
Een  
feestelijk  
eindejaar

Receptinspiratie voor  
chefs van grootkeukens



Samen
vieren

JIJ HEBT ALS CHEF EEN 
MAGISCHE SLEUTEL IN 

HANDEN. WANT JE BRENGT 
MENSEN SAMEN. JE 

ZORGT VOOR LEUKE 
LICHTPUNTJES TIJDENS 

DE DAG. EN JE LAAT 
MENSEN GENIETEN, 

VAN DE KLASSIEKERS 
UIT GROOTMOEDERS 

KEUKEN TOT 
DE NIEUWSTE 

KEUKENTRENDS. 

COVID-19 zette meer dan 1,5 jaar lang alles op zijn kop. Je 
gasten moesten in kleine groepjes of zelfs alleen eten. Het 

gemoedelijke contact maakte plaats voor mondmaskers en 
alcoholgel. Maar er is hoop. Na een moeilijke periode vieren we 

eindelijk weer samen eindejaar.

In deze eindejaarsbrochure vind je inspiratie om je menu voor de kerst- 
en nieuwjaarsperiode extra bijzonder te maken. Feestelijke soepen, 

klassieke wildgerechten en gezonde en lichte visgerechten. Gratins en 
kroketjes.  

En voor mensen die moeite hebben met kauwen en slikken: fingerfood  
met veel présence en smaak. 

 
Samen maken we er onvergetelijke feestdagen van.

Zorg voor een magisch en 
smakelijk eindejaar met  
de feestelijke recepten uit 

deze brochure.



 4  Romige champignonsoep met kip

 5  Feestelijke kreeftenbisque met  
zeevruchten en kreeftenschuim

 6  Witloofsoep met mousse van  
grijze garnalen en bieslook

 7 Tompouce van zalm, forel en  
knolselder met appelgelei

 8 Gratin van vergeten groenten

 9 Spruitjes met oesterzwammen 

 10 Vol-au-vent met fazantfilet  
en boschampignons

 11 Wild met pastinaak-wortelpuree

 12 Hertengebraad met vlierbessensaus en  
een gratin van aardappelen en knolselderij

 13  Scampi’s met look,  
kerstomaten en fusilli 

14  Quiche van savooikool met  
gerookt spek en abdijkaas

15  Gekarameliseerd witloof met tijm  
en honing

16  Fingerfood
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Inhoud



Romige  
champignonsoep  
MET KIP

INGREDIËNTEN VOOR 50 PERSONEN

8 l  water
1 kg  Knorr Professional  
 Bospaddenstoelen  
 Crèmesoep
2 l  Solo Professional Culinair
250 ml  porto
500 g  gerookte kippenreepjes,  
 in brunoise
500 g  bospaddenstoelen, diepvries
-- bieslook, fijngesneden

BEREIDINGSWIJZE

1. Breng het water aan de kook 
en voeg al roerend de Knorr 
Professional Bospaddenstoelen 
Crèmesoep toe. Laat 5 minuten 
sudderen.

2. Voeg de kookroom toe en breng 
even terug aan de kook.

3. Voeg de porto toe, en als garnituur 
de gerookte kippenreepjes en 
bospaddestoelen.

4. Werk af met de bieslook en 
serveer.

Knorr Professional 
Bospaddenstoelen 

Crèmesoep 
Met deze basis maak 

je een soep die zo 
romig en zacht is van 

smaak dat je gasten 
ervan blijven smullen. 

Makkelijk om klaar 
te maken en geschikt 

om in te vriezen.

