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De consument van tegenwoordig heeft altijd haast. Als 
je gast er al voor kiest om even rustig te gaan zitten, is hij 
intussen vaak druk met zijn telefoon. Al mailend, tweetend 
of whatsappend verorbert hij zijn maaltijd. Dan is het wel erg 
handig als hij steeds een hand vrij heeft natuurlijk. Jij kunt 
hem daarbij helpen door hem single handed food te serveren. 
Streetfood leent zich daar perfect voor. Met een handige 
burger of een prikker maak je het je gast gemakkelijk, en 
ben je ook nog eens helemaal on trend. En de gast die echt 
even de tijd voor zijn maaltijd wil nemen, voorzie je natuurlijk 
gewoon van mes en vork. 

Ontdek ook onze vegetarische burger & skewer-recepten in 
deze editie van Trends on a Plate.

Alles in één hand voor 
de geconnecteerde gast

skewers 

burgers 

Streetfood is een vaste waarde in de foodtrends. 
Foodtruckfestivals maken streetfood van over 
de hele wereld populair. De kleine wereldse 
gerechten met verrassende, authentieke smaken 
zorgen voor een ware smaakbeleving en maken 
van eenvoudige hamburgers of spiesjes een échte 
gourmet-ervaring.

Ontdek in deze editie van Trends on a Plate het 
geheim van streetfood. Boordevol exotische 
recepturen, handige technieken om jouw 
gerechten in streetfoodstijl te presenteren en tips 
van experts zodat jij van deze trend een succes 
kan maken in jouw zaak.

Neem je gasten mee op vakantie en zet 
streetfood op de kaart.

€ = €0 - € 5
€€ = € 5 - € 7
€€€ = € 7 - € 12
€€€€ = € 12- € 15
€€€€€ = € 15 +
Deze prijzen zijn indicatief 
en seizoensafhankelijk

Trends from the street, 

straight to your plate

Kostprijs in recepten

32



Door het handige bitesized 
formaat leent streetfood zich 
perfect voor het uitproberen van 
verschillende gerechten, en het 
delen daarvan met je vrienden. 
Streetfood sharing is een trend. 
Hoe vertaal je dat naar jouw 
restaurant?

Met deze 10 tips & tricks krijg je jouw 
gerechten mooi en warm bij de gasten thuis!

7 tips om de gasten van jouw zaak de 
ultieme streetfood beleving te geven.

Jimmy Van den Panhuysen, chef-kok 
met een grote voorliefde voor koken op 
vuur, vertelt je de impact van het soort 

barbecue, verschillende technieken en de 
brandstof op de smaak van je burger. 

SAVOIRFAIRE

Spelen met vuur  
voor de perfecte burger

Thuislevering: omzetkans of kostenpost?

Tips voor een streetfood 
make-over

Streetfood is sociaalSTREETFOOD 
 TECHNIEKEN
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Bij een gourmet burger of exotische 
skewer hoort een passende dip. Door 
de toevoeging van smaakmakers 
maak je van jouw klassieke saus 
een streetfooddip.

Eten op een stokje is per definitie 
streetfoodwaardig. En al helemaal omdat je het 
met één hand kan eten. Daarnaast kan je dit alles 
op verschillende manieren bereiden zoals bakken, 
grillen of frituren. Denk bijvoorbeeld aan een 
spiraal van gefrituurde aardappel met speciale 
kruiden, falafelballetjes, Amerikaanse corndogs 
of verschillende groenten in tempurabeslag. Ook 
zoete gerechten kun je prima op een spies (ook wel 
skewer genoemd) prikken. De mogelijkheden zijn 
eindeloos, probeer gewoon van alles uit.

De hamburger is een van de meest 
geliefde en iconische streetfoodgerechten. 
Het broodje of de “bun” werd het 
revolutionaire middel om de burger en 
ingrediënten zonder knoeien uit de hand 
te eten. De ontwikkeling van het broodje 
heeft niet stilgestaan. We geven je 6 
heerlijke burgerbun-trends om jouw gasten 
te verrassen met een gourmet burger.

Topslager, chef en beenhouwer 
Luc De Laet van De Laet & Van Haver 

vertelt je het geheim achter de perfecte 
hamburger. “Alles begint op de boerderij. 

Dáár maak je het verschil.”

HET PRODUCT

De perfecte burger begint met 
een perfect stuk vlees

Streetfood opsteker

6x streetfood 
burgerbun-trends

Experimenteer 
met smaken

STREETFOOD 
 PRODUCTEN
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Ve
ge

tarisch

Vegetarisch

Bereidingswijze 
Trek met behulp van een vork de eryngii in reepjes.

