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Ster Huismerk: Subliem

Goede kwaliteit tegen scherpe prijs

Subliem is het markante boegbeeld van groothandels
die zijn aangesloten bij de Ster in- en verkooporganisatie
in Amersfoort. Het merk Subliem onderscheidt zich
van andere merken door een sterke focus op service,
kwaliteit en loyaliteit van de klant. Het assortiment van
Subliem dekt het grootste deel van de klantbehoefte.
Kenmerkend voor het totaalpakket van Subliem is de
uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding. Het Subliemassortiment wordt enthousiast ondersteund door de
20 groothandels.
De combinatie van service, flexibiliteit, snel reageren,
betrouwbaarheid en logistiek op maat is de kracht van

de groothandels die het assortiment kunnen leveren.
Dit komt vooral tot uiting in een hoge klantentrouw en
uitstekende klanttevredenheid.
De groothandels van Ster in- en verkooporganisatie
helpen u graag om goede zaken te doen. Hoe? Door
kwalitatief uitstekende en verantwoorde producten te
ontwikkelen met een aantrekkelijke prijs. Wilt u eens
geheel vrijblijvend “proeven” wat Subliem voor u verder zou kunnen beteken?
Neem dan contact met ons op.
www.ster-inkoop.nl

O.a.: Vetten & Sauzen, Frituurolie, Snacks,
Brood, Tafelzuren, Schepijs en Non-food.
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De Waldkorn® Classic-broodjes
en

duurzaam
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Lekker

GRAN

Waldkorn® neemt de tijd voor smaak.
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Een lekker, authentiek broodje: daar houdt
elke consument van. En nu nog meer, want
de vernieuwde Waldkorn® Classic-range
beantwoordt volledig aan de nieuwe,
duurzame verwachtingen van uw klanten.
Zo kunnen ze compromisloos genieten van
de premium smaak van The Original!

voedingspatroon volgens de Schijf van Vijf. Net
wat uw klanten zoeken in hun dagelijks brood!

Waldkorn® neemt de tijd voor u
Bij Waldkorn® vinden we het belangrijk om u
als ondernemer te ondersteunen. Advies, extra

Nederland
Les Pays-Bas
The Netherlands

service of informatie nodig? We nemen graag

Waldkorn® Classic,
helemaal mee met morgen!
Evenwichtig

leven,

consumenten

de tijd voor u en helpen u bij het bakken en
verkopen van onze broodjes!
www.waldkorn.com

zijn

er

steeds meer mee bezig. Ze gaan op zoek naar

Meergranen

producten die gemaakt zijn met respect voor

Bereid met een zorgvuldig
geselecteerde mix van granen.
Herkenbaar aan dit icoontje.

ambacht en traditie. Maar ze hebben het ook

ongelofelijk druk en eten vaker on-the-go.

De vernieuwde Waldkorn® Classics bieden
het perfecte antwoord op die vraag naar pure

Schijf van Vijf

Klanten • Clients • Customers

broodjes. Rijk aan granen en dus nét zo lekker

Smakelijk en voedzaam! Onderstaande
Waldkorn® Classic Broodjes passen
perfect binnen een gebalanceerd dieet.

als onze Waldkorn® Classic!

TT

De vernieuwde broodjes bieden de vertrouwde

Clean label

smaak van het origineel, maar ze dragen nu ook

het Clean Label, waardoor ze écht helemaal mee
zijn met morgen! Dit label is uw garantie voor een

Baker & Baker

Gegarandeerd zonder bewaarmiddelen,
smaak- of kleurstoﬀen.
Bovendien zonder lactose en palmolie!

product dat perfect past in een gebalanceerd

Dagelijks genieten met ons assortiment
Waldkorn®

Waldkorn®

Classic Pyramide
Junior

Classic Pyramide

Logo en adresgegevens worden altijd
in deze verhoudingen en op een
witte achtergond geplaatst !
Waldkorn®

Classic
Le logo et l’adresse
sontBolletje
toujours
apposés dans ces dimensions
et sur un arrière-plan blanc.