Ken je onze  
budgetvriendelijke  
Basicline-bouillons al? 
 Dat zijn bouillons in grotere 
verpakkingen voor kleine prijzen.
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Tip

SOEP



Feestelijke  
kreeftenbisque  
MET ZEEVRUCHTEN EN KREEFTENSCHUIM
INGREDIËNTEN VOOR 50 PERSONEN

5,5 kg  Knorr Bisque de Homard 
5,5 l  water
1 kg  zeevruchtencocktail

Voor de espuma:
500 ml  cognac
2 l  Solo Professional Classique
1 l  Knorr Bisque de Homard

Ontdek  
meer inspirerende  

soeprecepten op

ufs.com

BEREIDINGSWIJZE

1. Vermeng de Knorr Bisque de Homard met het water tot een homogene massa en 
breng aan de kook.

2. Voeg de zeevruchtencocktail als garnituur toe.
3. Werk af met de espuma.

Voor de espuma:
1. Breng de cognac aan de kook, flambeer en laat afkoelen.
2. Meng er de Solo Professional Classique en Knorr Bisque de Homard onder tot je een 

homogene massa krijgt.
3. Doe het mengsel in een espumafles en zet onder druk.
4. Schud goed met de fles en spuit het luchtige schuim van kreeft en cognac op de 

kreeftenbisque.
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Tip

Knorr Bisque de Homard, je gebruikt de kreeftenjus ook 

als basis voor sauzen bij je visgerechten. 

SOEP



Witloofsoep 
MET MOUSSE VAN GRIJZE GARNALEN  
EN BIESLOOK
INGREDIËNTEN VOOR 50 PERSONEN

8 l  water
1 kg  Knorr Professional  
 Belgische Witloofsoep
250 g  grijze garnalen
2 l  Solo Professional Classique
200 g  Knorr Primerba  
 Glace van Garnalen
2 bs  bieslook, fijngesneden

Knorr Professional  
Belgische Witloofsoep  

Belgisch poedergoud in een 
doosje, als basis of afwerking 

voor je soepbereidingen. 
Gemaakt met de  

natuurlijke smaak van 
witloof van hier, zonder 

smaakversterkers. 

BEREIDINGSWIJZE

1. Breng het water aan de kook en voeg 
al roerend de Knorr Professional 
Witloofsoep toe.

2. Breng weer aan de kook en laat 
5 minuten zachtjes koken tot de 
witloofsoep volledig gebonden is.

3. Voeg de grijze garnalen samen met de 
Solo Professional Classique en de Knorr 
Primerba Glace van Garnalen samen in 
een blender en mix tot een homogene 
mousse.

4. Meng er de bieslook onder en gebruik 
dat als topping voor op de soep.

Tip

SOEP
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Tompouce van zalm,  
FOREL EN KNOLSELDER MET APPELGELEI

INGREDIËNTEN VOOR 50 PERSONEN

1 kg  gerookte zalm
600 g  gerookte forelfilet
750 g  knolselder, in blokjes
750 ml Solo Professional Classique
500 ml water
25 ml  Knorr Professional  
 Geconcentreerde Visbouillon
15 g  Knorr Professional  
 Specerijenpuree 3 Pepers
150 g Knorr Textuur Gelei
350 ml appelsap
100 ml  Hellmann’s Citrus Vinaigrette

BEREIDINGSWIJZE

1. Bekleed een gastronormplaat van 3 cm hoog 
met plasticfolie. Leg op de helft van de plaat 
gerookte zalm de bodem.

2. Stoom de knolselder tot die beetgaar is.
3. Klop de Solo Professional Classique half op 

en houd opzij.
4. Verwarm de Knorr Professional 

Geconcentreerde Visbouillon met de Knorr 
Professional Specerijenpuree 3 Pepers en 
100 g van de Knorr Textuur Gelei.

5. Cutter de forel heel fijn, voeg de Visbouillon toe en laat afkoelen.
6. Spatel de half opgeklopte Solo Professional Classique en de knolselder 

zachtjes onder de forel. 
7. Verdeel de forelmousse op de gerookte zalm op de gastronormplaat en 

beleg met de rest van de gerookte zalm.
8. Warm het appelsap met de Hellmann’s Citrus Vinaigrette een beetje op 

en voeg 50 g van de Knorr Textuur Gelei toe. Bedek daarmee de gerookte 
zalm.

