks

Zachte metworst
ring á 1.000 gram

Beenham met
zongedroogde tomaat
ca. 5.500 gram

Truffelsalami
ca. 1.700 gram

Gedroogd
rundvlees Angus
ca. 1.100 gram

Ovengebakken
honingham
ca. 4.800 gram

Mini beenham
met spaakkbeen
ca. 800 gram

Kippenragout

Peperrookvlees

schaal á 2.500 gram

ca. 1.800 gram
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Lunchtip; Broodje
biefstuktapenade

Gandaham snippers
doos á 10 x 500 gram

Ingrediënten
1 stuks
ca. 75 gram
1 eetlepel

Omschrijving
Lepinja brood 140gr.
Biefstuktapenade
Groene pesto
Pijnboompitjes
Parmezaanse kaas
Rucola
Truffelmayonaise

Werkwijze
Roasted Porc rib
't Oude Ambacht - ca. 2.500 gram

• Snijd het brood overdwars door
• Besmeer de onderste helft van het brood
met de groene pesto
• Vorm de Biefstuktapenade met een ring of
hamburgersteker
• Leg dit op de onderste helft van het brood
• Strooi pijnboompitjes, Parmezaanse kaas
en Rucola over de tapenade
• Garneer af met de truffelmayonaise

Maaltijdsuggestie
Roasted Porc Rib
Rosbief peper
ca. 2.000 gram
Ook verkrijgbaar:
naturel
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Onze ’t Oude Ambacht Roasted Porc Rib
smaakt niet alleen uitstekend op brood maar
is ook uitermate geschikt als maaltijdcomponent. Bijvoorbeeld in plakken van ca. 25 gram
om-en-om gebakken in combinatie met een
frisse salade en gebakken krieltjes.

Groenten
in aspic met ei

Saltufo

ca. 1.900 gram

6 x 80 gram

Saltufo
fijn gesneden

Gedroogd
rundvlees Angus
Grand Cru

6 x 80 gram

doos á 8 x 60 gram gesneden

Jus d'orange
Gandaham
half blok á 2.200 gram

0,75 cl
Ook verkrijgbaar:
0,20 cl

Pastinaak
met honing
schaal á 2.500 gram
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Asperges
Ieder jaar zo rond eind april steken die rakkers hun
kop weer boven het maaiveld. De perfecte tijd is
moeilijk vooraf aan te geven. Daar speelt de ervaring
en expertise van de Aspergekweker een cruciale rol.

T

e vroeg steken en de
Asperge is nog niet
volgroeid en te laat
steken resulteert in een
doorgekleurde stengel. Want
zodra de Asperge zonlicht ziet
gaat die witte kleur verloren.
Maar als alles goed gaat en
de Aspergekweker het juiste
moment ‘pakt’, dan hebben
we het witte goud weer tot
onze beschikking. En wat
kunnen we daar lekkere
gerechten van maken. Op

de volgende bladzijden een
aantal voorbeelden.
Een lekkere Asperge begint
bij het schillen. Een verkeerd
geschilde Asperge is echt niet
lekker. Snijd ook het onderste
stukje eraf. Dat is meestal
droog en moeilijk gaar te
krijgen. Maar let op, niet
weggooien!
De stukjes en schillen zijn
uitstekend geschikt om
bouillon van te trekken. Die

zijn dan weer te gebruiken
voor soepen en sauzen. Van
oudsher is natuurlijk de
Hollandaise saus een echte
Aspergetopper, maar een
pittige kerriesaus smaakt ook
heel goed bij dit oer-Hollands
gerecht.
Asperges kun je heel goed van
te voren garen (sous vide),
gebruik daarbij wel altijd een
beetje vocht. Bijvoorbeeld
groentebouillon of een witte
wijn.

