


Wij zoeken de gezondste ingrediënten binnen 
de ecologische kringloop van biologische en zo
mogelijk lokale afkomst. Extra aroma’s worden 
eveneens gemeden.

Het Belgisch keurmerk Biogarantie® is voor 
ons geen verplichting, maar een bewuste keuze
die aansluit bij onze visie.  

Onze producten worden op ambachtelijke  wijze 
met zorg en liefde door onze chefs bereid.

Rekening houdend met de voedingswaarden van elk 
product zoeken we systematisch naar alternatieven
voor mensen met bepaalde allergieën.

“Vers en Veggie”, van de bio-boer tot uw bord. 
Kies bewust, kies bio-vegetarisch!

Editie:
oktober 2016
Copyright © Vers en Veggie bvba

PUUR BIO-LOGISCH &
VEGETARISCH LEKKERS



Smeer-SaladeS

PatéS

PaStaSalade

Warme gerechten

    groententaarten

    Pizza / for one

    laSagneS

    Wereldkeuken

    SPaghettiSauS

Seitan

Seitanburger

verPakkingen

allergenenlijSt



vegetarische sMeer-saLaDes

naargelang het seizoen 
kan het aanbod aan 
smeersalades variëren.

alles wordt verpakt in beschermende 
atmosfeer en is verkrijgbaar 
in 1/2kg en 1kg.

geniet tot 10 dagen van onze 
producten bij een maximale 
temperatuur van 4°c.

heerlijk met alle soorten 
brood of verwerkt in 
een (pasta-)salade.



aMericano
tartaar van huisbereide seitan, tofu en 
verse paprika, licht getomateerd met pas-
sende groentjes.

lekker met frietjes en sla.

PoMPoensaLaDe
Subtiel nootachtig beleg. 
kleurige pure pompoenspread verfrist met 
bosui en verse peterselie.

roDe BietensaLaDe
grove stukjes rode biet met fijne kruiden  
en walnoten.



chaMPignonaDe

niet zomaar een champignonsalade.

verrassend lekker en ondertussen 
erg gegeerd. 
een evenwichtige combinatie van 
gebakken champignons met tofu en 
basilicum.

ook lekker met frietjes en sla.

seitan cUrrY
frisse curry van tofunaise met 
seitan en stukjes ananas, 
verrijkt met fijngesnipperde bieslook.

hoevesaLaDe
(seizoensaLaDe herfst)

rijke smeuïge salade met groentjes, 
ei en geitenkaas.





toMatine

crème van zonnebloempitjes met 
zongedroogde tomaten, olijven 
en verse kruiden.

zeewiersaLaDe

frisse tofunaise met mineraalrijke iziki 
en verse marktgroenten.

hoUMoUs

kikkererwtenspread met olijfolie, 
gebakken paprika en verse koriander.





asPergesaLaDe

een topper tijdens het  
aspergeseizoen. Smeuïg en 
rijkelijk voorzien van stukjes 
belgische asperges en ei.

feestsaLaDe

een unieke salade tijdens de 
eindejaarsperiode met rooktofu  
en zeewier.



tofUsaLaDe

frisse veganistische salade met verse tuinkruiden.

LinzensaLaDe

oosters geïnspireerde linzensalade. Specerijen en verse 
koriander geven deze energierijke salade een extra frisse toets.



Onze hartige veganistische patés boordevol proteïnen.

Hongaarse paté: smeuïge pastei met lichte rooksmaak en authentieke Hongaarse paprika.

Notenpaté: boordevol noten en verse peterselie.

Patés

Verpakt per 4 x 100g of in terrines* van 1kg.

Houdbaar tot twee weken bij een maximale temperatuur van 4°C.

* 10,00 eur borg



PastasaLaDe

italiaans getinte salade op basis  
van speltpasta (semini).

heerlijk als bijgerecht of als volwaardige 
salade voor een snelle hap.

verpakt in beschermende atmosfeer 
en verkrijgbaar in 1/2kg en 1kg.

houdbaar tot 14 dagen bij een maximale 
temperatuur van 4°c.



Warme gerechten

“Gerechten voor de dagen dat we het 
voor onszelf gemakkelijk willen maken 
boordevol verse groenten.”

Verpakt in beschermende atmosfeer en 
verkrijgbaar in diverse hoeveelheden.

Geniet tot twee weken van onze  
warme gerechten bij een maximale  
temperatuur van 4°C.



Naargelang het seizoen, varieert het aanbod aan taarten.  
Er worden iedere week verschillende soorten gemaakt, welke 
wij verdelen onder de afnemers.

Een bodem van speltmeel rijkelijk gevuld met verse seizoens-
groenten, overgoten met een beslag van huisbereide          
amandelroom en ei.

groententaarten

Verkrijgbaar in hele of halve taarten.

Gebruik: uit de verpakking halen en 20 - 30 minuten opwarmen in 
een voorverwarmde oven op 180°C, afhankelijk van de grootte.





la Provençale griekSe PreitaartSunShine

midizomerS zeegroen
zonder kaas

PomPoentaart
zonder kaas_

enkele voorbeelden  uit onS aSSortiment 





sPeLtPizza geitenkaas

knapperige pizza met dunne speltbodem 
vol groentjes in een tomatenbasis.

verkrijgbaar per stuk: 400g

gebruik: uit de verpakking halen 
en 15 minuten opwarmen in 
een voorverwarmde oven op 180°c.

for one

ons hartig taartje voor één persoon.

apart verpakt per 350g

gebruik: uit de plastiek halen 
en het volledige schaaltje 20 minuten 
opwarmen in een voorverwarmde 
oven op 180°c.



laSagneS

Bereidingen in drie verschillende 
samenstellingen te verkrijgen.

