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Doel
Deze special is met de 
grootst mogelijke zorg door 
Foodimpuls BV voor u 
samengesteld om u zo 
optimaal mogelijk te kunnen 
ondersteunen in een mooi 
uitgebalanceerd 
assortiment.

Uitgave
Deze special is 
een uitgave van:

Pompmakker 2
8447 GJ Heerenveen 
www.haarsma.nl

Darwinstraat 31a
6718 XR Ede
www.verscentrumede.nl

Uitgave najaar 2022

Alle rechten voorbehouden
Niets van deze uitgave mag 
zonder toestemming van 
Foodimpuls BV worden 
gekopieerd, opgeslagen in 
een gegevensbestand, 
openbaar gemaakt worden 
of op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd. Typefouten 
voorbehouden.

Vragen?
Heeft u vragen en/of 
opmerkingen over 
deze special, neem 
dan contact op met 
redactie@foodimpuls.nl.

Heeft u vragen over het 
assortiment of wilt u 
hierover meer weten? 
Neem dan contact op met:

Haarsma Foodimpuls
0513-623945
bestellen@haarsma.nl

Verscentrum Ede
0342-413565
verkoop@verscentrumede.nl

Scan de QR-code voor de actuele prijzen!



De herfst heeft zijn intrede gedaan, we kunnen ons met z’n allen 
klaarmaken voor de laatste maanden van het jaar. Donkere dagen zijn 
het, maar juist dan kunnen we het binnen gezellig maken. Met natuurlijk 
de lekkerste producten bij u als versspecialist vandaan!

Wat zijn nu de lekkerste producten? Wij hebben de afgelopen maanden 
een zoektocht gedaan naar de parels uit de markt. Producten waarmee 
u zich kunt onderscheiden. Onze assortimentscommissie toetst alle 
producten aan de eisen; kwaliteit, betrouwbaarheid, leverbaarheid en 
prijs. In deze special vindt u de producten die de assortimentscommissie 
heeft geselecteerd.

Uw assortiment is belangrijk maar daarnaast heeft u te maken met 
diverse uitdagingen. Wat kunt u doen tegen de hoge energiekosten en 
het personeelstekort. Ook daarin denken we graag met u mee.

Maak in deze special ook kennis met een deel van de assortiments-
commissie. Zo ziet u het gezicht achter ons assortiment.

Wilt u meer weten over een product of productrange? Samen sparren we 
graag over de beste invulling van uw assortiment. Kunnen we u ergens 
anders mee helpen? Neem contact met ons op, we helpen u graag verder!

Wij hopen u met deze special weer een stukje succesvoller te maken,  
dat is de missie waar we dagelijks mee bezig zijn. 

Succesvolle verkopen gewenst!

“Ik ben Rutger Boogaard, ruim 25 jaar 
commercieel actief in vers en sinds 1 mei mag 
ik als commercieel manager binnen dit mooie 

familiebedrijf jullie wensen voorop stellen. 
Samen met al mijn collega’s wil ik de passie voor 

vers en de pareltjes uit de markt met u delen. 
Op deze manier ben ik ervan overtuigd dat wij 

samen met u het verschil kunnen maken.” 
- Rutger Boogaard, commercieel manager 

Haarsma Foodimpuls

Smakelijk najaar

Team Foodimpuls

INLEIDING
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U kunt bij deze producten vertrouwen op:
• Vleeswaren zonder onnodige toevoegingen
• Ambachtelijke recepturen, modern gemaakt
• Glutenveilig & allergenenveilig

Geïnteresseerd in het volledige assortiment? 
Scan de QR-code voor de folder.

De Worstenmakerij in Heerhugowaard maakt worst en vleeswaren zoals u ze zelf zou 
maken en waar u oprecht trots op kunt zijn. De hoofdgroepen zijn hammen, drooggezouten 
spek en kookworstsoorten. Het paradepaardje van De Worstenmakerij is runderrookvlees.

Premium worst en vleeswaren van onze worstmakers

Bas 

Gelijk

Detlef 
Redeker



1 Carpaccio rollade
13004110 | ±2,5kg

Op ambachtelijke wijze gemaakt 
met 100% verse ingrediënten.

2 Kippenham gerookt*
15000040 | ±2,5kg
100% kipfilet, gepekeld  

en op grove beukenhout gerookt 
en dat proef je!

3 Gebraden kalfsrollade
13004100 | ±3,0kg

Heerlijke kalfsborst, gekruid met zout 
en peper zodat de smaak puur blijft.

4 Slagerspaté naturel 
10350370 | bak 1,7kg
Ambachtelijk gemaakt  

en dat proef je! Op basis van 
een recept van meester 

worstmaker Jos Pinckaers.

5 Slagerspaté appel/cranberry 
10350380 | bak 1,7kg

Ambachtelijk gemaakt en verrijkt 
met appel en cranberry. Op basis van 

een recept van meester 
worstmaker Jos Pinckaers.