Meng deze met de Knorr Professional Geconcentreerde Bouillon Groenten, 
de Knorr Professional Specerijenpuree Paprika, de Knorr Professional 
Specerijenpuree Knoflook, de Knorr Professional Specerijenpuree 3 Pepers 
en de Hellmann’s Vinaigrette Cider Sherry Vinegar.

Plaats dit mengsel op een bakplaat en bak in een voorverwarmde oven 
van 180°C gedurende 20 minuten.

Meng ondertussen de Hellmann’s REAL Mayonaise en de Knorr Intense 
Flavours Deep Smoke tot een homogene massa.

Rooster de Pastridor Chili Hamburger Buns en besmeer deze 
met de smoky mayonaise.

Beleg de broodjes met een blaadje sla.

Verdeel de pulled mushroom hierover.

Garneer met de rode ui.

Sluit het broodje en serveer. 

Ingrediënten
800 g eryngii (koningsoesterzwam)

40 g Knorr Professional Geconcentreerde Bouillon Groenten

30 g Knorr Professional Specerijenpuree Paprika

15 g Knorr Professional Specerijenpuree Knoflook

15 g Knorr Professional Specerijenpuree 3 Pepers

50 ml Hellmann’s Vinaigrette Cider Sherry Vinegar

250 g Hellmann’s REAL Mayonaise

25 g Knorr Professional Intense Flavours Deep Smoke

10 Pastridor Chili Hamburger Buns

10 blaadjes sla

250 g fijngesneden rode ui

PULLED 
MUSHROOM 
BURGER Knorr 

Professional 
Intense Flavours 

Deep Smoke

24460000
Pastridor Chili 
Hamburger Buns

Hellmann’s

Vinaigrette

Cider Sherry

Vinegar

Voor 10 personen

€ € € € €
KOSTPRIJS:  

98



Hellmanns REAL 
Mayonaise

25770002
Pastridor Skyr 
Hamburger Buns

Hellmann’s 

Ketchup

Bereidingswijze
Verhit de Phase with Natural Butter Flavour en bak er 
de fijngesneden ajuin in aan tot die goudbruin is.

Voeg vervolgens de Knorr Professional Intense 
Flavours Deep Smoke toe en zet opzij.

Bak de rundsburgers tot de gewenste gaarheid in wat 
Phase with Natural Butter Flavour.

Gril de Pastridor Skyr Hamburger Buns.

Plaats op het onderste deel van het broodje de 
Hellmann’s REAL Mayonaise gevolgd door de 
rundburger, de abdijkaas en de gerookte ui.

Werk af met de Hellmann’s Ketchup, de sla en de 
tomaatschijfjes.

Sluit het broodje en serveer.

Ingrediënten
15 ml Phase with Natural Butter Flavour

250 g fijngesneden ui

10 g Knorr Professional Intense Flavours 
Deep Smoke

10 rundsburgers

10 Pastridor Skyr Hamburger Buns

10 sneetjes Belgische abdijkaas

10 blaadjes sla

20 schijfjes tomaat

Hellmann’s REAL Mayonaise

Hellmann’s Ketchup

BEEF
BURGER

SMOKY

Voor 10 personen

€ € € € €
KOSTPRIJS:  
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Ve
ge

tarisch

Vegetarisch

Bereidingswijze 
Meng de ras el hanout met de Hellmann’s REAL Mayonaise en 
breng op smaak met een klein beetje citroensap. 

Snijd de kleine aubergines in dunne schijven. 

Gril de dunne schijven aubergine en gaar deze kort in de oven. 

Snijd de aubergine, bospaddenstoelen en sjalot fijn.

Stoof de sjalot in wat olijfolie aan en voeg de gehakte aubergine, 
de bospaddenstoelen en de Knorr Professional Specerijenpuree 
Knoflook toe. 

Gaar het geheel tot al het vocht verdwenen is.

Voeg de Hellmann’s Sandwich Delight Roomkaas Natuur toe en 
breng op smaak met peper en zout.

Laat het auberginemengsel afkoelen.

Leg schijfjes aubergine op een bakplaat, plaats daarop het 
auberginemengsel en leg dicht met schijfjes aubergine. 

Verwarm in de oven. 

Leg een sneetje Munsterkaas op de bovenkant van de Pastridor 
Premium Brioche Hamburger Bun en rooster beide kanten.