Waldkorn®

Waldkorn®

Classic Carré

Classic Pyramide
XXL

Gebruikte lettertypes adresgegevens
zijn Gotham HTF black en book
Waldkorn®

Waldkorn®

Classic Reuzenbol
La police de
caractères
utilisée pour l’adresse
Classic
Tafelbrood

The logo and address details are always
set in these proportions and are placed
on a white background!

est la « Gotham HTF black&book ».
The fonts used for the address details
are Gotham HTF Black and Book

CSM Benelux B.V.
Postbus 284 I 4600 AG Bergen op Zoom I Nederland
Tel. +31 (0)800 864 77 62 I Fax +31 (0)800 864 77 66
www.csmbakerysolutions.com I customerservice.nl.benelux@csmbakerysolutions.com
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Grootse mini mix

Grootse merken,
Grootse mini’s
MINI
KALFSCROQUET

MINI
BAMI ORIËNTAL

Ca. 72x30g

6

MINI
FRIKANDEL

MINI
CRISPY CHICK’N

Interesse? borrelmaatjes@vangeloven.com

MINI
RUNDKROKET

MINI
KAASSOUFFLÉ

Gelijke baktijd

Van Geloven introduceert dit jaar op de Horecava
drie grote innovaties. Afgestemd op de behoefte
van de hedendaagse consument, die verantwoorde kwaliteit snacks wil, steeds vaker zonder vlees,
maar vooral ontzettend lekker.
Af en toe echt genieten van een lekkere, verantwoorde snack is wat veel gasten erg belangrijk
vinden, met deze nieuwe producten stellen we u in
staat om ook voor uw gasten een passend aanbod
te kunnen bieden.

Mora Crispy Chick’n
Uiteraard blijft goed genieten van verantwoorde
vleessnacks voor veel consumenten ook erg belangrijk.
Daarom introduceert Mora Crispy Chick’n een range
heerlijke malse, sappige kipproducten in een krokant
jasje bereid met 100% Beter Welzijn kipfilet en zonder
kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen. Kip is hip en
Mora geeft hiermee bovendien een antwoord op de
toenemende vraag naar betere kwaliteit kipproducten,
waarbij dierenwelzijn steeds belangrijker gevonden
wordt.

Mora Vegetarische snacks
In samenwerking met De Vegetarische Slager komt
Mora op de Horecava met een range klassieke
snackproducten die geen vlees bevatten maar qua
smaak en structuur nagenoeg niet te onderscheiden
zijn van de originele vleesvariant. Deze unieke
samenwerking speelt in op de trend waarbij steeds
meer consumenten minder of geen vlees meer willen
eten. Doelgroep voor deze range producten is dan
ook de consument die houdt van lekker snacken
maar steeds vaker op zoek is naar herkenbare
snackproducten zonder vlees.

Het assortiment voor Foodservice bestaat uit een
draadjesvleesch kroket, een draadjesvleesch bitterbal
en een kipkorn, de kroket is ook verkrijgbaar in een
oven variant. Alle producten zijn vegetarisch, de
kipkorn is veganistisch.
Een ideaal assortiment om ook uw gasten van heerlijke
vleesvrije snacks te laten genieten.

Het assortiment voor Foodservice bestaat uit strips van
30 gram, strips van 40 gram, een burger en een XL strip
van 80 gram. Vier heerlijke kipproducten waarmee u
uw gasten altijd een passend product kunt aanbieden.

Van Geloven Borrelmaatjes
De laatste innovatie uit de Van Geloven stal zijn de
Borrelmaatjes. Een luxe mix bestaande uit de mooiste
selectie van smaakvolle producten en bekende merken.
De snacks zijn royaal van formaat, luxe van vorm en van
hoge kwaliteit. Uiteraard super gemakkelijk te bereiden
met één gelijke baktijd.
De mix bestaat uit 6
bekende mini snacks;
een mini rundkroketje van Kroketterij
De Bourgondiër, een
mini kaassouffle van
Souflesse, een mini
frikandel van Van Lieshout, een mini kalfskroketje van Van Dobben, een Crispy Chick’n strip van Mora en een mini
bamihapje van Welten.
Een mix die bij uw klanten in de smaak zal vallen en een
feest van herkenning teweeg zal brengen.
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BIJ AANKOOP VAN
6 DOZEN CUP-A-SOUP