Specials

1

2

3

4

5

Wilt u de paté zelf maken?
Scan de QR-code  
voor de recepten.

VLEESWAREN
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* Voor een betere kwaliteit zal de kippenham 
rond zijn in tegenstelling tot de foto.



Met liefde gemaakt in eigen worstmakerij
Spijkerman maakt in de eigen worstmakerij in het Friese Akkrum 

worst en vleeswaren met de allerbeste ingrediënten. Het assortiment 
is gevarieerd, van grillworst tot gekookte worst en salami tot 

beenham, allemaal gluten- en allergenenveilig. Het grootste gedeelte 
van het assortiment wordt gemaakt op basis van Livar vlees.  

De pronkstukken van Worstmakerij Spijkerman 
zijn de salami en de snijworst.

1

Premium worst en vleeswaren van onze worstmakers

Geïnteresseerd in het 
volledige assortiment? 

Scan de QR-code 
voor de folder.

Henk 

Spijkerman



1 Contrafiletto Guiseppe
13002006 | ±2,5kg
Gemaakt van Hollandse gemarmerde runderlendes 
op basis van een recept van Jos Pinckaers, 
minimaal 4 weken drooggezouten. Door toevoeging 
van kruidenmelanges ontstaat een typische Zuid-
Europese smaakbeleving. Uitermate geschikt om uit 
het vuistje te eten met een beetje truffel mayonaise.

2 Ovengebakken ham  
met rozemarijn van Livar 
11100021 | ±3,8kg
Gemaakt op basis van Livar vlees naar een 
receptuur van Worstmakerij Spijkerman. 
Ingesmeerd met gedroogde rozemarijn en heerlijk 
op lage temperatuur afgebakken in de oven, 
waardoor de vleessappen behouden blijven. 

3 Filetto Milano van Livar 
16500046 | ±2,0kg
Magere ham gemaakt met Hollands varkensvlees 
op basis van een recept van Jos Pinckaers. Door de 
ham 4 weken de tijd te geven, droog te zouten en 
te kruiden ontstaat een unieke smaak. Uitermate 
geschikt op de charcuterieschotel.

4 Gerookte biefstuk
13002007| ±1,6kg
Met zeezout gepekelde Hollandse magere 
achtermuizen, gemaakt op basis van een recept 
van Jos Pinckaers. Voor 2 weken lang gemarineerd 
in kruiden. Heerlijk rustig gerookt middels de koude 
methode waardoor de rooksmaak niet overheerst 
maar wel waarneembaar is. Uitermate geschikt als 
carpaccio.

Specials

Wilt u deze producten zelf maken? Scan de QR-code voor de 
recepten.

Limburgs Kloostervarken

2

Limburgs Kloostervarken

3

Black truffel 
mayonaise

50403806 | 50x35ml
Bereid met 1,5% echte 

truffel, glutenvrij.

De tube truffel 
mayonaise van 
Jean Bâton, 

uitermate 
geschikt om 

hierbij te 
verkopen!

Begin op tijd in uw winkel met het aanbieden van deze 
unieke producten, zodat uw klanten er bekend mee raken!

4

VLEESWAREN
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SMAAKVOLLE 
PRODUCTEN DIE U MET 

TROTS KUNT VERKOPEN!
Het Fier assortiment worst en 
vleeswaren omvat een brede 

range aan smaakvolle soorten. 
We zorgen ervoor dat van 

deze soorten altijd voldoende 
voorraad aanwezig is.

Paté met donker bier, Luikse siroop, rozijntjes
10303913 | bord rechthoekig 2,6kg zav
Deze paté heeft als basis de Abdijpaté van Oudenburg en wordt 
op smaak gebracht met een donker bier. Het bier brengt de paté 
rijkelijk op smaak, de smaak van zoete karamel en kandijsuiker 
met een hint van donkere vruchten. De Luikse siroop zorgt 
samen met de rozijnen voor een heel lekker, zoet en rijk aroma.

Paté kruidige paté met graanmosterd
10308113 | bord rechthoekig 2,6kg zav
In deze grove paté is gekozen voor graanmosterd.   
De mosterdgraantjes geven een aangename smaak- en 
textuurervaring. Het kruidige van de paté vertaalt zich in de 
toevoeging look, peper en rozemarijn, deze combinatie zorgt 
voor net dat ietsje meer.

Ook voorverpakt beschikbaar 
in puntjes en plakken!

Specials

Fier vleeswaren

Tevens is het volledige assortiment van 
klassiekers en themapatés beschikbaar.

1212



“Ons Fier assortiment is met zorg samengesteld 
waarbij kwaliteit, prijs en gecertificeerde 
fabrikanten de belangrijkste pijlers zijn in 
onze keuze. Wij zorgen ervoor dat u lekkere 
producten kunt verkopen voor een betaalbare 
prijs.” - Justin de Vries, inkoper Foodimpuls

Behoefte aan populair 
geprijsde vleeswaren? 
Vraag naar de Budget lijn!