9. Laat het geheel tenminste 6 uur opstijven.
10. Snijd de zalmtompouce met een scherp mes in mooie blokjes.
11. Serveer met wat geraspte groene appel en de citrusvinaigrette.

Witloofsoep 
MET MOUSSE VAN GRIJZE GARNALEN  
EN BIESLOOK

Knorr Textuur Gelei, 
speel met de dosering 
om de gelei vaster of 
vloeibaarder te maken. 
Weken of opwarmen  

is niet nodig.

Begin tijdig met de 
voorbereidingen, 

want voor het beste 
resultaat kun je het 
gerecht beter 6 uur 

laten opstijven. 

Tip

VOORGERECHT
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Gratin van  
vergeten groenten
INGREDIËNTEN VOOR 1 GASTRONORMPLAAT

5 kg  vergeten groentemengeling, diepvries
2,5 kg  aardappelen, geschild (bintje) 
2,5 l  melk
2,5 l  culinaire room
100 g  Knorr Professional  
 Specerijenpuree Knoflook
50 g  Knorr Primerba Tijm
1,5 kg  gruyère, geraspt
480 g  Knorr Bereiding voor Terrines,  
 Soufflés en Gratins

BEREIDINGSWIJZE

1. Stoom de groenten beetgaar. Snijd de aardappelen in schijfjes. Schik 
alles samen in een gastronormplaat.

2. Meng de melk, de culinaire room, de Knorr Professional 
Specerijenpuree Knoflook, de Knorr Primerba Tijm, de helft van de 
kaas en de Knorr Bereiding voor Terrines, Soufflés, Gratins tot een 
homogene massa. Giet over de groenten en aardappelen, en strooi er 
de rest van de kaas over.

3. Zet in een oven van 165°C tot alles gaar is.

VOORGERECHT

Wees voorzichtig met extra 
zout. De Knorr Bereiding voor 

Terrines, Soufflés en Gratins  
bezit reeds voldoende kruiding!

Tip

Nog meer  
inspiratie nodig voor 
groentebereidingen?

ufs.com
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Spruitjes 
MET OESTERZWAMMEN
INGREDIËNTEN VOOR 50 PERSONEN

1 kg  Phase Classic Resto
7 kg  spruiten, beetgaar
4,5 kg  oesterzwammen
1 kg  ui, in ringen
2 l  water
65 g  Knorr Professional  
 Groentebouillon poeder
225 g  Knorr Maïzena Express  
 Blanke Sausbinder
375 ml  vloeibare boter
125 g  Knorr Primerba Tijm
65 g  Knorr Professional  
 Specerijenpuree Knoflook

BEREIDINGSWIJZE

1. Verhit de helft van de Phase Classic Resto en bak er de spruiten 
in. Verhit de rest van de margarine en bak er de oesterzwammen 
en uien in gaar. Voeg ze samen.

2. Breng water aan de kook en los er de Knorr Professional 
Groentebouillon in op. Bind met de Knorr Maïzena Express 
Blanke Sausbinder en voeg de vloeibare boter toe. Breng verder 
op smaak met de Knorr Primerba Tijm en de Knorr Professional 
Specerijenpuree Knoflook.

3. Meng met de groenten en serveer.

FINGERFOOD
VERSIE

ZIE PAG. 16

Knorr Professional Groentebouillon 

poeder, we maken onze groentebouillon 

met heel veel duurzaam geteelde 

groenten, zonder smaakversterkers. 1 kilo 

poeder = 45 liter bouillon. Ook geschikt 

voor pasta, aardappelen en rijst. 