Jambon
du Asperge

Asperge
ham salade

ca. 2.500 gram

bak á 1.000 gram

Terrine
met groene
asperge

Asperge
paté

ca. 1.200 gram

La Cabane
schaal á 2.600 gram
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Champignon
Asperge
Quiche
Grijze
garnaalsalade
met asperge en ei
bak á 1.000 gram

Ingrediënten
1 stuks
300 gram
100 gram
200 gram
150 gram
250 gram
5 gram
10 gram

Omschrijving
Taartbodem (gegaard 24 cm)
Paddestoelenmelange
(naar keuze)
Asperges (geschild, gekookt)
Prei (ringen)
Kaas (geraspt)
Verstegen Gratinsaus 399801
Verstegen Season Pepper 		
Wild mushroom 117281
World Grill French
Garden Pure		
462602

Bereidingswijze

• Snijd de paddestoelenmelange en asperges
in gelijke stukken.
• Voeg hier de gesnipperde preiringen, Season
Pepper Wild Mushroom, World Grill French
Garden pure en de Gratinsaus aan toe.
• Schep alles door elkaar en vul hier de
taartbodem mee.
• Strooi de geraspte kaas over de quiche.
• Afbakken in voorverwarmde oven op 160oC.
• Terugkoelen en presenteren op een mooie
schaal in de toonbank.

Verkooptip:
Verkoop de quiche in stukken (per punt) of
in zijn geheel. Verkoop er een bakje créme
fraiche bij.
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Asperge
beenhamschotel
schaal á 2.000 gram

Kipfilet met
asperge
ca. 2.000 gram

Aspergepaté
Le Beau plateau á 2.100 gram
Ook verkrijgbaar:
Senses terrine á 2.800 gram

Bolla Pinot Grigio
delle Venezie DOC
doos á 6 x 75 cl

Aspergerollade
met ei

Asperges
groen

ca. 2.500 gram

1.000 gram

Asperges
wit

Ham aspergedruppels

1.000 gram

ca. 2.200 gram

Aspergespek

Aspergeham

ca. 2.100 gram

ca. 2.000 gram

Geroosterde
asperge rollade

Aspergesoep

ca. 2.000 gram

10 x 900 ml
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Hybride vlees
MINDER VLEES MAAR DAN WÉL LEKKER

Het woord hybride heeft de afgelopen jaren een enorme
vlucht genomen. Denk maar aan de auto-industrie. Ook
de term hybride in combinatie met vlees is niets nieuws.
De ontwikkeling van deze productgroep is toch al zeker
een jaar of tien onderweg. Maar de laatste tijd worden we
steeds vaker hiermee geconfronteerd.

D

e beste vertaling
van hybride in ons
vakgebied is; ‘een nauwe
vermenging van ongelijksoortige
zaken’. Je hoort het ook steeds
vaker gebruiken in context met
vegetariër en flexitariër. Hoe zit
dat nu precies?
Al sinds jaar en dag worden er
in veel slagerijen vegetarische
producten aangeboden en zijn
we min of meer gewend geraakt
aan het idee dat vegetariërs
een winkel binnenstappen waar
vlees de hoofdzaak is. Maar
is dat wel zo. Cijfers wijzen
uit dat de markt vegetariërs
groeit, zij het slechts met een
klein percentage. Het aantal
flexitariërs daarentegen neemt
in rap tempo toe. Een doelgroep
die je als ondernemer dus zeker
niet moet uitvlakken. Deze

groep weet vlees nog zeker te
waarderen maar kiest er veelal
uit milieuoogpunt voor om
bewuster en ook wel minder
(vaak) vlees te eten. En als men
dan een dagje minder vlees wil
eten dan moet het natuurlijk wel
lekker zijn.

bijvoorbeeld aan gehaktballen,
hamburgers en verse worst. De
producten uit het assortiment
van uw Interkring Vers
groothandel lenen zich hier
uitstekend voor en met uw
vakmanschap en inzicht zijn er
nog evenzoveel mogelijkheden
te bedenken.

Legio mogelijkheden

Met hybride vleesproducten
geeft u de milieubewuste klant
de mogelijkheid te genieten
van heerlijke gerechten, en het
gevoel te hebben een bijdrage
te leveren aan een bewuste en
duurzame samenleving.