Veluwse Beenham
11100292 | ±5,0kg
Ambachtelijke ham zonder 
peeseind, met de hand gemaakt.

Veluwse Boeren rauwe 
ham
11200009 | ±1,0kg
Een zachte, licht gezouten 
en koud gerookte ham, 
gebalanceerd van smaak met 
een kenmerkende subtiele 
rokerige nasmaak.

Zwitsers grillspek
12300103 | ±1,4kg
Lekker pittig spek gecombineerd 
met extra spekjes in een heerlijke 
laag belegen kaas.

Boeren kipfilet
15000140 | ±2,5kg
Magere kipfilet, ambachtelijk 
gemaakt van Hollands 
kippenvlees met een 
krokant gebakken korstje.

Rosbief met een smaak upgrade
Gegrilde platte bil met een constante garing. 
Mooi rood en sappig tot de laatste plak. Zéér 
smaakvol door het afgrillen in ‘ouderwetse’ 
gasovens en het gebruik van uitsluitend 
hoogwaardig, vers vlees. De kleur en smaak 
zijn stabiel gedurende de gehele THT. Hoog 
snijrendement en het recept is listeriaborgend. 
Verkrijgbaar in 3 variaties:
 

1 Gebraden rosbief half peper
13004140 | ±2,5kg
 

2 Gebraden rosbief half pesto
13004141 | ±2,5kg
 

3 Gebraden rosbief half Paris 
(peper/knoflook) 
13004142 | ±2,5kg

3

2

1

VLEESWAREN
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Vers vlees

Waarom kiezen 
voor de vers 

vleesconcepten 
van Foodimpuls?

14



Exclusief voor de slager

Smaakvol & onderscheidend

Diervriendelijkheid hoog in het vaandel

Eerlijke prijs

Transparante keten

VERS VLEES
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Heerlijk mals varkensvlees met een volle smaak
Gaasterlander is een uniek varkensvlees concept wat zijn oorsprong kent in Hemelum in het Friese Gaasterland, 
waarbij smaak, dierwelzijn, milieu en gezondheid hand in hand gaan. De belangrijkste pijlers voor de kwaliteit van het 
vlees zijn de verzorging, voeding, gezondheid en het welzijn van de dieren en de dagelijkse kruidenmix die de varkens 
krijgen. Gaasterlander werkt met eigen boeren, dierenartsen en voerleveranciers volgens strenge voorwaarden.  
Dit resulteert in heerlijk, mals en smakelijk varkensvlees met een 1 ster Beter Leven Keurmerk.

Smaak als beloning 
voor goede zorg
Een exclusief kwaliteitsproduct 
waarmee u uw klant trakteert 
op een mals en smaakvol 
stukje varkensvlees. De 
varkens zijn gehouden met de 
grootste zorg op kleinschalige 
boerderijen, onder toeziend 
oog van de Limburgse 
monniken. Op natuurlijke 
wijze opgegroeid, 
in alle ruimte en 
vervelen zich nooit.  
Dit staat garant voor 
de beste smaak.

Varkensvlees

Limburgs Kloostervarken

16



Kip

Aandacht van begin 
tot eind en dat proef je

Een ambachtelijk stukje vlees van eigen bodem. 
Hollandse scharrelkippen die sterker zijn en trager 

groeien dan gewone kippen. Stressvrij, 100% 
antibiotica vrij en volledig natuurlijk gevoerd. De 
boeren zijn graag duurzaam bezig en zetten zich 
graag in voor de optimale gezondheid van hun 
kippen. Het welzijn van de dieren staat voorop!

Fier kip staat voor langzaam groeiende 
kippen van Hollandse bodem. De kippen 
zijn volledig antibiotica vrij. Kortom, kip 

die op een diervriendelijkere wijze is 
opgegroeid dan reguliere kip.  

Kies voor Fier kip voor net dat stapje  
extra richting dierenwelzijn.

Bestelprocedure vergelijkbaar met 
andere kip bestelprocedures.

Verstegen 
Snijdbare 

Champignonsaus
76017402 | 6x250gr
Met een heerlijke romige 
smaak.

Verstegen 
Snijdbare 

Knoflooksaus 
76017601 | 6x250gr
Met een volle romige 
smaak.

Verstegen 
Snijdbare 

Pepersaus
76017802 | 6x250gr
Door het gebruik van 
diverse pepersoorten 
heeft deze saus een licht 
pikante smaak.

Bijverkopen? Bied bij uw vlees de 
lekkerste sauzen aan.

Of gebruik deze snijdbare sauzen 

bij uw eigengemaakte vlees specials!

Henri 
Stroganoffsaus

30330494 | 6x225gr
Tomatensaus met paprika, 
room, ui en champignons.