HOOFDGERECHT
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Vol-au-vent  
met fazantfilet   
EN BOSCHAMPIGNONS
INGREDIËNTEN VOOR 50 PERSONEN

6 l  water 
180 g  Knorr Fonds de Cuisine Gevogeltefond
60 g  Knorr Bospaddestoelenbouillon Poeder
1,75 kg  gemengd gehakt
50 g  Knorr Primerba Dragon
1  kg  Knorr Fonds de Cuisine Blanke Roux
2,5 l  Solo Professional Culinair 
500 ml  vetstof
4,25 kg  fazantenfilets, in de breedte  
 in de helft gesneden
5 kg  boschampignons mengeling, gebakken
60 ml  citroensap
-- peper & zout

BEREIDINGSWIJZE

1. Breng het water aan de kook en los er de Knorr 
Fonds de Cuisine Gevolgtefond en de Knorr 
Bospaddenstoelenbouillon in op.

2. Voeg aan het gemengde gehakt de Knorr Primerba 
Dragon toe en rol er kleine gehaktballetjes van. 

3. Gaar de balletjes in de fond met bouillon. Haal ze 
eruit en houd opzij.

4. Breng de fond terug aan de kook en bind met de 
Knorr  Blanke Roux tot de gewenste dikte, werk af 
met de Solo. 

5. Verhit de helft van de vetstof en bak er de 
fazantenfilets in tot deze bruin en gaar zijn.

6. Verhit de rest van de vetstof en bak er de 
boschampignons in gaar.

7. Serveer de fazant, gehaktballetjes en 
boschampignons in een bladerdeegkoekje met 
amandelkroketjes.

HOOFDGERECHT

Knorr Bospaddestoelenbouillon Poeder, 

 smaakt zoals een zelfgemaakte bouillon.  

Zonder smaakversterkers, kleurstoffen  
en conserveermiddelen.  

FINGERFOOD
VERSIE

ZIE PAG. 16
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Je kunt werk en  
dus kosten besparen  
door bereidingen in  
je keuken te bundelen,  
of meer te maken en een  
deel in te vriezen. Maak van 
deze pastinaak-wortelpuree 
gerust een dubbele portie.

Tip

Vol-au-vent  
met fazantfilet   
EN BOSCHAMPIGNONS

Knorr Fonds de Cuisine Wildfond 
Wist je dat onze wildfond vers bereid wordt 

met beenderen van hert, kruiden en verse 
groenten? Net zoals in jouw keuken.

HOOFDGERECHT

Wild  
MET PASTINAAK-WORTELPUREE
INGREDIËNTEN VOOR 50 PERSONEN

500 g  vetstof
2,5  kg  boschampignons, in grove stukken
6 kg  wild naar keuze, in fijne reepjes
2 kg  groene kool, in reepjes beetgaar
100 ml  balsamicoazijn
1 l  water
60 g  Knorr Fonds de Cuisine Wildfond
25 g  Knorr Maizena Express  
 Bruine Sausbinder
250 g  dennenhoning
500 g  walnoten, grof gehakt
5 l  water
2,5 kg  wortelen, grof gesneden
2,5 kg  pastinaak, grof gesneden
1,1 kg  Knorr Gourmet Aardappelpuree

BEREIDINGSWIJZE

1. Verhit de vetstof en bak er de boschampignons in. Zet de 
champignons daarna opzij.

2. Kleur het wild aan en voeg de boschampignons en de groene  
kool toe.

3. Warm goed door, deglaceer met de balsamicoazijn en voeg de 
Knorr Fonds de Cuisine Wildfond toe. Breng aan de kook en 
laat 3 minuten sudderen. Bind met de Knorr Maïzena Express 
Bruine Sausbinder. Voeg de dennenhoning toe en werk af met de 
walnoten.

4. Breng het water voor de puree aan de kook en gaar er de wortelen 
en pastinaak in gaar. Giet niet af, maar mix tot er nog wat stukken 
overblijven. Voeg de Knorr Gourmet Aardappelpuree toe tot je 
een mooie binding hebt.

Tip
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De food cost van je gerechten hangt niet 
alleen af van de prijs van je producten. 
Ook je arbeidstijd tikt snel door. Met 
gemaksproducten haal je de food cost 
omlaag. Bijvoorbeeld met voorgesneden, 
voorgekookte en diepvriesgroenten, en 
met onze Knorr Professional Bouillons. 