OUP
1 DOOS CUP-A-S
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A
ASIAN TOM KH
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BIJ AANKOOP VAN
12 DOZEN CUP-A-SOUP

OUP
1 DOOS CUP-A-S
A KAI + 1 DOOS
ASIAN TOM KH
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ICE is (n)ICE
Trendy ijs/milkshake lijn
Zowel PET- als kartonverpakkingen
Diverse groottes

Onze Ice is (N)ice lijn is uitstekend te combineren met bijpassende deksels en de verschillende papieren
rietjes in diverse kleuren en patronen. Meer informatie? Neem contact op met uw Ster leverancier.
WWW.DEPA.EU
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HOERA!
OERFRIET
5 JAAR!
Dat vieren we met geweldig nieuws!
Kom gezellig langs bij Aviko in hal 8,
stand 408

10
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Campina voor de
perfecte toef
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Van Oordt biedt een nieuw Van Strien koekassortiment aan.
De koekjes van banket bakkerij Van Strien zijn premium
producten, maar wel voor een bereikbare en betaalbare luxe.

Nieuw in het
assortiment!

De koekjes zijn:
• Alleen bereid met roomboter
• Los per stuk verpakt
• Ook beschikbaar in biologisch fairtrade
Het Van Strien assortiment is breed inzetbaar voor:
• Restaurants
• Cateraars tijdens banqueting activiteiten
• Bij vergaderingen
• Bij ontvangst op de hotelkamers
Productomschrijving
Van Strien Luxe RB koekjes
Van Strien koekjes mix Bio/FT

Inhoud
66 x 6,5 gr.
66 x 10 gr.

Van Strien spelt muesli Bio/FT

66 x 10 gr.

Van Strien RB kaasstengel

25 x 20 gr.

Van Strien RB meerzaden stengel

25 x 20 gr.

Van Strien Bio Baked Goodness walnoot/honing

20 x 35 gr.

Van Strien Bio Baked Goodness haver/rozijnen

20 x 35 gr.

Van Strien Bio Baked Goodness haver noten

20 x 35 gr.

Meer weten?
Ga naar:
www.portieverpakkingen.nl/vanstrien
of neem contact op met onze Sales Office:
T 0186 630 611 / E sales@oordt.com
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Ster huismerk: Chef’s Delicious

Goede kwaliteit tegen scherpe prijs

Wereldse smaakmakers

Noten & Zuidvruchten

Uw keuze voor de beste kruiden en specerijen zijn van
groot belang voor uw eindproduct. Met het brede
assortiment van Chef’s Delicious kruiden en specerijen
maakt u gegarandeerd de beste keuze.
Met zorg selecteren wij de beste kruiden en specerijen
uit de gehele wereld. Dankzij de gebruiksvriendelijke
strooibussen behouden Chef’s Delicious kruiden en
specerijen langer dan ooit hun krachtige smaak en
geur.

Noten en zuidvruchten zijn eeuwenlang een belangrijk
voedingsmiddel over de hele wereld. Als toevoeging
zorgen ze voor ’n bijzondere smaak bij vele gerechten.
Ze vormen een heerlijke aanvulling voor bijna elk recept, als onderdeel van de hoofdmaaltijd, in salades,
tussen ’n broodje gezond of bij het dessert. Onze noten
en zuidvruchten van Chef’s Delicious zijn verkrijgbaar
in diverse verpakkingen.

Piccolo’s en stokbrood

Met Chef’s Delicious haalt u een allround assortiment
aan zuivelproducten in de keuken. Traditioneel lekkere zuivel voor zowel warme als koude bereiding.
Constante kwaliteit en gunstig geprijsd. Precies zoals
zuivel moet zijn. Chef’s Delicious biedt een compleet
assortiment in handige verpakkingen.

Vriesverse broodjes en stokbrood zorgen ervoor dat
u altijd 'n vers (stok)broodje binnen handbereik heeft.
15 Minuten in de oven en klaar is uw lekkernij.
Chef’s Delicious vriesverse broodjes zijn verkrijgbaar in
Piccolo wit, bruin en stokbrood.