VERS VLEES
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Maldon Sea salt flakes sachets
50403413 | 2000x1gr
Maldon zout bestaat uit piramidevormige kristallen 
die met de hand geoogst worden om ervoor te 
zorgen dat ze zowel qua smaak als textuur perfect 
zijn. Die vlokken zijn kenmerkend voor Maldon. 

Bestelprocedure: vrijdag voor 12.00 uur bestellen, vers geleverd vanaf woensdag.

Gebruik de vacuümzak 
blackline om uw luxe segment 
rundvlees nog mooier onder 
de aandacht te brengen!

Vacuumzak 
blackline 
160x260mm
81141627 
doos 10x100st

Bijverkopen? Verkoop de Maldon 

zeezout bij uw rundvlees.

“Wij doen er alles aan om u het beste verse 
vlees te kunnen leveren. Afgelopen maanden 
hebben we een zoektocht gehad naar top 
kwaliteit rundvlees met een goede 
beschikbaarheid en eerlijke prijs. We 
kunnen u met trots het nieuwe Aberdeen 
angus Ierse rundvlees presenteren.”  
- Kees Sijm, inkoper Foodimpuls

Aberdeen angus is afkomstig van Ierse 
familiebedrijven. De runderen leven in een uniek 
gebied en staan gemiddeld 220 dagen per jaar 
in de open lucht en worden gras gevoerd. Het 
slachten van de runderen vindt plaats tussen de 
24 en 30 maanden bij een gewicht van onder de 
400 kilo. Het vlees heeft een bijzonder mooie kleur, 
een uitstekende marmering, een onberispelijke 
malsheid en een bescheiden omvang van de 
stukken die mooie snitten mogelijk maken. 

De producten worden per stuk vacuüm verpakt en 
vers geleverd. Van het Aberdeen angus merk kunt 
u diverse soorten bestellen, onder andere:

Rundvlees

Runderribeye Iers
61101777 | ±2.5kg
Zonder been, 
zonder kap.

Exclusief en kwalitatief vers Iers rundvlees

Runder dunne 
lende Iers
61101717 | ±5kg
Zonder been, 
zonder kap voor de 
mooiste entrecotes.

Tip! 

18



Puur gemak
U kunt uw wild, kalkoen en Frans gevogelte bestelling plaatsen via de webshop van Veldhoven. 
Uw producten worden door ons volgens de desbetreffende bestelprocedure bij u geleverd. 
Nog geen inloggegevens? Vraag uw verkoopadviseur.

Hele kalkoen gevuld en sous vide gegaard 
801 (art.nr. Veldhoven) | ±3-5kg
Vers en per stuk in zwarte vensterdoos verpakt, met ovenzak.

Hele kalkoen
802 (art.nr. Veldhoven) | ±2,5-3kg
De kleine kalkoenen (2,5-6 kg) worden per stuk op schaal in 
een stijlvolle zwarte vensterdoos verpakt.

Start wildseizoen: 
15 oktober

We hebben er voor 
gekozen het wild 
assortiment in te 

vullen met Veldhoven 
kipproducten. 

Hierdoor garanderen 
wij een optimaal 

bestel- en 
afleversysteem. Ons 

verkoopteam vertelt u 
daar graag alles over. 
De producten worden 

per stuk verpakt en 
kunt u zowel vers als 
diepvries bestellen.

Wild, kalkoen & Frans gevogelte

Geïnteresseerd in het wild, kalkoen en  

Frans gevogelte assortiment en de 

bestelprocedures? Scan de QR-code  

voor de brochure.

          19
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Maaltijden & salades
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Wist u dat…  
onze Fier rookworst 

gluten- & 
allergenenveilig is?

MAALTIJDEN & SALADES
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Maaltijden herfst & winter

1  Ambachtelijke stamppot 
zuurkool met spek 
30000233 | 3kg
Stamppot Zuurkool met gekookte 
aardappel, zuurkool met 
gebraden spek.

  

 Fiordiprimi 
Lasagne bolognese 
(met rundvlees) 
30219200 | 2x2,5 kg
Lasagne gemaakt van 
voorgekookte verse ei 
pasta, met bechamelsaus 
en bolognese saus.

2  Ambachtelijke stamppot 
boerenkool met spek 
30000033 | 3kg
Stamppot op basis van gekookte 
aardappel, boerenkool en 
gerookte spekjes.

  

3  Ambachtelijke stamppot 
hutspot met rundvlees 
30000133 | 3kg
Stamppot Hutspot met gekookte 
aardappelen, wortel met gebakken 
ui en gegaard rundvlees.

  

1

2

3

 Bereid zonder kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen.

De Kroes Verse rode 
kool met appel en 
cranberry 

30100072 | 1kg
Verse rode kool gestoofd met een zoetje 
en een zuurtje en winterse kruiden zoals 
kaneel, speculaas en anijs. Garnering 
van cranberry en appelblokjes.