Tip

Herten- 
gebraad  
MET VLIERBESSENSAUS  
EN EEN GRATIN  
VAN AARDAPPELEN EN 
KNOLSELDERIJ
INGREDIËNTEN VOOR 50 PERSONEN

6 kg  aardappelen, in schijven van 2 mm
4 kg  knolselder, in schijven van 2 mm
7 l  Solo Professional Culinair
150 g  Knorr Primerba Knoflook
50 g  Knorr Primerba Tijm
1,5 kg  gruyère en emmentaler
9 kg  hertengebraad
400 g  sjalotten, fijngesneden
250 g  mager spek
500 ml  jenever
250 ml  frambozenazijn
700 ml  vlierbessensiroop (Monin)
4 l  water
100 g  Knorr Professional  
 Droge Fonds Wildfond
500 g  Knorr Gourmet  
 Poivrade voor Wild

BEREIDINGSWIJZE

1. Schik de aardappel- en knolselderijschijven mooi in een 
ovenschotel en kruid met peper, zout en nootmuskaat.

2. Breng de Solo Professional Culinair aan de kook en roer er de 
Knorr Primerba Knoflook en Knorr Primerba Tijm onder.

3. Giet de gekruide kookroom over de aardappel- en 
knolselderijschijven in de ovenschotel en werk af met de geraspte 
kaas. Gaar de gratin gedurende anderhalf uur in een oven van 
145°C en controleer daarna of de groenteschotel gaar is. 

4. Kleur het hertengebraad aan.
5. Stoof de sjalotten en het spek in wat vetstof. Deglaceer met 

jenever, frambozenazijn en vlierbessensiroop. Voeg het water toe, 
breng aan de kook en los er de Knorr Professional Wildfond in 
op. Laat tot de saus even inkoken en passeer door een puntzeef. 
Breng opnieuw aan de kook en voeg al roerend de Knorr Gourmet 
Poivrade voor Wild toe.

6. Plaats ondertussen het hertengebraad in een voorverwarmde oven 
van 110°C. Gaar verder tot een kerntemperatuur van 56°C.
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Knorr Primerba,  

dat zijn geconce
ntreerde  

kruidenpasta's a
ls alternatief  

voor verse en gedroo
gde kruiden.  

Voor warme én koude  

gerechten.

BEREKEN JE KOSTEN  
EN MARGE VOOR 
ELK GERECHT

HOOFDGERECHT



Scampi’s met look,   
KERSTOMATEN EN FUSILLI
INGREDIËNTEN VOOR 50 PERSONEN

2,5 kg  Knorr Collezione Italiana Fusilli
500 ml  olijfolie
7 kg  scampi’s, gepeld
100 g  Knorr Professional  
 Specerijenpuree Knoflook
875 g  kerstomaten uit de diepvries 
750 g  hoeveboter
250 g  peterselie, gehakt

BEREIDINGSWIJZE

1. Kook de Knorr Collezione Italiana 
Fusilli beetgaar en giet af.

2. Verhit de olijfolie en bak de 
kerstomaten gedurende 5 
minuten. Houd opzij.

3. Bak in dezelfde pan de scampi’s 
tot die bijna gaar zijn. Voeg 
dan de Knorr Professional 
Specerijenpuree Knoflook toe, laat 
verder garen en houd daarna opzij.

4. Doe boter in de pan en laat die 
smelten zonder te kleuren. Voeg 
de scampi’s, peterselie en fusilli 
toe.

5. Dresseer in een diep bord met de 
kerstomaten rond de scampi’s.
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Tip
Knorr Collezione Italiana Fusilli  

Doe de pasta in een ruime hoeveelheid 
gezouten kokend water (4 liter per kg pasta). 

En laat de pasta gedurende 12 minuten  
op een zacht vuur verder koken. 