Beleg de onderkant van het broodje met de  
ras-el-hanoutmayonaise en wat mesclunsalade.

Plaats daarop de aubergineburger. Werk het geheel af met de 
overige mesclun, wat muntblaadjes en de crumble van hazelnoten. 
Sluit het broodje en serveer.

Ingrediënten
5 g ras el hanout 

250 g Hellmann’s REAL Mayonaise

10 g citroensap 

3  aubergines, kleine 

500 g aubergines 

500 g bospaddenstoelen 

50 g sjalot 

olijfolie

4 g Knorr Professional Specerijenpuree 
Knoflook

100 g Hellmann’s Sandwich Delight 
Roomkaas Natuur

zout en peper 

10 Pastridor Premium Brioche  
Hamburger Buns

10 sneden Munsterkaas 

200 g mesclunsalade

5 takjes munt 

50 g hazelnotencrumble 

AUBERGINE-
BURGER

Marokkaanse

met ras el hanout 
Voor 10 personen

Hellmann’s 
Sandwich Delight 
Roomkaas Natuur

Knorr 
Professional 

Specerijenpuree 
Knoflook

26840001
Pastridor Premium 

Brioche Hamburger Buns

€ € € € €
KOSTPRIJS:  

12 13



Bereidingswijze 
Verhit de Phase with Natural Butter Flavour en bak de 
zalmburgers aan beide kanten mooi bruin.

Meng de venkel samen met de sinaasappel, chilipeper, radijs, 
dille en koriander. 

Meng voor de saus de Hellmann’s Deli met de Knorr Primerba 
Asian Pesto.

Gril de Pastridor Premium Brioche Hamburger Buns.

Beleg de onderkant van het broodje met de Asian Pesto 
spread, plaats daarop de zalmburger en werk af met de 
venkelsalade. 

Sluit het broodje en serveer. 

Ingrediënten
Phase with Natural Butter Flavour

10 zalmburgers

1 venkel , fijngesneden

1 sinaasappel, in partjes

1 chilipeper, fijngesneden

10 radijsjes, fijngesneden

5 takjes dille 

5 takjes koriander

250 g Hellmann’s Deli 

10 g Knorr Primerba Asian Pesto 

10 Pastridor Premium  
Brioche Hamburger Buns

THAISE 
ZALMBURGER

Hellmann’s  
Deli

26840001
Pastridor Premium 

Brioche Hamburger Bun

Knorr Primerba

Asian Pesto

Voor 10 personen

€ € € € €
KOSTPRIJS:  

1514



Pittige Koreaanse 

varkensskewer met 

gemarineerde kool en 

spicy & smoky dip

Mexicaanse maisskewer 

met spicy paprikadip en

pikante groentemix

Zuid-Amerikaanse

rundsskewer met smoky

paprikadip en pittige

kerstomaten

Turkse gehaktskewer 

met frisse yoghurtdip en

aubergine in een kruidige 

vinaigrette

Midden-Oosterse 

vegaskewer met yoghurtdip 

met sumak en friszure 

venkelsalade

Indische ketjap kipskewer

met mangochutney en frisse

komkommersalade

Cajun scampiskewer 

met romige dip en 

geroosterde 

paprikareepjes
STREETFOOD 

OPSTEKER

SURF NAAR  
UFS.COM/STREETFOOD
VOOR MEER INSPIRATIE



Ingrediënten
500 g kerstomatenmix

150 g Hellmann’s Vinaigrette Basil 

10 g Conimex Sambal

10 g Knorr Professional 
Specerijenpuree 3 Pepers

10 g Knorr Professional 
Geconcentreerde Bouillon Rund

Ingrediënten
25 ml Knorr Professional Geconcentreerde 
Bouillon Rund

25 g Knorr Professional Specerijenpuree Paprika

25 g Knorr Professional Specerijenpuree Knoflook

50 ml Hellmann’s Vinaigrette Sjalot Rode Ui

250 g Knorr Collezione Italiana Tomatino

1  kg  rundsvlees fijngesneden

10 spiesjes 

Bereidingswijze 
Meng de Knorr Professional Geconcentreerde Bouillon 
Rund, de Knorr Professional Specerijenpuree Paprika, 
de Knorr Professional Specerijenpuree Knoflook, de 
Hellmann’s Vinaigrette Sjalot Rode Ui en de Knorr 
Collezione Italiana Tomatino tot een homogene massa.

Meng de bekomen marinade samen met de reepjes 
rundsvlees. 

Verdeel het vlees gelijk over de spiesjes.