AL 
JARENLANG 

DE BEST 
VERKOCHTE 

STAMPPOTTEN

Rookworst

ONZE GOUDEN 
ROOKWORST 

Oud & vertrouwd
Met de Fier rookworsten kunt u uw klanten met trots 
een ambachtelijke rookworst aanbieden en bent u 
verzekerd van een constante topkwaliteit en smaak. 
Kijk op de online bestellijst voor alle verschillende 
formaten, soorten en verpakkingen.

Fier Ambachtelijke 
rookworst fijn vacuüm
41000020 | 20x250gr
Bekroond voor heerlijke 
smaak en goede textuur. 
Gluten- & allergenenveilig.

Slagers rookworst fijn 
gluten- & allergenenveilig
41000407 | 10x220gr
Heerlijk van smaak en super zachte darm. Per stuk 
vacuüm verpakt. Uw klant kan de 
rookworst uit de verpakking 
halen en de laatste 
6 minuten mee 
laten koken met 
de zuurkool/
boerenkool.

Scan onderstaande QR-codes voor 
het actuele herfst-winter assortiment 

van De Kroes en Bonfait.

Zelf maaltijden maken? 
Wij hebben dagverse gesneden groente van Greens 
& Salads voor u. Verse groenten voor stamppotten, 

diverse maaltijden en snert. Bij Greens & Salads 
krijgt u alleen de mooiste en beste groenten!

Nieuwsgierig naar het 
totale assortiment van 

Greens & Salads? 
Scan de QR-code. 

MAALTIJDEN & SALADES
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Variëren met carpaccio

Vergeer Carpaccio kaas porties
70106026 | 8x20x25gr

Pijnboompitten 
geroosterd 
79017692 | 100x3gr

Handige sachets 
voor bij de carpaccio!

Salades

Presenteer de carpaccio in de carpaccio schaal.

 Roos Bieten 
carpaccio gesneden

13004062 | doos 10x80gr
Gemaakt van 100% rode biet, 

handmatig gesneden.

 Roos Vitello Tonato 
carpaccio gesneden

13004063 | doos 10x80gr
Gemaakt van 100% kalfsvlees, 

handmatig gesneden.

 Roos 
Rundercarpaccio 

gesneden
13004060 | doos 10x80gr
De carpaccio wordt bij Roos 

handmatig gesneden. Voor de 
carpaccio wordt kwaliteitsvlees 
zonder toevoegingen gebruikt. 
Dit zorgt ervoor dat smaak en 
structuur van eerlijk vlees is.

 Zalmcarpaccio 
gesneden

79020135 | doos 10x80gr
Licht gerookt en fijn gesneden. 

Alle carpaccio’s zijn verpakt 
per 80gr op 
een onderlegger en folie.

24
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Zeer geschikt om te verwerken in salades of pasta. Deze producten worden uit de 
diepvries geleverd, zodat u de juiste houdbaarheid ontvangt en  
uw klant kan genieten van de meest verse zalm in de salade.

SALADES  
in alle soorten en maten
Wij bieden u een keur 
aan maaltijdsalades, van 
vegetarisch tot vlees, pasta-  
of aardappelhoudend. 

Fier Oma’s rundvleessalade
21000400 | emmer 5kg
Authentieke rundvleessalade op basis van 
aardappel (47,8%) en gegaard rundvlees 
(13,4%), wortelen, zilverui, augurk en appel.

Fier Tomaten mozzarella salade
20070100 | bak 1kg
Italië in het klein. Frisse zachte mozzarella met tomaten in een romige met 
kruiden verfijnde saus. Tip! Lekker als basis voor een pasta salade; meng 
1kg tomaten mozzarella salade met 2kg pasta en 75gr rucola. Garneren 
met geroosterde pijnboompitten en zongedroogde tomaatjes.

Fier Kaas pesto salade
50300008 | 1kg
Smaakvolle salade met Parmezaanse kaas en pesto. Tip! Vul een plakje San 
Daniele ham met de kaas pesto salade voor een heerlijke hartige bonbon!

Ook volop keuze in toastsalades

1   Zalmsnippers gerookt 
79020021 | 500gr
Licht gerookt en verpakt per 500gr, zeer 
geschikt om te verwerken in een salade of pasta.

2   Gerookte Noorse zalm
79020136 | 10x100gr
Ambachtelijk gemarineerde gezouten en 
gerookte zalm. De zalm wordt handmatig 
drooggezouten voor een optimale smaak. Met 
uiterste zorg gerookt, gefileerd en gesneden 
zodat een topproduct wordt gecreëerd. 

Zalm voor in de salade

1

2

Zeer 
geschikt om 
te verwerken 
in uw poké 

bowls!

MAALTIJDEN & SALADES



Brood, enzo...

 Hamburgerbol 
streetfood zwart
54000310 | 20x2st
De zwarte hamburgerbol 
streetfood is vegan en is voor 
iedere barbecue liefhebber 
een toegevoegde waarde om 
er een feest van te maken.