FINGERFOOD
VERSIE

ZIE PAG. 16

Nog veel  
meer makkelijke  
pastarecepten op

ufs.com

Met Cook & Save spaar je punten 
voor leuke cadeaus. 1 euro = 1 punt.

Cook & Save

HOOFDGERECHT
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GROENTEN

Quiche van savooikool   
MET GEROOKT SPEK EN ABDIJKAAS
INGREDIËNTEN VOOR 1 GASTRONORMPLAAT

1,5 l  water
540 ml  Solo Professional Culinair
600 g  Knorr Bereiding voor Terrines,  
 Soufflés, Gratins
30 g  Knorr Professional Specerijenpuree  
 3 Pepers
1,5 kg  savooikool, fijn gesneden
500 g  gerookte spekreepjes, gebakken
500 g  abdijkaas, geraspt
-- peper, nootmuskaat

BEREIDINGSWIJZE

1. Meng het water, de Solo Professional Culinair, de Knorr Bereiding 
voor Terrines, Soufflés, Gratins en de Knorr Professional 
Specerijenpuree 3 Pepers tot een homogene massa. 

2. Voeg de savooikool, de reepjes gerookt spek en de abdijkaas toe en 
breng verder op smaak.

3. Leg bakpapier in een gastronormbak en doe er alles in.
4. Bak in een oven van 150°C tot de kern 85°C is.
5. Verdeel in porties.

Knorr Professional Specerijenpuree  
 3 Pepers geeft direct zijn rijke smaak af. 

De puree is lang houdbaar en je gebruikt ze voor 
warme en koude gerechten.

Tip

Je kunt je kosten verlagen  
door grotere hoeveelheden te  
bestellen. Zet in de periode voor  
 en na de feestdagen gerechten op 
  het menu met ongeveer dezelfde 
   ingrediënten. Zo bestel je meer in 
      1 keer tegen lagere prijzen.

Tip



Smaaksturing, ouderen hebben een verminderde 
smaak. Met de Specerijenpurees van Knorr 

Professional maak je de smaak van producten intenser 

en prikkel je zo de smaakpapillen van je bewoners. 

Gekarameliseerd witloof   
MET TIJM EN HONING
INGREDIËNTEN VOOR 50 PERSONEN

9 kg  witloof
500 g  honing
500 ml  arachideolie
60 g  Knorr Primerba Tijm
35 g  Knorr Professional  
 Specerijenpuree 3 Pepers
300 g  walnoten, fijngehakt

BEREIDINGSWIJZE

1. Snijd het witloof in de lengte in 2 en leg in een ovenschaal.
2. Mix in de blender de honing, de Knorr Primerba Tijm en de  

Knorr Professional Specerijenpuree 3 Pepers en doe er  
de gehakte walnoten bij.

3. Verdeel de honing, kruiden en noten over het witloof.
4. Plaats in de oven op 150°C gedurende 20 minuten.
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GROENTEN



INGREDIËNTEN VOOR 50 PERSONEN

700 g  suprème van fazant met 
bosschampignons (volledig 
recept, alles in)

180 ml  Solo Professional Culinair
120 g  Knorr Bereiding voor Terrines, 

Soufflés, Gratins

BEREIDINGSWIJZE

1. Blix de afgekoelde vol-au-vent met 
fazantfilet en boschampignons fijn tot 
een homogene massa.

2. Voeg de Solo Professional Culinair 
en de Knorr Bereiding voor Terrines, 
Soufflés, Gratins toe en blix nog even 
verder.

3. Verdeel in beboterde vormen en stoom 
in een oven van 90°C tot ze gaar 
zijn. Om zeker te zijn dat ze gaar zijn, 
moet de temperatuur minimum 75°C 
bereiken.