Hybride vleesproducten
bieden een meer dan
uitstekende oplossing. Door
toevoeging van plantaardige
grondstoffen zoals bijvoorbeeld
oesterzwammen (BeefyGreen)
aan uw kwaliteitsvlees (gehakt)
breng je het beste van twee
werelden samen. Er zijn legio
mogelijkheden om de bewuste
consument te verleiden met
hybride producten. Denk

Wilt u met hybride
vleesproducten aan de slag?
Vraag ernaar bij uw Interkring
Vers groothandel.
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Salades
Salades zijn niet meer weg te denken uit onze keuken.
En als wij het over salade hebben denken we al snel aan
rauwe groente al dan niet met een sausje of dressing.

H

et is geen op zichzelf
staand gerecht, maar
meer een manier van
bereiden. Als we het opzoeken
vinden we de oorsprong bij
het pekelen van groenten
en vlees. Dit werd uiteraard
gedaan om de houdbaarheid te
verlengen. Dat is nu wel anders.
De meeste groenten kun je

tegenwoordig net zo makkelijk
rauw eten of heel even gekookt
(geblancheerd).
Er is een enorm assortiment
met salades beschikbaar,
en gelukkig met een lager
zoutgehalte dan in het verleden.
Naast deze kant en klaar
salades kunt u makkelijk
een ‘Huisgemaakte salade’

presenteren en waarom niet
iedere week een andere. Door
met de ingrediënten te spelen
heb je al snel een leuke variatie.
Waar uw klanten steeds door
verrast zullen worden. Gebruik
daarvoor bijvoorbeeld één van
de basisproducten van Bonfait.
Succes verzekerd.

Tonijn chili
salade MSC

Kip bacon
salade 1* BL

MSC - bak á 850 gram

bak á 850 gram

Surinaamse
scharrel
eisalade
bak á 1.000 gram

Bourgondische
rundvleessalade

Kipsalade
met kerrie

emmer á 5.000 gram

emmer á 2.500 gram

21

Beenhamsalade

Ei-bieslooksalade

Königshof - bak á 1.000 gram

Königshof - bak á 1.000 gram

Kip-kerriesalade

Witte
kaassalade

Königshof - bak á 1.000 gram

bak á 1.500 gram

Breydelhamsalade

Rivierkreeft
surimi salade

bak á 1.000 gram

bak á 1.000 gram

Pittige
kipsalade
bak á 1.000 gram
presenteertip
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Scharrelsalade
met zalm en
asperges

Huzarensalade
fijn grand mere
emmer á 5.000 gram

Ingrediënten
Zalm gerookt, snippers
Bleekselderij, schijfjes
Asperge, stukjes, gegaard
eieren gekookt, reepjes
Bonfait scharrelei salade

200 gram
150 gram
250 gram
150 gram
1250 gram

Japanse
aspergesalade

Rundvleessalade
emmer á 5.000 gram
Ook verkrijgbaar: emmer á 10 kg

Oma's aardappel
scharreleisalade
emmer á 2.500 gram

Ingrediënten
asperges, gegaard
paksoi, fijn
komkommer, fijne blokjes
gele paprika, reepjes
bosuitjes, fijn
Bonfait Basis hamsalade

350 gram
350 gram
200 gram
150 gram
50 gram
900 gram

Pure piepers
kidneybonen en
zongedroogde tomaat
emmer á 1.800 gram
Ook verkrijgbaar: oude kaas en tomaat
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Paté
Als er een product is dat breed inzetbaar is dan is het wel
Paté. Gewoon als plakje met bijvoorbeeld Cranberrysaus
en je hebt een heerlijk voorgerecht.

D

e Paté en Crôute is met
twee dikke plakken
heerlijk als (koud)
vleescomponent bij de maaltijd
en bij een kaasplankje is Paté een
serieuze aanvulling. Al dan niet
gemengd met wat extra room
kun je de Paté gebruiken om
heerlijk amuses te maken. Kleine
hapjes op een toastje of cracker,
weinig mensen die daar nee
tegen zeggen.

