
12-uurtje

Rozenbroodjes 12-uurtje

Rozenbroodjes  
5-uurtje

INGREDIËNTEN
• 1 Pastridor Midi Rozenbroodje wit 
• 1 Pastridor Midi Rozenbroodje volkoren • 20 gr Arla Yoghurt  
• 30 gr Arla Castello Burger Bleu • Arla Pro Skyr Naturel  
• pesto • appel • gemengde rauwkost • gember • mini burger  

BEREIDINGSWIJZE
• Bak de rozenbroodjes zoals aangegeven op de verpakking  
• Meng de yoghurt met de gember en serveer deze in een bakje met de  
rauwkost • Bak de burger bruin en gaar, maak hier een slider van met  
de sla, appel en Castello Bleu • Serveer het volkorenbroodje met de pesto 

5-uurtje

INGREDIËNTEN
• 1 Pastridor Midi Rozenbroodje wit 
• 1 Pastridor Midi Rozenbroodje volkoren
• 20 gr Arla Pro Skyr Naturel • 30 gr Arla witte kaas  
• 20 gr Arla Pro roomkaas • 5 gr mosterd • 10 gr sla 
• 1 bitterbal • 40 gr zalm gegaard • 10 gr rode ui  
• 100 gr tomatensoep  

BEREIDINGSWIJZE
• Bak de rozenbroodjes zoals aangegeven op de 
verpakking • Verwarm de soep en bak de bitterbal 
• Maak een salade met witte kaas • Besmeer een 
broodje met mosterd en roomkaas, prik hier de 
bitterbal op • Besmeer een rozenbroodje met 
roomkaas en beleg met zalm, sla en rode ui  
• Schep de soep in en werk deze af met een  
lepel opgeklopte Skyr   

Zet dit rozenbroodjes 12-uurtje op de kaart voor een moderne variatie op het 
traditionele 12-uurtje.

Kleine hapjes, sharing, proeven en proberen.  
Zet dit rozenbroodjes 5-uurtje op de borrelkaart  
en je hebt een mooie omzetpakker.

Variatietip: Vervang de gegaarde zalm door gegrilde  
kip

Serveertip: lekker met een glaasje mousserende wijn

Rozenbroodjes  
9-uurtje

INGREDIËNTEN
• 1 Pastridor Midi Rozenbroodje wit • 1 Pastridor maple pecan mini 
• 20 gr Arla Pro Roomkaas smeerbaar • 50 gr Arla Pro Skyr Naturel 
• 5 gr havermout • 10 gr blauwe bes • 1 eitje  • 30 gr gerookte kip 
• 10 gr sla • 1 plak tomaat

BEREIDINGSWIJZE
• Bak de rozenbroodjes zoals aangegeven op de verpakking • Bestrooi de  
maple pecan met havermout en bak deze zoals op verpakking aangeven  
• Besmeer het broodje met roomkaas en beleg met sla, tomaat en gerookte  
kip • Kook het eitje 7 minuten • Vul het glaasje met de Skyr Naturel  
en vul af met blauwe bessen

9-uurtje

Ontbijten gebeurt steeds vaker buitenshuis en 
op elk moment van de ochtend. Dit 9-uurtje past 
helemaal in de all-day-breakfast trend.



Samenwerken op  
z’n Scandinavisch 

Puur, gezond en eerlijk. Dat zie en proef je terug in onze producten. Daarom is de 
samenwerking tussen Pastridor en Arla - twee merken  met Scandinavische roots –  
logisch. Het moederbedrijf van Pastridor, Lantmannen, bakt al sinds 1880 met veel 
vakmanschap en traditie verschillende broodproducten, geschikt voor elk moment  
van de dag. 

Ook Arla Pro kiest vanuit haar Scandinavische origine voor puur en natuurlijk  
en biedt door jarenlange ervaring, met Arla Pro oplossingen in lactosevrije, biologische  
en natuurlijke zuivelproducten voor de food professional. Voor advies, informatie  
of gratis proeven: uw Arla en Pastridor adviseurs staan voor u klaar.

Lantmannen Unibake/Pastridor
+31 (0)416 560 088 | info-nlo@lantmannen.com  
www.lantmannen-unibake.nl | www.pastridor.nl

Arla Pro. 
+31 (0)33 247 622 22 | arla.pro.nl@arlafoods.com
www.arlapro.com/nl

Puur & ambachtelijk
Samen voor meer succes in jouw business

PASTRIDOR 
MIDI ROZENBROODJE WIT
Een heerlijk rustiek broodje met een 
flinterdunne krokante korst en zacht & smeuig 
kruim. In maar 4 minuten afgebakken, 
rechtstreeks uit de vriezer.

  220093   50 g   ± 4’   220°C

PASTRIDOR 
MIDI ROZENBROODJE VOLKOREN
Het gezonde broertje van het witte rozenbroodje. 
100% volkoren en daardoor rijk aan vezels. Geschikt 
voor elk moment: ontbijt, lunch of bij diner.

  220092   55 g   ± 4’   220°C

PASTRIDOR MAPLE PECAN MINI
Super knisperige Danish pastry, met delicate 
vulling van Maple syrup en een topping van een 
dun laagje glazuur en knapperige pecannoten.

  18320000   42,5 g   ± 15’   

ARLA PRO ROOMKAAS SMEERBAAR 1.5KG
Deze verse roomkaas is makkelijk smeerbaar en bevat  
16% vet. Een goede basis voor warme én koude gerechten 
en heel geschikt om verder op smaak te brengen met (verse) 
kruiden of zoete ingrediënten zoals fruitpuree. 

Ingrediënten: KARNEMELK, gepasteuriseerde ROOM, 
zout, ZUURSEL | Temperatuur: 7°C | Claims: Vegetarisch, 
Farmer Owned | Allergenen: Melk, Lactose

ARLA PRO SKYR NATUREL 5KG
Skyr wordt gemaakt van 100% natuurlijke ingredienten 
volgens een duizend jaar oud IJslands recept. Arla Pro Skyr is 
van nature rijk aan eiwit, bevat 0,2% vet, gemaakt met de melk  
van onze eigen koeien en zonder kunstmatige toevoegingen.

Ingrediënten: Magere YOGHURT | Temperatuur: 7°C
Claims: Vegetarisch, Farmer Owned | Allergenen: Melk, 
Lactose

CASTELLO BURGER BLUE KAASPLAKKEN 150G
Een typisch Deense blauwschimmelkaas met een romige, 
intense smaak. Gemaakt met melk van eigen koeien.

Igrediënten: Gepasteuriseerde MELK, zout, ZUURSEL, 
micriobieel stremsel (P. Roqueforti) | Temperatuur: 7°C
Claims: Vegetarisch, Farmer Owned |  Allergenen: Melk, Lactose 

Puur & ambachtelijk: ZES CULINAIRE PRODUCTEN

  ± 15’    ± 4’      190°C

  ± 15’    ± 4’      190°C


