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FOOD LOVER 
FAMILY

VEGETARISCH ETEN heeft een vlucht genomen. Anno 2022 

is VEGA hipper dan ooit. Ook wij bij De Korrel zien dit en willen u ook 

graag ondersteunen en adviseren op dit gebied.

Daarom staat het 3e magazine in het teken van VEGA. Verschillende 

smaakideeën gecombineerd met tailormade oplossingen, maar dan 

vegetarisch.

Natuurlijk is dit maar een kleine weergave van de mogelijkheden die 

wij u kunnen bieden. Benieuwd naar uw eigen signature, tailormade 

VEGA IT IS!

John Dokter
  Bjorn Dokter

vegetables, vegetarian and cheese products APPLICATION FOR: 
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IDEA
FROM 350KG

VOORWOORD
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POTATO 
SNACK
Een krokante snack op basis van aardappel. Dit korstje maakt deze Potato Snack net even anders. Lekkere nuggets maar dan op basis van tofu. Een vegetarische variant van een heerlijke snack.

Battermix Potato Snack
Deze battermix, welke o.a. tarwebloem en 
zetmeel bevat zorgt voor een goede hechting van 
het paneermeel en geeft de Potato Snack een 
lekkere crunch.

Breadcrumbmix Potato Snack  
Door de Breadcrumbmix Potato Snack te 
gebruiken geeft u uw snack een vrolijk 
krokant uiterlijk. Dit door de diverse gekleurde 
paneermeelsoorten en kruiden.

Predust Tofu Nuggets
Een predust op basis van tarwegriesmeel zorgt 
voor een goede hechting wat de opbouw van de 
korst verbetert.

Tempura Tofu Nuggets
Deze tempura is op basis van diverse soorten 
bloem (mais, rijst en tarwe) en o.a. kruiden. Dit 
tezamen geven de Tofu Nuggets een luchtige 
krokante korst.

Predust Tofu Nuggets Tempura Tofu Nuggets

TOFU 
NUGGETS

VEGA
it is!

VEGA
it is!

Battermix 
Potato Snack 

Breadcrumbmix 
Potato Snack

Breadcrumbmix 
Potato Snack (2)
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CAMEMBERT ONION RINGS
Een heerlijk kaasje mag natuurlijk niet ontbreken. Warm, krokant, tezamen met bijvoorbeeld 
cranberry’s een ware delicatesse.

Een origineel Amerikaans voorgerecht, licht gebatterde uienringen met een pittige smaak van peper.

Breadcrumbs D30 
De Paneermeel D30 kenmerkt zich door zijn licht 
oranje kleur en zijn mooie granulatie.

Battermix Camembert  
De battermix Camembert is een specialty batter, 
welke uitermate geschikt is voor het coaten van 
kaasproducten.

Predust Onion Rings   
Predust bestaande uit paneermeel, gluten, zout en 
een frisse smaak van ui. Dit zorgt niet alleen voor een 
goede hechting, maar geeft ook al smaak mee aan 
de onion rings.

Battermix Onion Rings 
Deze batter bevat o.a. bloem van tarwe en mais, 
maar ook kruiden/specerijen. Daarnaast geeft het 
een mooie goudgele korst.

Breadcrumbs D30 Predust Onion RingsBattermix Camembert Battermix Onion Rings 

VEGA
it is!

VEGA
it is!
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De vegetarische schnitzel is onweerstaanbaar door die heerlijke crunchy bite!

Master Blend Vegamix extra groente
Een mix van verschillende plantaardige 
eiwitten in combinatie met kruiden en 
specerijen zorgt voor een goed vormbaar deeg 
en geeft de burger een lekkere smaak en bite.

Breadcrumbs Vegaburger   
Een mix van tarwe en aardappel geeft deze 
burger een krokant korstje met een subtiele 
smaak van aardappel.

Cornflakesmix VEGA 
Een mix van cornflakes en paneermeel met 
een goudgeel karakter. De unieke smaakmaker 
voor uw vegetarische product.

VEGGIE 
BURGER 
SANDWICH

SCHNITZEL 
VEGGIE 

Breadcrumbs VegaburgerMaster Blend Vegamix 
extra groente

Deze sandwich is voorzien van een heerlijke vegetarische burger gemaakt van o.a. erwten, wei en soja-eiwit 
in combinatie met groente en kruiden/specerijen. De paneermeel zorgt voor het krokante korstje van 
deze VEGGIE snack.

Cornflakesmix VEGA

VEGA
it is!

VEGA
it is!
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De Breadcrumbmix Mediterranean geven deze vegetarische bites een zonnig Mediterraans karakter.Dit product kenmerkt zich door een vegetarische vis verrassing. Een vegetarische twist.

Battermix B20  
Deze battermix geeft vegetarische 
producten samen met de paneermix een 
crispy korst.

Breadcrumbmix Mediterranean     
Een bijzonder paneermeelmix vanwege 
het kruidenboter aroma. Een zonnige mix 
voor diverse toepassingen.

Battermix B20 Breadcrumbmix Mediterranean

Master Blend Vegetarian Fishbinder
Deze binder is geschikt voor deze vegetarische vis 
verrassing. Deze blend bestaat uit tarwevezels, diverse 
zetmelen, kruiden en specerijen.

Batter Vegetarian Fish Treat 
Met deze batter maakt u een beslag dat 
ook geschikt is voor het batteren van 
vegetarische producten. En bestaat uit o.a. 
verschillende soorten bloem, zetmeel 
en zout.

Breadcrumbmix Vegetarian Fish Treat
Een vegetarische paneermeelmix van verschillende 
soorten gekleurd (natuurlijk) paneermeel, kruiden en 
specerijen. Voor een krokant geheel.

Master Blend 
Binder Fishless

Batter 
Fishless Treat 

Breadcrumbmix 
Fishless Treat 

VEGETARIAN 
FISH TREAT 

MEDITERRANE 
KROKANTE 
BITES 

VEGA
it is!

VEGA
it is!
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T +31 (0)88 55 777 55    

F +31 (0)88 55 777 33 

   

info@dekorrelbeheer.nl    

www.dekorrelbeheer.nl

KORREL
BEHEER

De


