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FOOD LOVER 
FAMILY

VOORDAT WE HET WETEN staat de winter weer voor de deur en gaan we richting 

de feestdagen. De tijd vliegt voorbij en daarom willen we u al inspireren voor het 

voorjaar van 2023 met het thema CARIBBEAN. Een lekkere hamburger gevuld met 

stukjes mango, als dit geen BBQ verrassing is.

Geniet eerst nog met elkaar van de kerstdagen en Oud en Nieuw. Dan wensen wij 

u alvast een spetterend, succesvol maar bovenal een gezond 2023.

We hopen u dan weer te mogen ontmoeten.

Het salesteam en 
  het team van R&D

2 | De Korrel Beheer | tst tst | De Korrel Beheer | 3

IDEA
FROM 350KG

VOORWOORDrund           pluimvee (kip, kalkoen)   varken vis, schaal en schelpdieren       groente, vegetarische- en kaasproductenTOEPASSING VOOR:
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CARIBBEAN 
JERK CHICKEN 
TENDERS
Deze kipstukjes zijn gepaneerd met de Breadcrumbmix Jerk Style. Zo kan uw klant de 
Jamaicaanse smaak in huis halen.

Gepaneerde drumsticks met een zoetje van gember en kokos. Een tropische bite.

Breadcrumbmix Jerk Style
Geel rode paneermix gemengd met typische 
Jerk kruiden waaronder piment, nootmuskaat en 
knoflook.

Breadcrumbmix Puerto Viejo
Paneermix met zoete tinten van gember, lemon, 
stukjes tomaat en kokos.

POLLO 
PUERTO VIEJO

Breadcrumbmix Jerk Style Breadcrumbmix Puerto Viejo
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PANAMA FISH 
TORTILLA

CHILI 
YUCATAN

Deze tortilla’s worden pas echt lekker met de vis bites, gekruid met de Master Spice Panama. Een pittige chili die je meevoert naar Mexico.

Master Spice Panama
Oranje kruidenmix op basis van zeezout, paprika, 
chili, tijm en andere specerijen.

Master Spice Yucatan   
Een kruidenmix op basis van groenten (knoflook, ui, 
tomaat), diverse kruiden, chili en lemon.

Master Spice Panama Master Spice Yucatan
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Een hamburger met een vulling van mango en een saus van o.a. kokos en rietsuiker. Een zoete inval.

Master Spice Trinidad
Gele kruidenmix op basis van zeezout, kerrie, 
lemon, kruidnagel, zwarte peper en andere 
specerijen.

Master Sauce Tropical BBQ 
Oranje bruine BBQ saus op basis van tomaten-
puree, rietsuiker, diverse specerijen en kokos.

TOSTADA 
CARIBBEAN

MEXICAN 
BURGER 
TROPICAL

Pulled Beef met een Mexicaanse twist door de Master Spice Trinidad. En dat geserveerd 
op een tostada, genieten dus!

Master Sauce Tropical BBQMaster Spice Trinidad
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Door de Master Sauce Hawaï krijgt deze Quesedilla een zomers tintje. Maar je kunt 
hem natuurlijk het hele jaar door eten!

Een kleurrijk broodje met een zoet pittige vulling van kip. Door de kokos en de frisse 
tomatenblokjes is dit een echte traktatie.

JAMAICAANS 
GEVULD
BROODJE

QUESEDILLA 
HAWAÏ

Master Sauce Chili Coconut
Lichtgeel oranje saus met tekening van rode 
peper, milde saus met romige kokos smaak en 
diverse kruiden (kerrie melange).

Master Sauce Hawaï
Frisse lichtgeel zoetige saus met tonen van 
ananas, lemon en appel, diverse specerijen 
(gember, peper) en groenten (knoflook en ui).

Master Sauce Chili Coconut Master Sauce Hawaï
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