Nederlanders eten graag Paté
en veelal op een toastje of de
boterham. Door in de winkel ook
eens Paté op een andere manier
aan te bieden breng je de klanten
misschien wel op een idee.
Bijvoorbeeld een beetje Paté in
een cupje van chocolade met een
toefje bieslook. Ziet er niet alleen
leuk uit maar smaakt ook nog
eens heerlijk.
Het voorjaar is een mooi

seizoen om Patéspecialiteiten
onder de aandacht te
brengen. Bijvoorbeeld tijdens
de Paasdagen, maar vlak
Moederdag en Vaderdag niet uit.
Ook dat zijn mooie momenten
om extra aandacht te geven aan
deze mooie productgroep.
Hier treft u een greep uit ons
ruime Patéassortiment.

Paté met peren en
honing

Paté met
serranoham en
meloen

La Cabane - schaal á 2.600 gram
Ook verkrijgbaar:
XXL schaal á 4.700 gram
La Cabane schaal á 2.000 gram

La Cabane schaal á 2.600 gram
Ook verkrijgbaar:
XXL schaal á 4.700 gram
La Cabane schaal á 2.000 gram

Paté Reserva Negra
La Cabane - schaal á 2.600 gram
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Oosterse paté
met kalkoen,
kikkererwten en linzen
La Cabane - schaal á 2.600 gram
Ook verkrijgbaar:
XXL schaal á 4.700 gram
La Cabane schaal á 2.000 gram

Koningsdagpaté

Moederdagpaté

Le Beau plateau á 2.100 gram

Senses terrine á 2.600 gram

Lekkere wijnen

Niel Joubert
Enita
Sauvignon
Blanc
doos á 6 x 75 cl

Niel Joubert
Rondeberg
Cabernet
Sauvignon
doos á 6 x 75 cl

Bolla
Bardolino
Chiaretto
DOC rose
doos á 6 x 75 cl
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Parmaham
Prosciutto di Parma is waarschijnlijk de bekendste ham
uit de wereld. De ham wordt gemaakt van Italiaanse
varkens, voornamelijk uit de streek Emilio Romagna.

H

et voer voor de
varkens bestaat voor
een groot deel uit
de wei die overblijft bij de
productie van Parmezaanse
kaas. Dit geeft de zoete
smaak aan het eindproduct.
De Parmahammen mogen
geen conserveringsmiddelen
of additieven bevatten. De
ham bestaat dus uit vlees en
zeezout. De ham moet minimaal

12 maanden in de bergwind
gedroogd zijn. Dit mag alleen
in Parma zelf vanwege het
specifieke klimaat
De constante kwaliteit van de
Parmaham wordt bewaakt door
het Consorzio del Prosciutto
di Parma. Dit consortium
controleert de Parmaham
van de productie tot aan het
eindproduct. Een Parmaham is
herkenbaar aan het vijfpuntige

Prosciutto
di parma
disrustico

kroontje dat wordt gebrand in
het zwoerd. Het consortium ziet
er op toe dat alleen hammen die
aan alle voorwaarden voldoen dit
kroontje krijgen. Geen kroontje is
dus geen Parmaham.
Naast ons rijke assortiment
Parmahammen treft u op de
volgende bladzijdes nog een
kleine greep uit ons assortiment
buitenlandse specialiteiten.

Prosciutto di
parma kroon
Busseto - ca. 7.000 gram

Busseto - ca. 7.500 gram

Prosciutto di parma pelatello
Busseto - zonder been - ca. 5.500 gram
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Prosciutto di
parma brick
Busseto -blok á 2.200 gram

Salamour rode
pepermantel

Klosterschinken

ca. 1.500 gram

ca. 1.350 gram
Ook verkrijgbaar:
heel ca. 2.700 gram

Mortadella
gran sigillo

Pancetta
dei colli

Busseto - ca. 2.500 gram

Busseto - ca. 1.700 gram

Salame
Cinghiale al
tartufo

Salami di
chinghiale
al pepe

ca. 1.500 gram

ca. 500 gram

Salame
finocchiona

Chorizo
Iberico belotta

ca. 1.800 gram

ca. 1.200 gram
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Lekker
Tafelen
Een veel gehoorde uitdrukking. Maar wat bedoelen
we er eigenlijk mee? Eerst en vooral natuurlijk
lekker eten, dat is evident. Maar lekker tafelen staat
ook voor genieten, alleen of liever in gezelschap.
In ieder geval met lekkere gerechten en een
complementerende wijn of ander lekker drankje.