4. Haal uit de vormpjes en serveer.

INGREDIËNTEN VOOR 1 KG

25 ml  olijfolie
455 g  scampi’s, gebakken
5 g  Knorr Professional Specerijenpuree 

Knoflook
120 g  kerstomaten
40 g  hoeveboter
5 g  Knorr Primerba Tuinkruiden
250 ml  water
10 g  Knorr Professional Droge Fonds 

Schaaldieren Fumet
90 g  Knorr Bereiding voor Terrines, 

Soufflés en Gratins

BEREIDINGSWIJZE

1. Blix de olijfolie samen met de scampi’s, 
de Knorr Professional Specerijenpuree 
Knoflook, de kerstomaten, de 
hoeveboter, de Knorr Primerba 
Tuinkruiden, het water en de Knorr 
Professional Droge Fonds Schaaldieren 
Fumet, fijn. Voeg Knorr Bereiding voor 
Terrines, Soufflés, Gratins toe en blix 
even verder.

2. Verdeel in vormpjes en gaar in de 
combisteamer op 100% stoom aan 90°C. 
Gedurende 15 tot 30 minuten,  
naargelang de massa.

INGREDIËNTEN VOOR 1 KG

400 g  spruiten, gegaard
290 g  oesterzwammen, gegaard
100 g  uien, gegaard
50 ml  water
7 g  Knorr Professional 

Groentebouillon Poeder
160 g  Knorr Professional Bereiding 

voor Terrines, Soufflés en Gratins

BEREIDINGSWIJZE

1. Blix de spruiten, oesterzwammen 
en uien met het water en de Knorr 
Professional Groentebouillon fijn.

2. Voeg Knorr Bereiding voor Terrines, 
Soufflés, Gratins toe en blix even 
verder.

3. Verdeel in vormpjes en gaar  
in de combisteamer op 100%  
stoom aan 90°C, gedurende  
15 tot 30 minuten, naargelang  
de massa.

Fingerfood

Vol-au-vent  
met fazantfilet  
EN BOSCHAMPIGNONS

Scampi’s  
met look,   
KERSTOMATEN EN FUSILLI

Spruitjes 
MET OESTERZWAMMEN

Bewoners met kauw- en slikproblemen? Met onze Bereiding voor 

Terrines, Soufflés en Gratins verander je de textuur van eten 

zonder de smaak te verliezen. Zo blijft eten een feest voor iedereen. 
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KNORR  
PROFESSIONAL  
INSTANT BINDER
Bindt perfect en onmiddellijk je 
sauzen, stoofschotels en soepen, 
met een cleane ingrediëntenlijst

Omdat je volledige transparantie wil over de ingrediënten 
die je gebruikt in de bereide maaltijden, bindt onze Knorr 
Professional Instant Binder al je bereidingen onmiddellijk 
en perfect met een cleane ingrediëntenlijst.

• Knorr Professional Instant Binder bevat aardappelzetmeel, 
melksuiker, maltodextrine en rijstbloem

• Bain-marie en microgolf stabiel
• Bestand tegen zuren
• Geen smaakversterkers, geen conserveringsmiddelen, 

geen kunstmatige kleurstoffen
• Glanzende binding
• Instant bindmiddel, lost onmiddellijk  

op in kokend water
• Vormt geen klonters

Aanbevolen  
dosering:  
100 g/l

GLU
TENVRIJ

Maltodextrine is afgeleid van zetmeel uit bvb. maïs, tarwe, 
rijst of aardappelen. Het maakt een goede verdunning van het 
product in de vloeistof mogelijk en voorkomt klontervorming.