Verpakt in 450g (klaar voor verkoop) 
of in gastronorm schalen* van 3kg.
* 10,00 eur borg

Gebruik: uit de verpakking halen en  
25 minuten opwarmen in een voor-
verwarmde oven op 180°C.



Lasagne

klassiek getomateerde lasagne vol 
groenten, verse kruiden en tofugehakt 
overgoten met soja-bechamelsaus.

sPeLtLasagne

groene groenten, verse tuinkruiden en 
haverroom, afgewisseld met halfvolkoren 
speltlasagnevellen overgoten met   
soja-bechamelsaus.

Sojavrije bechamel mogelijk op aanvraag.

witLofLasagne

Speltlasagne met witlof in amandelroom 
en soja-bechamelsaus afgewerkt met 
amandel-schilfers.

Sojavrije bechamel mogelijk op aanvraag.



Drie topgerechten uit de wereldkeuken.

Gebruik: uit de verpakking halen en 20 minuten opwarmen in een voorverwarmde oven 
op 180°C of in een pannetje op een laag vuur.

Wereldkeuken



MoUssaka

veganistische ovenschotel met groene linzen 
lekker afgekruid met traditionele specerijen.

verkrijgbaar in: 
450g (klaar voor verkoop) / 
3kg (gastronormschaal*) 
 
* 10,00 eur borg

tajine

noord-afrikaans stoofpotje van groenten 
en gedroogd fruit, geparfumeerd met 
authentieke ras el hanut.

verkrijgbaar in: 
450g (klaar voor verkoop) / 
3kg (gastronormschaal*) 
 
* 10,00 eur borg

chiLi con seitan

naar traditioneel recept met 
huisbereide seitan. (niet pikant)

verkrijgbaar in: 
450g (klaar voor verkoop) 



sPaghettisaUs

verpakt in beschermende atmosfeer 
en verkrijgbaar in 1/2kg en 1 kg.

Smaakvolle saus met grove stukjes 
groenten en gemarineerde tofu.

houdbaar tot 14 dagen bij een 
maximale temperatuur van 4°c.



huisbereide seitan: een proces van 2 dagen.

manitoba-tarwe wordt handmatig gespoeld tot een luchtige 
en zachte seitan met nauwelijks koolhydraten en is een rijke 
bron van eiwitten en vetarm.

geen toevoegingen van extra gluten, noch aroma’s.

vacuüm verpakt per 1/2kg en 1kg.

houdbaar tot 10 dagen bij een maximale temperatuur van 4°c.

hUisBereiDe seitan



seitan-BasiLicUM BUrger

Stevige veganistische burger op basis van huisbereide seitan 
en gebakken champignons.  heerlijk met onze hennepcurrysaus.

verkrijgbaar in verschillende maten en gewichten.

houdbaar tot 14 dagen bij een maximale temperatuur van 4°c.



verPakkingen

Saladepotten voor koeltogen: onze verpakkingen passen mooi in deze potten.

rechthoekig potje 200ccSaladepot 1l



Lijst Met De 
BeLangrijkste 
aLLergenen & 
ProDUct-
kenMerken

EI GLUTEN MOSTERD SOJA SELDERIJ SESAM

LACTOSE

MOSTERD

SOJA
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SOJAEI

EI

LACTOSE

SESAM

SELDERIJ

LACTOSE MOSTERD

SELDERIJ LACTOSE



americano
  EI   GLUTEN MOSTERD SOJA

aSPergeSla 
(± april  -  ± juni)

  EI   GLUTEN MOSTERD SELDERIJ SOJA   

chamPignonade
  EI MOSTERD SELDERIJ SOJA  

feeStSalade 
(december)

  EI MOSTERD  SOJA

hongaarSe PaStei
  GLUTEN  SELDERIJ SOJA        

houmouS
  SESAM         

linzenSla
 SELDERIJ SOJA         

koUDe BereiDingen 1/3



notenPaStei
  GLUTEN   NOTEN   SELDERIJ SOJA    

PomPoencrème
  EI MOSTERD  SOJA   

rode bietenSla
  EI MOSTERD SELDERIJ NOTEN      

Seitan curry
  EI   GLUTEN MOSTERD SELDERIJ SOJA

 

SeizoenSla “lente”
  MOSTERD SELDERIJ       

SeizoenSla “zomer”
  MOSTERD SELDERIJ SOJA   

koUDe BereiDingen 2/3



hoeveSalade
  EI   LACTOSE   GLUTEN MOSTERD SELDERIJ SOJA  

SeizoenSla “Winter”
  MOSTERD SELDERIJ   

tofuSla
  MOSTERD SELDERIJ SOJA    

tomatine
     

zeeWierSla
  MOSTERD SELDERIJ SOJA    

  
 

SPeltPaStaSalade
  GLUTEN        

koUDe BereiDingen 3/3



chili con Seitan
  GLUTEN   SELDERIJ SOJA  

for one
  GLUTEN   NOTEN  SELDERIJ SOJA    

groententaart
  EI   GLUTEN   NOTEN  SELDERIJ  

laSagne
  GLUTEN  SELDERIJ SOJA   

mouSSaka
  GLUTEN  SELDERIJ SESAM   SOJA        

SPeltPizza
  GLUTEN  LACTOSE      

SPaghettiSauS
 SELDERIJ SOJA         

warMe BereiDingen 1/2



SPeltlaSagne
  GLUTEN   SELDERIJ SOJA    

tajine
  NOTEN     

WitloflaSagne 
(± september  -  ± mei)

  GLUTEN   NOTEN   SELDERIJ SESAM   SOJA     

warMe BereiDingen 2/2
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