Zo uit de natuur
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Vlammetjes
Classic

Inhoud 72x18 gram

Tosti’s
45 extra

Inhoud 24 stuks

Kom onze stand bezoeken Topking - Hal 7 - Standnummer 302, hier
kunt u kennis maken met de introductie van onze nieuwe producten.

KaasTengels
Oude Kaas

Inhoud 60x15 gram

VlamBapao
Kip

Inhoud 10x140 gram

Topking fingerfood
Telefoon 010-5217900
www.topking.nl
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EXTRA
OMZET voor
VOOR jouw
JOUW zaak
ZAAK met
MET
extra omzet

e
j
Unox
d
o
o
B
gratis

in bruikleen

Wil je gebruik maken van de
Unox bakfiets of Unox kar?
Neem contact op met jouw Broodje Unox
contactpersoon of met ons Service Center via:
010-4394308 of info@unileverfoodsolutions.nl
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Verpakkingslijn van uw Ster-leverancier

Uw perfecte maat
als het om verpakken gaat!

‘GEWOON LEKKERRR’ is de verpakkingslijn van uw
Ster horeca-leverancier. Diverse formaten zakken
en draag-tassen met ’n frisse, kleurrijke uitstraling
gemaakt van milieuvriendelijk papier en bedrukt met
voedselveilige inkt op waterbasis.
De duidelijk herkenbare verpakkingen zijn sterk
onderscheidend en in de 13 meest voorkomende formaten verkrijgbaar. Met andere woorden: ‘GEWOON
LEKKERRR’ past altijd en overal.
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Ster huismerk: Gelato Classico en koekjes

Goede kwaliteit tegen scherpe prijs

Ster in- en verkooporganisatie brengt onder de
naam Gelato Classico een eigen huismerk van
hoogwaardig ijs op de markt. Verkrijgbaar in diverse
smaken en van superieure kwaliteit. Gelato Classico
bevat geen kunstmatige kleur- en smaakstoffen en is
glutenvrij. Wij adviseren u graag over de product- en
assortimentsamenstelling die perfect aansluit bij de
wensen van uw klant!

Ons eigen huismerk koekje. Een assortiment waar u uw
klanten echt mee verwent. Vier verschillende in een
assortidoos, of uitsluitend het koﬃekoekje. Samen met
onze creamer- en suikerstick maakt u uw kopje koﬃe
op deze manier lekker compleet.

21

ARIZONA &
SCHWEPPES
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Bonduelle Minute®
✓ Optimaal rendement:
0% vochtverlies, 100% groenten
✓ Gegaard met stoom onder hoge druk: de minute
groenten zijn direct regenereerbaar.
✓ Door het unieke proces behouden de groenten
hun oorspronkelijke smaak, kleur, structuur
en voedingswaarden.
✓ Ruim assortiment, vele toepassingsmogelijkheden

gamja jorin

Aantal porties: 10 | Menugang: hoofdgerecht

INGREDIËNTEN
500 g
500 g
1 kg
500 g
3 tl
10 el
5 el
2,5 dl
2,5 dl

Haricots verts Minute Bonduelle
Gegrilde rode en gele paprika Bonduelle
Mengeling van zoete aardappelen en
knolpeterselie Bonduelle
rode ui
knoflook, vers gemalen
olie
suiker
glucose
water
sojasaus

naar smaak toevoegen:
2,5 el
sesamzaad
2,5 tl
sesamolie
sojasaus

garnering:
rock chives
lente-ui

Bereiding

1. Laat de haricots verts, gegrilde paprika en de mengeling
van zoete aardappelen en knolpeterselie 24 uur
vantevoren in de koeling ontdooien.
2. Snijd de ui in stukjes.
3. Fruit de ui samen met de knoflook in een pan met
een beetje olie.
4. Zodra het geheel wat glazig begint te worden
voeg je de suiker, glucose en het water toe.
5. Voeg de sojasaus toe en laat +/- 10 min. op laag vuur inkoken.
6. Voeg alle groentes toe en verhit goed door. Breng eventueel
verder op smaak met sojasaus, sesamolie en sesamzaad.
7. Verdeel de stoof over de borden en garneer
met de rock chives en lente-ui.