Bak of gril deze tot ze gaar zijn.

Side dish 

Pittige kerstomaten 

€ € € € €
KOSTPRIJS:

ZUID-
AMERIKAANSE
BEEF SKEWER
Voor 10 personen

Knorr  
Collezione 
Italiana 
Tomatino

Knorr Professional 
Intense Flavours 

Deep Smoke

Ingrediënten 
250 ml Hellmann’s REAL Mayonaise

50 g Knorr Professional Specerijenpuree Paprika

10 g fijngesneden koriander

5 g Knorr Professional 
Intense Flavours Deep Smoke

Smoky Paprika Dip
Bereidingswijze 
Snij de kerstomaten in twee. Meng de Hellmann’s 
Vinaigrette Basil, de Conimex Sambal, de Knorr 
Professional Specerijenpuree 3 Pepers en de Knorr 
Professional Geconcentreerde Bouillon Rund. Breng 
deze mengeling aan de kook en giet deze al kokend 
over de gesneden kerstomaten. Koel deze vervolgens 
terug en serveer.

18 19



Ingrediënten 
1 kg varkensspiering in blokjes

50 g Knorr Professional 
Specerijenpuree Knoflook

50 g Knorr Professional 
Specerijenpuree Gember

50 g Conimex Sambal

10 spiesjes

Ingrediënten 
1 Chinese kool
1 l water
100 g zout

35 g Knorr Professional Specerijenpuree Knoflook

25 g Knorr Professional Specerijenpuree Gember

15 ml Knorr Professional Geconcentreerde Bouillon Vis

50 g Knorr Professional Specerijenpuree Paprika
15 g Conimex Sambal
40 g suiker
50 g dragonazijn

Bereidingswijze
Snijd de Chinese kool in lange repen. 

Breng het water aan de kook en voeg het zout toe.

Giet het kokende water over de gesneden kool en laat 
deze een halfuur trekken.

Spoel de kool daarna goed af in koud water en knijp al 
het water eruit.

Meng de Knorr Professional Specerijenpuree Knoflook, 
de Knorr Professional Specerijenpuree Gember, de 
Knorr Professional Geconcentreerde Bouillon Vis, de 
Knorr Professional Specerijenpuree Paprika, de Conimex 
Sambal, de suiker en de dragonazijn tot een gladde pasta.

Meng vervolgens de Chinese kool hieronder en laat 
marineren. Serveer het geheel.

Voor 10 personen

Side dish 

Gemarineerde 

Chinese kool (Kimchi)

Bereidingswijze
Meng de blokjes varkensspiering met 
de Knorr Professional Specerijenpuree 
Knoflook, de Knorr Professional 
Specerijenpuree Gember en de Conimex 
Sambal. 

Verdeel de blokjes vlees gelijk over de 
spiesjes. 

Bak of gril deze tot ze gaar zijn en serveer 
met een van de aanbevolen dips. 

Ingrediënten 
250 ml Hellmann’s Ketchup
25 ml Knorr Intense Flavours Deep Smoke 

Smoky Dip

Ingrediënten 
250 ml Hellmann’s REAL Mayonaise
35 ml srirachasaus
35 g fijngesneden pijpajuin

Spicy Dip

PITTIGE 
KOREAANSE 
SKEWER

Knorr 
Professional 

Specerijenpuree 
Knoflook

Knorr Professional

Specerijenpuree

Paprika

€ € € € €
KOSTPRIJS:  

20 21



Hellmann’s 
Vinaigrette 

Sjalot Rode Ui

Bereidingswijze
Meng de gesneden komkommer samen met de 
gesneden rode ui.

Meng de Hellmann’s Vinaigrette Citrus samen 
met de Conimex Sambal, de Knorr Professional 
Geconcentreerde Bouillon Vis en de Knorr  
Primerba Asian Pesto.

Breng de bekomen vinaigrette aan de kook.

Verdeel de warme vinaigrette over de groenten.

Laat deze 1 uur marineren in de koelkast en serveer.

Ingrediënten 
700 g komkommer, gesneden  
(zonder schil en zaden)

140 g rode ui, fijngesneden

250 ml Hellmann’s Vinaigrette Citrus

5 g Conimex Sambal 

10 g Knorr Professional Geconcentreerde 
Bouillon Vis

30 g Knorr Primerba Asian Pesto

Side dish 

Frisse komkommersalade

INDISCHE 
SKEWER MET 
KETJAP
Voor 10 personen

Ingrediënten 
400 g verse mango, in blokjes

50 ml Hellmann’s Vinaigrette Sjalot Rode Ui

20 g Knorr Primerba Asian Pesto

10 g Knorr Professional Specerijenpuree Knoflook

10 g Knorr Professional Specerijenpuree Gember

5 g Conimex Sambal

100 g rietsuiker

3 g kurkuma

Bereidingswijze
Meng alle ingrediënten en kook deze zachtjes tot 
een chutney.