L

ekker tafelen kan
met een uitgebreide
maaltijd maar ook
met een diversiteit aan
kleine hapjes, of fingerfood.
Voor de gastheer of -vrouw
betekent dit vaak minder
lang en intensief in de
keuken staan. De enorme
variëteit aan gerechtjes uit
de verschillende windstreken
biedt ook nog eens voor
ieder wat wils. Het wordt
natuurlijk helemaal gezellig
als we straks weer lekker naar
buiten kunnen en kunnen
genieten van aangenamere
temperaturen onder een pril
lentezonnetje.
Voor u als ondernemer de
schone taak om precies op
het juiste moment uw klant
te verassen met een ruim

assortiment aan mooie
producten die uw klant
inspireren of misschien met
een kleine aanvulling, geschikt
zijn om zo op tafel te zetten.
Dat kan met onze lekkere
filet americain (vergeet de
aantrekkelijk cupjes niet),
kleine gehaktballetjes of
droge worstjes. Met een ruim
aanbod voor het voorgerecht,

hoofdgerecht of gourmet is
uw klant bij u aan het juiste
adres.
Wij als groothandel
presenteren op de volgende
bladzijdes een greep uit
ons assortiment. Wellicht
dat het u inspireert! Neem
gerust contact op met uw
versadviseur.
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Spekkoek
original
doos 4 stuks á 570 gram

Mini loempia's
met groentevulling

Ook verkrijgbaar:
spekkoek pandan, spekkoek
rum en spekkoek banaan

15 gram per stuk

Zoete peper
gevuld met
kruidenroomkaas

Gemengde
olijven met
paprika

bak á 1.000 gram

bak á 1.000 gram

Bali
cocktailsate

Barneveldse
kipballetjes

3 x 450 gram
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schaal á 2.000 gram

Roomkaas
ananas en perzik

Roomkaas
met tomaat en
basilicum

bak á 1.250 gram

bak á 1.250 gram

Kalfsfilet
met uitjes

Filet
americain

bak á 1.000 gram

't Oude Ambacht bak á 1.000 gram
Verkrijgbaar in
vers en diepvries

Vijgen chutney
bak á 1.000 gram

Uien chutney

Mango chutney

bak á 1.000 gram

bak á 1.000 gram

100% kip mini's

Marcaboules
pur porc

500 gram

500 gram

Droge worst
met truffel

Droge
worst met
Parmezaanse
kaas en salie

gold - 150 gram

gold - 150 gram

Droge worst
met Walnoot
en fenegriek

Droge worst
met amandel
en pimenton

gold - 150 gram

gold - 150 gram
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Hoe maak
je een
saucijzenbroodje?
MET BEHULP VAN EEN PRUVÉ
SAUCIJZENHULS
Een saucijzenbroodje is een broodje
van bladerdeeg, dat gevuld is met een
rolletje gekruid gehakt. Het broodje is een
heerlijke snack voor de lunch of voor bij
de borrel. Met de saucijzenhuls van Pruvé
maak je eenvoudig met je eigen receptuur
saucijzenbroodjes.

Mini saucijzenhuls

Saucijzenhuls

doos á 120 x 17 gram

doos á 60 x 35 gram

STAP 1:

Hartige schelp 8 cm
doos á 108 x 19 gram

Zakouski
doos á 96 stuks

Toasties
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4 x hersluitbare doos á 750 gram

Mini cocktail
assortiment

Veggie cups
assortiment

doos á 48 stuks (4 x 12)

doos á 96 stuks (4 x 24)

Spicy cups
assortiment

Mosselschelp
zwart

doos á 96 stuks (4 x 24)

doos á 84 stuks
Ook verkrijgbaar:
naturel en peterselie

Flower cuppys

Boucheespasteibakjes

consument doos 12 x 16 stuks

consument doos 12 x 4 stuks

Tartelette feuilletee
(quiche 7 cm)

Gevogeltefond

doos á 90 stuks
Ook verkrijgbaar:
doos á 180 stuks

doos á 6 x 350 ml
Ook verkrijgbaar:
Groentefond, Kalfsfond,
Runderfond, Visfond
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Focaccia
kruidenboter
mozzarella