Fingerfood
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INSTANT BINDER

SOEPEN

Knorr Professional Bospaddenstoelen Crème 
soep
1 kg

Knorr Bisque de Homard
800 g

TEXTUREN

Knorr Préparation pour Terrines, 
Soufflés, Gratins
3,2 kg

De sterren  
van het najaar

KRUIDING

Knorr Primerba Dragon 
340 g

Knorr Primerba Tijm
340 g

Knorr Professional Specerijenpuree 3 Pepers
750 g

SAUZEN

Knorr Gourmet Poivrade voor Wild
1,26 kg

GLUT
ENVRIJ LACT

OSEVRIJ

GLUT
ENVRIJ LACT

OSEVRIJ

GLUT
ENVRIJ LACT

OSEVRIJ

GLUT
ENVRIJ LACT

OSEVRIJ

VE

GANISTISCH

GLUT
ENVRIJ LACT

OSEVRIJ

GLUT
ENVRIJ LACT

OSEVRIJ

VE

GANISTISCH

GLUT
ENVRIJ LACT

OSEVRIJ

VE

GANISTISCH

GLUT
ENVRIJ

VE

GANISTISCH

GLUT
ENVRIJ

VE

GANISTISCH

Knorr Professional Belgische Witloofsoep
1,1 kg

Knorr Professional Specerijenpuree Knoflook
750 g

Knorr Primerba Tuinkruiden
340 g

Knorr Primerba Knoflook
340 g

Knorr Primerba Glace van Garnalen
340 g

Knorr Textuur Gelei
1 kg

Knorr Professional Instant Binder
20 kg

Met deze topproducten verwen jij jouw gasten dit jaar 
met originele en overheerlijke eindejaarsgerechten. Al 
onze producten zijn gemaakt door chefs voor chefs, met 
aandacht voor kwaliteit, efficiëntie en budgetcontrole.

GLUT
ENVRIJ
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Ontdek ons  
volledige gamma  
in de webshop op  

ufs.com

BOUILLONS & FONDS

Knorr Bospaddestoelenbouillon Poeder
1 kg

Knorr Professional Droge Fonds  
Schaaldieren Fumet
850 g

Knorr Fonds de Cuisine Gevogeltefond
1 kg

VINAIGRETTES

Hellmann’s Vinaigrette Citrus
1 L

BINDERS

Knorr Maïzena Express Blanke Sausbinder
1 kg

AARDAPPELPRODUCTEN

Knorr Gourmet Aardappelpuree
5 kg

COLLEZIONE ITALIANA

GLUT
ENVRIJ

GLUT
ENVRIJ

GLUT
ENVRIJ

 V
EGANISTISCH

LACT
OSEVRIJ

 V
EGANISTISCH

GLUT
ENVRIJ

 V
EGANISTISCH

GLUT
ENVRIJ

Glutenvrij V
EGANISTISCH VeganistischVegetarisch LACT

OSEVRIJ

Lactosevrij

Knorr Fonds de Cuisine Wildfond
1 kg

Knorr Professional Droge Fonds Wildfond
900 g

Knorr Professional Groentebouillon Poeder
900 g

Knorr Professional Geconcentreerde  
Bouillon Vis

1 L

Knorr Fonds de Cuisine Blanke Roux
1 kg

Knorr Maïzena Express Bruine Sausbinder
1 kg

Knorr Collezione Italiana Fusilli
3 kg

Je kan dankzij ons nieuwe bestelproces veel sneller 
én makkelijker online producten bestellen. Scan de 
producten die je wilt bijbestellen, voeg ze toe aan je 
winkelmandje en bestel. Zo bespaar je tijd in de keuken! 

Om de stappen te volgen en de nieuwe 
functie te gebruiken.

19



Surf naar UFS Academy. Log in of meld je aan. 
En volg meteen je eerste training.

Gratis culinaire training 
voor professionele chefs

Krijg advies 
om je 

foodcost 
te berekenen 

en te 
optimaliseren. 

Van basisrecepten over geavanceerde kooktechnieken tot advies rond keukenmanagement. 
Aan de hand van korte video’s blijf je bij met de nieuwste trends en technieken. Alle video’s 
zijn gemaakt door chefs voor chefs uit de hele wereld. En als lid van Unilever Food Solutions 

volg je de online trainingen gratis – waar en wanneer het jou past. 

Leer meer  
over de impact  
rond  
voedselverspilling.

Volg de  
trainingen  
over voedsel-
veiligheid.

Support. Inspire. Progress.