Ingrediënten 
1 kg kippenbillenvlees, ontbeend

6 g garam masala

100 ml Conimex Ketjap Manis

zeste van 1 limoen

10 spiesjes

geroosterde pinda’s, fijngehakt

fijngesneden koriander

Bereidingswijze
Meng het kippenbillenvlees met de 
garam masala, de Conimex Ketjap 
Manis en de zeste van limoen. 

Verdeel het vlees over de spiesjes.

Bak of gril de spiesjes tot ze gaar 
zijn.

Mangochutneydip

Knorr Primerba 
Asian Pesto

€ € € € €
KOSTPRIJS:  

22 23



Hellmann’s 
Vinaigrette 

Citrus

Knorr Collezione 
Italiana

Napoletana

Knorr Primerba

Tuinkruiden

Ingrediënten 
500 g voorgekookte maiskolven in schijven

20 champignons

300 g courgette, in dikke schijven

250 g rode paprika, in stukken

10 spiesjes

50 ml Hellmann’s Vinaigrette Citrus

200 g Knorr Collezione Italiana 
Napoletana

5 g gerookt paprikapoeder

10 g Knorr Primerba Tuinkruiden

Bereidingswijze
Verdeel de groenten over de spiesjes.

Meng de Hellmann’s Vinaigrette 
Citrus met de Knorr Collezione Italiana 
Napoletana, het gerookt paprikapoeder en 
de Knorr Primerba Tuinkruiden. Verdeel dit 
mengsel over de groentespiesjes.

Bak deze in een voorverwarmde oven van 
180°C gedurende 10 à 15 minuten.

Ingrediënten 
150 g maiskorrels
180 g rode kidneybonen
60 g rode ui, fijngesneden
240 g avocado, in blokjes
30 g rode jalapeñopeper, fijngesneden
300 ml Hellmann’s Vinaigrette Citrus
6 g gemalen komijn

Bereidingswijze
Meng de groenten en breng op smaak 
met de Hellmann’s Vinaigrette Citrus en 
gemalen komijn. 

Voor 10 personen

Side dish  

Pikante groentenmix

Ve
ge

tarisch

Vegetarisch

Ingrediënten 
Hellmann’s Sandwich Sauce 
Spicy Red Bell Pepper

DipMEXICAANSE 
MAISSKEWER

€ € € € €
KOSTPRIJS:  

24 25



CAJUN 
SCAMPI 
SKEWER
Voor 10 personen

Ingrediënten 
50 scampi’s, gepeld

20 g Knorr Primerba Rode Pesto

5 g Knorr Professional 
Specerijenpuree Paprika

10 g cajunkruiden

10  spiesjes

Bereidingswijze
Meng de scampi met de Knorr 
Primerba Rode Pesto, de Knorr 
Professional Specerijenpuree 
Paprika en de cajun kruiden.

Verdeel de scampi’s over de 
spiesjes.

Bak of de gril de spiesjes tot ze 
gaar zijn.

Hellmann’s 
Vinaigrette 
Framboos

Knorr Primerba 
Rode Pesto

Ingrediënten 
100 g Hellmann’s REAL Mayonaise
100 g Hellmann’s Sandwich 
Delight Natuur
5 g cajunkruiden
5 g Knorr Primerba Dragon

romige Dip

Side dish  

Geroosterde 

paprikareepjes

Ingrediënten 
300 g paprika, in reepjes (verschillende kleuren)
20 g Knorr Professional Specerijenpuree 3 Pepers
100 g zoete ui, fijngesneden
100 g komkommerstaafjes, zonder zaden
50 g Hellmann’s Vinaigrette Framboos 

Bereidingswijze
Meng de paprikareepjes met de Knorr Professional 
Specerijenpuree 3 Pepers.

Rooster deze in een voorverwarmde oven van 180°C 
gedurende 15 minuten.

Koel deze vervolgens snel terug. 

Meng hieronder de zoete ui en de komkommer.

Breng op smaak met de Hellmann’s Vinaigrette 
Framboos.