Calzone naturel

doos á 18x 220 gram

doos á 30x 120 gram

Desem Baquette
de Campagne
Desem Baquette
de Cereals,
decoratie speciaal
bake-off - doos 2 x 4 x 800 gram

Lepinja brood
140 gram
Ook verkrijgbaar
80 gram

Trioboter
rozetten

(kruidenboter,
pestoboter en
pomodoriboter)
6 x 120 gram

Roomboter
rozetjes
doos á 1.000 gram
Ook verkrijgbaar:
Kruidenboterrozetjes

Kruidenboter
Königshof - 3 x 1.000 gram
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Roomkaas met bieslook
Königshof - bak á 1.000 gram

Mini slavink
1* beter leven doos á 140 x 25 gram

Mini hamburger rund
doos á 140 x 25 gram

Mini rundervink

Mini gehakt cordon-bleu

doos á 140 x 25 gram

1* beter leven - doos á 75 x 40 gram

Mini
gourmetworst
doos á 100 x 30 gram

Mini
varkensshaslick
doos 72 x 30 gram

Mini varkenssate
doos 144 x 20 gram

Mini vinkenspies

Mini
vegetarische
saté

doos á 72 x 25 gram

Mini globe spies
doos á 72 x 35 gram

doos á 72 x 40 stuks

Truffelsaus

Vitello
Tonatosaus

6 x 473 gram

bak á 1.000 gram
Ook verkrijgbaar:
Truffelmayonaise

Mini
Biefstukspies
Mini kipsate

doos á 72 x 30 gram

doos 144 x 20 gram

Mini Kipshaslick
doos 72 x 30 gram

Mini kip Piri Piri
doos 72 x 30 gram

Mini kip hawai
doos 72 x 30 gram

Mini kipspies zontomaat
doos á 72 x 30 gram

Cognacsaus
emmer á 2.500 gram
Ook verkrijgbaar:
Mosterdsaus
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Veggie mix Indian Style

Vergeten groenten mix

1.000 gram
Ook verkrijgbaar: Veggie mix Nordic Style

2.500 gram

Quinoa groentepan

Duo van rissolees

1.000 gram

2.000 gram

Wok verde

Wellness mix

Veggie tots

1.000 gram

2.500 gram

450 gram
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Aardappelgratin

Aardappelpuree

2.000 gram

2.000 gram

Kookaardappelen

Home made potatoes

2.000 gram

2.000 gram

Fijne kriel

Mini kriel

2.000 gram

2.000 gram
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Kiprollade
met chili en
gerookte
paprika

Poke Bowl

Bereidingswijze:

Ingrediënten
Kiprollade (gegrild)
Verstegen Paradecomponent - 128802
Taste Extension Chili & ger.papr. - 1004401

Bereidingswijze
• Verwijder eventueel het rolladenet van de
gegrilde kiprollade.
• Smeer de buitenzijde van de kiprollade in
met de paradecomponent en zorg ervoor
dat de gehele rollade bedekt is.
• Rol de kiprollade vervolgens door de Taste
Extension Chili & Gerookte Paprika.
• Vacumeer de kiprollade zodat de Taste
Extension Chili & Gerookte Paprika zich
goed hecht.

Variatietip
Varieer eens met een andere Taste Extension
van Verstegen zoals de Taste Extension
Zeewier & Citroen (art.num. 1004701), Taste
Extension Venkel & Sinaasappel (art. num.
1004501) of de Taste Extension Jalapeno &
Habanero (art. num. 1004601
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• Kruid het kippenvlees met de marinade
Piri Piri, bak ze kort aan in de wok of pan
en voeg er de oosterse saus Zhero aan toe.
Laat even pruttelen tot de kip gaar is, koel
zo snel mogelijk terug.
• Schil de avocado’s en snij in partjes, meng
ze met de Mosterdvinaigrette.
• Rooster de sesamzaadjes.
Opbouw Poké Bowl: begin met een laag
salade, strooi daarop de gebakken uitjes,
daarop centraal wat gebakken kippenvlees
en wat van de Oosterse Saus ZHERO.
Ingrediënten toevoegen en afwerken met de
geroosterde sesamzaadjes.