 Hamburgerbol 
brioche wit
54000311 | 20x2st
De hamburgerbol brioche is een wat 
zoeter broodje. Bij het beleggen met 
gekruid vlees is het zoete broodje een 
mooie tegenhanger. Ook uitermate 
geschikt om pulled pork op te doen.

HAMBURGERBOL
 

Gemaakt van de beste kwaliteit 
grondstoffen met authentieke 

recepten. Verpakt in zakjes van 2 stuks. 
Alleen voorzien van onder etiket. 

 U kunt zelf uw eigen etiket met logo, 
prijs en THT op de zakjes plakken. 

Tip uw klant 
om het broodje open 

te snijden en met de open 
kant op de barbecue kort te 
grillen. Dan karamelliseert 

het en trekt de saus er 
niet zo in.

 Na ontdooien 
5 dagen 
houdbaar
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FLATBREAD
Gemaakt van 100% 

natuurlijke grondstoffen. 
Het is een echt brood, in 
tegenstelling tot wraps. 

Gemaakt van 17% 
groente en bestaande 

uit 2 dunne lagen. 
Verpakt in zakjes van 5 
stuks. Alleen voorzien 

van onder etiket. U kunt 
zelf uw eigen etiket met 
logo, prijs en THT op de 

zakjes plakken.

Voor in de broodjescorner in uw winkel
  Cupiello vegan wild plait

55102793 | 70x95gr
Meergranen bladerdeegbroodje op basis van 
natuurlijke ingrediënten. Gevuld met maple siroop 
en appelbessensap. Geschikt voor ieder moment 
van de dag. Gelijk vanuit de vriezer af te bakken in 
25-30 minuten op 170°C.

 Flatbread spinazie
54000302 | 15x5st

 Flatbread wortel 
54000303 | 15x5st

 Flatbread rode biet
54000304 | 15x5st

Scan de 
QR-code voor ideeën 

met flatbread.

Ook in volkoren of wit 
te verkrijgen.
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Desserts

Slagyoghurt 10%
79000230 | emmer 5kg
Met slagyoghurt maakt 
u de heerlijkste luchtige 
yoghurt. Deze verse yoghurt 
is opklopbaar als slagroom. 
Na 10 minuten kloppen 
maakt u van 5kg in totaal 
10kg luchtige slagyoghurt. 
Lekker en puur!

Maak verschillende smaken slagyoghurts met deze compounds!
De compunds brengen een extra smaak aan de slagyoghurt. Gebruik 30 gram per kilo slagyoghurt.

Scan de QR-code voor dit recept en nog meer receptideeën voor de herfst of de winter.

For Pastry Aardbei 
compound

70007031 | 1ltr

ForPastry Caramel 
compound

70007033 | 1ltr

ForPastry Tiramisu 
compound

70007037 | 1ltr

LUCHTIGE YOGHURT 
IN EEN HANDOMDRAAI

Lekkere 
eindejaars-

variant!

LUCHTIGE 
YOGHURT MET 
STOOFPEERTJES
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LUXE 
KWALITEIT EN 
BETAALBAAR

Ambachtelijke 
desserts met liefde 
en passie gemaakt. 
Gecombineerd met 
de beste Belgische 
chocolade, 
volle room en 
kwaliteitsvolle 
mascarpone is 
het dessert van 
topkwaliteit!

 1. Passievruchten mousse
79002223 | 24x50gr

 2. Citroen limoen mousse
79002220 | 24x50gr

 3. Melk chocolade mousse
79002222 | 24x50gr

 4. Crème framboos mousse
79002221 | 24x50gr

 5. Stracciatella mousse
79002224 | 24x50gr

 6. Tiramisu met crumble van speculoos
79002225 | 24x50gr

2

1

3

4

5

6

Leverbaar van week 48 tot week 52, mits besteld voor week 46.

 Verbeterde 
verpakking 
en scherpere 
prijs

 Na ontdooien 
7 dagen 
houdbaar
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Maak uw gourmet compleet met sauzen: Ideaal voor bij de gourmet!

Concepten

Greens & Salads 
Bakmix 4-vaks 
32130033 | 200gr
4-vaks schaal met 
gesneden champignon,  
ui, rode paprika en 
groene paprika.

Greens & Salads 
Gourmetpakket 
7-vaks
32130132 | 700gr
7-vaks schotels met 
gesneden groenten 
geschikt voor de 
gourmet.

Trio kerrie-, cognac-, knoflooksaus
75014106 | 3x110gr
Lekker romig en vol smaak. Gemaakt met 
natuurlijke ingrediënten, bereid op 
ambachtelijke wijze.  

Onze unieke concepten geschikt tijdens   de herfst, winter en kerst periode

Vraag ook naar onze (duurzame) gourmet 

verpakkingsmogelijkheden!
Bestelprocedure: Uiterlijk 7 november bestellen 
is vanaf 28 november bij u in huis (THT tot in 
februari).
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Onze unieke concepten geschikt tijdens   de herfst, winter en kerst periode

Scan de QR-code en lees alles over deze unieke concepten.