€ € € € €
KOSTPRIJS:  

26 27



*  Volgens een onderzoek onder 800 Britse consumenten uitgevoerd in 2018  
door Cambridge Direction in opdracht van Unilever Food Solutions

Mommy’s Bastards is een urban foodbar in 
Oostende met een vintage, industrieel interieur en 
opvallende wereldgerechtjes op de kaart.

HELLMANN’S 
HOTSPOTS
Doe mee met

Schrijf je nu in 
op ufs.com/hotspots

Word gepromoot op
social media

Hellmann’s betaalt de 
rekening van je gasten

“Social influencers”
bezoeken jouw zaak

Hellmann’s “Streetfood
serve” materialen

1.
2.
3.
4.

57%
van de restaurantbezoekers 

vindt dat de chef bewijst dat 
hij fier is op zijn gerechten als 
de zaak Hellmann’s serveert.*

70%
van de restaurantbezoekers wil 
graag dat mayonaise al op tafel 
staat, omdat ze het niet graag 
willen moeten vragen aan het 

personeel.*

“ Innovatief zijn in de horeca 
anno 2019 is constant zoeken 
naar vernieuwing! Ook op 
het vlak van social media. 
Het Hellmann’s Hotspots 
programma helpt voor je 
online zichtbaarheid!”

2928



Pastridor is sinds jaar en dag dé referentie op vlak van 
bake-off. Maar Pastridor is méér dan een meesterbakker & 
expert in afbakbroden. Pastridor is hét merk dat ondernemers 
inspireert om zich te onderscheiden en hun zaak uit te bouwen.

Als chef kies je je producten met zorg. In elk gerecht dat de 
keuken verlaat, moet de gast jouw eigen signatuur kunnen 
herkennen. Brood zal lang niet in alle gerechten de hoofdrol 
spelen, maar is een belangrijke bijzaak.

“Als chef kan je nooit te 
veel inspiratie hebben”

RUSTIEK BROOD
DE BESTE KEUZE VOOR JOUW ZAAK.

Rustiek brood ziet er eerlijk en artisanaal 
uit. Knapperig aan de buitenkant, zacht aan 
de binnenkant. Waardoor het langer kan 
bewaard worden. 

Ontdek het assortiment Pastridor broden 
uit de steenoven: van rustieke mini’s tot 
heerlijke Molenaarsbroden. De mooiste 
creaties van onze bakkers.

Gourmet burgers
MEER DAN ‘GOOD LOOKS’.

Gourmet burgers veroveren wereldwijd de 
harten van miljoenen consumenten. Speel in 
op de premium fastfoodtrend en tover met een 
vleug je creativiteit de klassieke hamburger tot 
een nieuwe vorm van gastronomie. Pastridor 
biedt een ruime en unieke keuze aan buns. 
Zoals de rustieke bun, de premium brioche, 
de black pepper, maar ook een glutenvrij 
alternatief. 

Streetfood
MÉÉR DAN HOT DOGS EN HAMBURGERS.

Onze sandwich wraps en subs helpen je mee te liften op 
de streetfoodtrend. De unieke producten van Pastridor 
zijn ideaal om wereldse smaken te serveren. Makkelijk en 
flexibel in gebruik. Ontdooi, beleg en dien op. Of gegrild. 

Omdat de broodjes dun zijn, bieden ze een betere balans 
tussen brood en beleg. Het antwoord op de vraag van de 
bewuste klant.

PASTRIDOR 
BROOD, EEN STERK 
FUNDAMENT VOOR 
JOUW STREETFOOD-
GERECHTEN

3130



MUST 
HAVES

Met z’n roots in Amerika verovert Hellmann’s nu 
de harten van consumenten in België. Zet Hellmann’s 
knijpflessen op je tafels en creëer meteen het 
streetfoodgevoel. Hellmann’s wordt gemaakt met 
  vrije-uitloopeieren, duurzaam geteelde tomaten 
en oliën van duurzame bron.

Geef je streetfoodgerecht een extra zetje door het gebruik van de 
juiste, uitgebalanceerde smaken. Om de rijke, intense aroma’s van 
verse kruiden te bewaren, gebruiken chefs al meer dan 30 jaar een 
exclusieve techniek voor het Primerba-assortiment. Of geef je gerecht 
die typsiche streetfood rooksmaak mee door te werken met Knorr 
Professional Intense Flavours Deep Smoke.

STREETFOOD iN YOUR KITCHEN

STREETFOOD ON YOUR TABLE

SURF NAAR  
UFS.COM/STREETFOOD
VOOR MEER INSPIRATIE


