
Bake
Rebel

Fruitful
VEGGIE FILLINGS

Trend voor de 
rebelse consument. 

En voor de bakker 
met lef. 

Wie durft?



Bake
Rebel

Fruitful
VEGGIE FILLINGS

Waarom groenten in banket? De USP’S Product eigenschappenTips voor in de winkel.
Het is een duidelijke trend. Enerzijds gevoed door de 
Vegan trend, anderzijds door de consumentenbe-
hoefte van het sensorisch prikkelen. 
De horecabranche haakt hier al actief op in. Het is 
een kans en kwestie van tijd voordat dit uitwaaiert 
over andere branches.

• Uniek in de markt
• Spannende nieuwe  

smaken en texturen
• Vegan

• 70% groenten
• Natuurlijke  

smaakstoffen
• Intense smaak
• Vriesvast
• Bakstabiel

Heel veelzijdig!
Te gebruiken als vulling in 
gebakken producten, maar kan ook 
na het bakken aangebracht 
worden.

Onze groentevullingen zijn te 
mengen met:
• gelei
• slagroom
• gele room
• cheesecake
• beslag

Voor veel consumenten is het idee van 
groenten in banket nieuw. Laat het daarom 
proeven in de winkel. 
Of maak een proeverijtje van verschillende 
gebakjes, cakejes en/of macarons in één 
verpakking. Zo maakt de consument op een 
laagdrempelige manier kennis met deze 
nieuwe smaken. 
Geef je product een fantasienaam. Smashing 
Pumpkins klinkt smakelijker dan Pompoen-
gebak. 
Je kunt ook inspelen op de nieuwsgierigheid 
van de consument; “Ben jij klaar voor iets 
anders dan anders? Be a rebel!”

Fruitful
RED BELL PEPPER

Fruitful
BEETROOT

Fruitful
PUMPKIN

Je verwacht het misschien 
niet, maar de rode paprika 
is een fantastische 
toevoeging aan banket-
creaties. Verras jouw 
klanten met deze nieuwe 
smaak en textuur.

Een intens zoet aroma van 
rode paprika met een 
delicate hartige smaak.

Een delicaat zoet pompoen-
aroma met bloemige noten.

Zacht en glad, perfect voor 
banket.

Een warme oranje kleur, dat 
zorgt voor een beetje 
zonneschijn in jouw creaties.

Een aangenaam zachte 
textuur gecombineerd met 
echte stukjes paprika.

Een prachtige rode kleur, 
die jouw banketcreaties 
doen opvallen. 

Een onderscheidend aroma 
van rode biet met zoete, 
fruitige tonen en aardse 
smaken.

Zacht en glad, met een 
aangenaam mondgevoel.

Een donkerrode kleur om 
jouw creaties een vleugje 
passie mee te geven.

Rode biet ... smaken ver-
schillen. Maar gebruik het 
in je banket en het zal je 
verbazen hoe positief jouw 
klanten reageren.

Net als wortel is pompoen 
een populair ingrediënt 
geworden in banket. 

SmaakSmaak Smaak

TextuurTextuur Textuur

KleurKleur Kleur
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Fruitful
RED BELL PEPPER

Fruitful
BEETROOT

Fruitful
PUMPKIN

Beet 
Blondie

Pumpkin
Bites

The Red Hot
Bell Peppers

Scan de QR-code voor alle recepten.
Alle recepten zijn ook beschikbaar in 
een vegan variant.