Lekker voor 
meerdere 
momenten 

van de dag! Scan voor 
recepten
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Negroni heeft een divers 
assortiment met unieke 
specialiteiten met een 
overheerlijke smaak 
ervaring. Geschikt om 
op ieder moment van 
de dag van te genieten. 
Ook zeer geschikt voor 
op de borrelplank.

De 8 kernwaarden 
van Negroni
• De behoefte van de klant
• Kwaliteit
• Innovatie
• Medewerkers tevredenheid
• Efficiëntie
• Duurzaamheid
• Waarde creëren
• Dierenwelzijn

Het overige assortiment van Noel wordt gaandeweg overgezet naar Aromas del Sur.

SPECIALITEITEN 
MET SPAANS 

TEMPERAMENT
Met passie, ambacht en 
vakmanschap worden al 

meer dan 80 jaar de Spaanse 
vleeswarenspecialiteiten op 
traditionele wijze gemaakt 

door de Spaanse producent 
Noel. Speciaal en exclusief 

voor de versdetaillist in 
Nederland hebben zij nu het 
nieuwe merk Aromas del Sur 

geïntroduceerd.

Proef het zonnige zuiden

Specialiteiten

Ambacht  
enen specialisme uit

–Italië–
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1  Fuet Catalan
19501125 | 10x170gr
Gezouten varkensworst die 
smaak en Catalaanse traditie 
combineert. Eersteklas vlees 
volgens het originele recept.

2  Fuet Iberico
19501124 | 10x150gr
Gemaakt van 100% Iberico de 
Cebo vlees, zonder kleurstoffen.

Ambachtelijke noten

Al eens gedacht  
aan het verkopen  

van noten? 
Wij hebben voor u een assortiment 
vers gebrande noten geselecteerd. 

Gezouten, ongezouten, gekruid 
of met een laag echte Belgische 

chocolade. Lekker voor bij de borrel 
of als maaltijdcomponent.

Vraag naar de mogelijkheden voor 
een display in uw winkel!

21

Stinco di Prosciutto 
arrosto alle erbette
19500009 | 12x600gr
Een Italiaans oerhammetje met 
kruiden. lang houdbaar en daardoor 
ook ideaal voor (kerst)pakketten.

Meer weten over 
Negroni? Scan 
de QR-code 

voor de brochure. 

Nu al verkrijgbaar onder 
het merk Aromas del Sur:
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Kaas & co

Ultiem gemak voor u en uw klant! 

U legt het zo in de winkel en uw klant kan lekker kaas schaven!

Gewicht variërend van 150 gram tot 450 gram 
per stuk, verpakt per 6 stuks in een doos.

Hollandse kaas

DE LEKKERSTE KAAS 
nu ook bij u te koop?

 
De kaas van Bastiaansen is puur natuur. Kaas van 
Bastiaansen is biologisch, vegetarisch en verantwoord. 
We gebruiken alleen de beste ingrediënten; geen 

kleurstoffen, smaakversterkers, conserveermiddel en andere 
toevoegingen. Na productie mag de kaas in alle rust rijpen om 
zijn volle smaak te ontwikkelen. En dat proef je!

Midden in Twente ligt Landgoed Kaamps in het kleine dorpje 
Deurningen. Hier is het waar de kazen van Boer’n Trots stuk 
voor stuk op ambachtelijke wijze gemaakt worden. Om de 

beste melk te verkrijgen hebben koeien goede zorg en voeding nodig. 
‘Ben je goed voor de koe, dan is zij goed voor jou’, aldus Boer Herbert. 
Aan goede zorg ontbreekt het op Landgoed Kaamps niet!

150 gram per pakje, verpakt per 10 stuks in een doos.

Ook verkrijgbaar in jong, jong belegen, 
oud en basilicum.

 Geen verpakkingskosten
 Lange THT

 Geen verpakkingskosten
 Lange THT

Gesneden voorverpakt Stukken

Verkrijgbaar in 
tomaat/olijf 
en fenegriek.

Ook verkrijgbaar 
in extra belegen 
en geitenkaas 
jong belegen.
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Uw verkoopadviseur adviseert u graag over ons kaasassortiment en starterpakket!

Wilt u ook uw specialisme verbreden en naast uw huidige reguliere assortiment uw klant 
verrassen met kaas? Wij zien in de markt steeds meer versdetaillisten hun assortiment 

uitbreiden met kaas. Variërend van voorverpakt, stukken, vers van ’t mes en buitenlands 
assortiment. Onze inkopers zijn voor u op zoek gegaan naar het beste assortiment in kaas.

Hollandse kaas

Naast het prachtige Hollandse assortiment vindt u 
ook een selectie hardlopende buitenlandse kazen. 

Een wereld van prachtige kaasspecialiteiten 
waarmee u zich kunt onderscheiden. Kazen zoals 
brie 50+ en 60+ of burratina, cremeux, camembert 
en gorgonzola. Kijk op de online bestellijst welke 
soorten bij uw winkel passen!