15%
korting
www.inspiredbybonduelle.com
4-seizoenen- Haricots verts
melange
zeer fijn
2.5 kg
26957

2.5 kg
13048

Koninginnemelange
2.5 kg
34699

broccoli
2.5 kg
34538
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Ontvang

10%

Horecavaactiekorting
op Tork lunchservetten 2-laags,
1/4- en 1/8 vouw - 33 x 33 cm.
Leverperiode 14 jan t/m 1 feb 2019.
www.tork.nl
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Sweet
Potato Fries
Vraag gratis sample aan bij uw grossier of kom

ze proeven tijdens de Horecava op stand 08.312.

Van der Kroon Food Products: een echt familiebedrijf dat staat
voor verse producten, continue ontwikkeling en vernieuwing.
Opgericht in 1932 en ontstaan in Amsterdam. Vanwege groei een aantal
keer verhuisd en nu gevestigd in het West-Brabantse Bergen op Zoom.
Deze regio staat bekend om zijn verse producten, een regio waar wij prima
tussen passen! Al meer dan 85 jaar zijn wij continu bezig met het verder
ontwikkelen van onze producten. We verwerken deze sinds jaar en dag
vers, met uitsluitend natuurlijke ingrediënten (zoals natuurazijn).
Onze producten verpakken wij met veel trots in onze eigen PP Foodservice
verpakking, een van onze innovaties op verpakkingsgebied.
Een veilige en lichte verpakking die handig en bruikbaar is in uw keuken:
geen kans op glasscherven en makkelijk hersluitbaar.
Vraag ernaar bij uw groothandel!

Innovatie zit in onze genen
genen.

OLIEHOORN INTRODUCEERT: CLEAN LABEL MAYONAISE 70%

Heerlijk vol van smaak. Romig met een licht zuurtje. Deze mayonaise
is glutenvrij en bevat geen kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen.
Met 70% plantaardige olie is deze Clean Label Mayonaise dé ideale
basissaus, waar je gemakkelijk ingrediënten aan toevoegt.
We zijn trots op deze smaakvolle basis mayonaise met uitsluitend
natuurlijke ingrediënten. Dat zie je, dat ruik je en dat proef je!

Join the club

Voor ondernemers die net iets extra’s willen bieden
aan hun gasten hebben we de ‘Oliehoorn Clean Label
Club’ opgericht. Ontvang gratis recepten van collega
chef-koks en profiteer van andere leuke acties!

maakt het lekkerder!
26

Meld je nu gratis aan via jointheclub@oliehoorn.nl!
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Hier koopt
ondernemend Nederland
zijn eten en drinken
Ster in- en verkooporganisatie te Amersfoort is een gevestigde
inkoop-organisatie en werkzaam voor 17 professionele Food
Groothandels in Nederland met een totaal omzet van ruim € 200 miljoen.
Wij werken dagelijks aan een sterke(re) marktpositie in Foodservice
Nederland met het leveren, vermarkten en adviseren van kwalitatieve
producten (zowel Merk als Private Label) en diensten. Wij doen dat op
basis van lange termijn relaties met een hoog service niveau waarbij
de leden van onze organisatie regionaal het verschil maken.
Samen kunnen we zoveel meer; Samen Sterker.

Sterke (eigen) merken
Het leveren van topkwaliteit in een totaal Food en Non Food
assortiment is een van de belangrijke kernwaarden
van de leden van Ster. Deze topkwaliteit ziet u
ook terug in onze private labels: Subliem en
Chef’s Delicious. De producten van deze
exclusieve merken hebben een unieke prijskwaliteitsverhouding en zijn uitsluitend
verkrijgbaar bij de leden van Ster in- en
verkooporganisatie.

Horeca Totaal
www.vanaltenawijchen.nl

horeca totaal

www.dekro.nl

www.dijkgraaf-reinders.nl

www.lijferingdranken.nl

www.marschee.nl

V.O.F

www.berendhaus.nl

www.vandoornhoreca.nl

www.acloogman.nl

www.horecacentrum.nl

www.morsinkenschede.nl

www.broekhuyzen.nl

www.groothandelvandijk.nl

www.scholtenhorecagroothandel.nl

www.cderooij.nl

www.derooijgroothandel.nl

www.snellenhorecaservice.nl

www.hgt-tilburg.nl

www.ster-inkoop.nl