Samenstelling
Ingrediënten
20 gram
500 gram
		
100 gram
1 kg
		
5		
1 kg
		
1 kg
250 gram
250 gram
50 gram
250 gram

Omschrijving
Marinade Piri-Piri - 7040321
Oosterse saus Zhero
2,5 kg (AW06694-01)
Decoratie-uitjes - 7048603
Mosterdvvinaigrette 7021449
Avocado’s
Kippenvlees in blokjes
of reepjes
gemengde sla
Rode biet, gekookt in blokjes
Zoete Mais
Sesamzaadjes
Rode en gele cherrytomaatjes (of kerstomaten)

IKKI’S
SPAREN
52 WEKEN LANG, JAAR IN, JAAR UIT!

Spaar het hele jaar door voor prachtige cadeaus
via de beloningsshop van uw Interkring Vers
groothandel.

I

nterkring Vers biedt u de
mogelijkheid om te sparen
voor allerlei fantastische
cadeaus, als dank voor uw
aankopen bij uw Interkring
Vers groothandel.
Op een nog immer groeiend
assortiment producten,
presenteert
waaronder onze eigen
merken ’t Oude Ambacht,
Königshof en La Cabane,

ontvangt u spaarpunten. Wij
noemen deze spaarpunten
Ikki’s.
Voor die gespaarde punten
kunt u in de cadeaushop een
keuze maken uit een grote
verscheidenheid aan cadeaus
in diverse categorieën. Het
cadeau krijgt u thuisgestuurd
op het door u opgegeven
adres en de rekening gaat

IKKI’S SPAREN
52 weken lang, jaar in, jaar uit!

naar uw Interkring Vers
groothandel.
De Interkring Vers beloningsshop
met daarin de door u gespaarde
ikki’s kunt bereiken via de website
van uw eigen Interkring Vers
groothandel. Met de door de
groothandel afgegeven
inloggegevens kunt u zichzelf
aanmelden.

Wilt u ook
meesparen?
Neem
dan contact op met uw
Hier heeft u inzage in uw
puntensaldo en kunt u uw
Interkring
geschenken uitzoeken.Vers groothandel
en begin vandaag nog met
sparen.

Spaar het hele jaar door voor prachtige cadeaus via de
beloningsshop van uw Interkring Vers groothandel.
Interkring Vers biedt u de mogelijkheid om te sparen voor
allerlei fantastische cadeaus, als dank voor uw aankopen bij
uw Interkring Vers groothandel. Op een nog immer groeiend
assortiment producten, waaronder onze “eigen merken”
’t Oude Ambacht, Königshof en La Cabane, ontvangt u
spaarpunten. Wij noemen deze spaarpunten Ikki’s. Voor die
gespaarde punten kunt u in de cadeaushop een keuze maken
uit een grote verscheidenheid aan cadeaus in diverse
categorieën. Het cadeau krijgt u thuisgestuurd op het door u
opgegeven adres en de rekening gaat naar uw Interkring Vers
groothandel.

Wilt u ook meesparen?

Neem dan contact op met uw Interkring Vers groothandel en
begin vandaag nog met sparen.

De Interkring Vers beloningsshop met daarin de door
u gespaarde ikki’s kunt bereiken via de website van
uw eigen Interkring Vers groothandel. Met de door de
groothandel afgegeven inloggegevens kunt u zichzelf
aanmelden. Hier heeft u inzage in uw puntensaldo en
kunt u uw geschenken uitzoeken.
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Verscentrum Ede
Darwinstraat 31 A
6718 XR Ede
Telefoon: 0342-413565
Fax: 0318-623236
Email: verkoop@verscentrumede.nl
Website: www.verscentrum-ede.nl

Hoofdkantoor:
Verzamelgebouw ‘Lingeplaza’
Einsteinstraat 3
4207 HW Gorinchem
Telefoon: 0183–625066
Email: info@interkring-hk.nl
Bezoek ook eens onze website:

www.interkring-vers.com