Pure Jersey kaas wordt gemaakt van de melk 
van Jersey koeien. De Jersey koe geeft 

bijzondere melk. De melk van de Jersey koe bevat van nature 
veel meer proteïne en vet dan de melk van de ‘gewone’ 
Hollandse koe. Dit zorgt voor de –PURE- romige smaak.

De kaasmakerij van de familie Klaver staat in Winkel, 
Noord-Holland. Op natuurlijke wijze worden hier de 

puurste kazen geproduceerd. De weide ligt tussen de Noordzee en 
het IJsselmeer en heeft hiermee een belangrijke invloed op de smaak 
van de Klaver kazen. Uit de zilte, rijke kleigrond groeit het malse gras 
wat deze kaas zo bijzonder romig en puur maakt.

Buitenlandse kaas

 Vers van ’t mes
 Eigen verpakking en etiket  
(vraag onze verkoopadviseurs voor advies)

Profileer u als kaasspecialist  
en laat uw klant kiezen!

Hele wielen

±5kg. Ook 
verkrijgbaar 
in geitenkaas 
brandnetel 
en contadino.

±5kg. Ook 
verkrijgbaar in 
sambal, fenegriek, 
contadino en 
mosterd peper. 

±10kg. Verkrijgbaar in honing koe en geitenkaas honing.

DELICATESSEN
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1  Deli di Paolo Grissini Corti
50404025 | 8x150gr
Naturel

2  Deli di Paolo Grissini 
Piccoli tomaat & basilicum
50404026 | 8x200gr
Mediterrane smaak

3  Deli di Paolo Grissini 
Piccoli knoflook & basilicum
50404027 | 8x200gr
Mediterrane smaak

Lekker op de borrelplank

Grissini Deli di Paolo
Heerlijk knapperige ambachtelijk gemaakte mini grissini bereid met olijfolie. Geproduceerd in Italië. 
Goed te combineren met verschillende soorten tapas zoals olijven, dipsausjes en rauwe ham.

1 

2

3

En de lekkerste dippers!

Magnifiek 
Pesto dipsaus*
75014070 | 2,5kg

 LaBan Trio 
kruidencrème
70000113 | 12x150gr
Zongedroogde tomaat, 
truffel en kruidenboter.

 Kruidenboter 
met zongedroogde 
tomaat
70000104 | 6x80gr

* Bestelprocedure: Uiterlijk 7 november bestellen is vanaf 28 november bij u in huis (THT tot in februari).38



Rustieke bol 2.0
Deze rustieke bol wordt gekenmerkt 
door de afwezigheid van additieven en 
conserveringsmiddelen. Puur natuur, 
dat zie je, dat ruik je, dat proef je...

 Rustiek rond wit
55071907 | 11x600gr

 Rustiek rond bruin
55071960 | 14x600gr

LaBan Roomboter 
kerstboom
70000116 | 12x75gr
De boterfiguur wordt vers 
uitgeleverd. Leverbaar vanaf 
week 48. THT van 40 dagen.

De Venehoeve 
BIO Roomboter

70124310 | 12x200gr
Goed smeerbare roomboter 
met een overheerlijke smaak. 
Vers uitgeleverd en alleen 
voorzien van onder etiket. 
U kunt zelf uw eigen etiket 
met logo, prijs en THT op 
de bakjes plakken.

Verkoop het als gevuld 
brood, met pamaham, 
mozzarella en pesto.

Ook lekker 
bij de borrel!

Fleur 
de camembert 

met kruiden
55072202 | 11x450gr

Heerlijk om te delen. 
Dip de broodjes in 

de smeuïge warme 
Camembert.

Of gevuld brood met kruidenboter 

zongedroogde tomaat, belegen 

kaas, parmakaas en rode ui.

Smakelijke 
roomboters

Geschikt 
als 

bijverkoop 
bij de 

biefstuk
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Wist u dat…
...  een online bestelling u tijdsbesparing oplevert? Omdat u uw 

bestelling direct in de online systemen invoert, hoeft u deze niet 
eerst op te schrijven en door te bellen! 

...  we per afdeling een bestellijst kunnen maken? Dus bijvoorbeeld 
koelcel 1, groentebestelling, verpakking, kruidenzolder of 
diepvries. Zo loopt u efficiënt door uw bestelproces.

...  in onze online bestelomgeving altijd de actuele prijzen staan?

...  u iedere avond tot 19.30 uur een nabestelling kunt doen voor 
de volgende leverdag? 

...  we digitaal alle productspecificaties beschikbaar hebben?

...  back-orders heel overzichtelijk weergegeven worden in de 
bestellijst? 

Meer weten? Vraag onze verkoop binnendienst  
of uw verkoopadviseur. Wij helpen u graag!

bestellen@haarsma.nl
0513-623945

verkoop@verscentrumede.nl
0342-413565


