


FRANKRIJK

Bienvenue! Onze volgende bestemming is Frankrijk, waar je – zo wil 
het spreekwoord – als een God leeft. Van een terrasje in Parijs tot 
een strand aan de Côte d’Azur, van een skipiste in de Alpen tot een 
natuurgebied in Normandië: wat ook je ding is, bij onze zuiderburen 
ontdek je oneindig veel mogelijkheden om volop te genieten.

ITALIË

Benvenuto! Taste Travels neemt je mee naar Italië, dat laarsvormige land 
waar iedereen gehaast lijkt, maar toch tijd genoeg maakt om te genieten 
van de goede dingen in het leven. Je kunt er verdwalen in de drukke 
straten van Rome, Napels en Milaan, maar evengoed in de straatjes van 
charmante dorpjes. Kijk wel uit voor de scooters en sluwe versiertrucs!

GRIEKENLAND

Yàssas! We zetten ook koers naar Griekenland, waar we met onze zeilboot 
aanmeren op een van de honderden oogstrelende eilandjes. Daarna 
bezoeken we Athene, waar het eeuwenoude Parthenon neerkijkt op de 
bruisende uitgaanswijk Placa. Met Delphi, Kreta en zoveel andere archeo-
logische trekpleisters voel je hier altijd de rijkdom van de geschiedenis.

TASTE TRAVELS 
NEEMT JE MEE OP 
EEN ONVERGETELIJKE 
SMAAKREIS
Om er even helemaal tussenuit te zijn, hoef je geen trein- of 
vliegtuigtickets naar verre bestemmingen te kopen. Eén beet in een 
overheerlijke lokale specialiteit volstaat meestal om je mee te nemen 
op reis. En dat is waar het bij Taste Travels om draait: met deze 
originele recepten wil Lactalis Professionnel je volop inspireren, 
zodat jij je klanten kunt meenemen op een smaaktrip naar geliefde 
vakantielanden als Italië, Frankrijk en Griekenland.

Meer dan eens zijn deze gerechten verwant aan lokale klassiekers van 
elk land, maar we geven ze een lekker nieuwe twist die elke eter 
aangenaam zal verrassen. De overheerlijke slaatjes en broodjes in deze 
receptenbundel zijn overigens niet alleen geworteld in verschillende 
landen, maar zijn ook makkelijk te bereiden met een minimum 
aan foodcost.
Fasten your seatbelts: het is tijd om te vertrekken en te genieten  
van jouw Taste Travels!



ITALIAANSE AUTHENTICITEIT

Wie aan typisch Italiaanse specialiteiten denkt, komt al snel uit bij 
mozzarella of mascarpone. Maar de gepassioneerde Zuid-Europeanen 
zijn heer en meester in nog zoveel andere smaaktradities – denk 
bijvoorbeeld aan ricotta of Parmezaanse kaas.  

In Italië is Galbani Professionale de onbetwiste leider in 
kaasspecialiteiten. Al meer dan 130 jaar laat dit merk de ziel van  
de chef spreken en zorgt het voor inspiratie in de keuken.

FRANS VAKMANSCHAP 

Frankrijk leeft en ademt kazen. Want zeg nu zelf, er is toch niets 
lekkerder dan een nog dampend, krakend vers stokbrood met 
een heerlijke stukje kaas? Onze buren zijn echte kraks in het 
experimenteren met originele combinaties van ingrediënten. 

Eén van de belangrijkste sterspelers van de Franse kazen is natuurlijk 
Président Professionnel. Dankzij de constante kwaliteit en het 
gevarieerde aanbod bereikt dit gamma alle markten. Deze topper 
biedt voor elk wat wils. 

GRIEKSE TRADITIE

Griekenland is het land van oude tempels en mythes, van wijsheid 
die al zoveel langer meegaat dan onze jaartelling. Maar het is ook 
de geboorteplaats van rijke culinaire tradities, die al eeuwenlang in 
de keuken worden gekoesterd en doorgegeven.

Greco staat voor het beste dat Hellas op culinair vlak te bieden 
heeft. Dit is feta zoals oude Griekse dametjes of lokale boeren hem 
nog zouden bereiden. In deze kaas proef je de pracht en praal  
van Griekenland!
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Op zoek naar een goddelijke ingeving voor je menukaart? 
Ga dan voor deze kleurrijke delicatesse op basis van 
zuiderse groentjes en een zalige gremolata.

INGREDIËNTEN VOOR 1 PERSOON

5 VERSE SNEETJES GALBANI MOZZARELLA 

7 SCHIJFJES TOMAAT IN VERSCHILLENDE KLEUREN 

1 EL GREMOLATA

5 BLAADJES PAARSE BASILICUM

2 ANSJOVISSEN

BALSAMICOAZIJN

 

VOOR DE GREMOLATA:

½ BUSSEL KRULPETERSELIE 

½ BUSSEL PLATTE PETERSELIE 

1 TEENTJE LOOK 

ZESTE VAN 4 CITROENEN 

5 ANSJOVISFILETS

8 EL OLIJFOLIE 

½ CHILIPEPER

Tip!
Ben je niet gek op ansjovis? Laat dit ingrediënt dan weg 

uit de gremolata en ga voor prosciutto crudo.

CAPRESE  
DIVINA

BEREIDING

VOOR DE GREMOLATA:

Mix alle ingrediënten in de blender.

VOOR HET HELE GERECHT:

1. Breng de schijfjes tomaat op smaak met olijfolie, peper en zout. 
2. Dresseer ze vervolgens op een bord, samen met de mozzarella. 
3. Verdeel de gremolata rondom.
4. Werk je gerecht af met de basilicum, 2 ansjovisfilets en enkele 

druppels balsamicoazijn. Buon appetito!



Je waant je even op een zonovergoten picknick bij het proeven van 
dit lekkere gerecht. De combinatie van geitenkaas, witloof, walnoten 
en andere fijne ingrediënten heeft daar vast iets mee te maken! 

Tip!
Natuurlijk heb je hiermee een 
perfecte salade of een mooi 
bijgerecht. Maar je kan dit 
witlooftaartje evengoed laten 

schitteren als hoofdgerecht met 
een lekker stukje wild.

BEREIDING

VOORBEREIDING: Braiseer 8 stronkjes witloof. Snijd ze overlangs en bruin nog even de 
platte zijde in een hete pan met een klontje boter. Laat ze vervolgens afkoelen.

OPBOUW EN BEREIDING VAN HET WITLOOFTAARTJE:

1. Smeer je gastronorm rijkelijk in met boter. Bestrooi de bodem met rietsuiker.  
Beleg de bodem vervolgens met het witloof en kruid af met peper en zout. Zorg  
ervoor dat de platte zijdes naar beneden liggen en dat ze goed op elkaar aansluiten. 

2. Bedek het geheel met een dubbele laag bladerdeeg. Doreer telkens elke 
laag met het eigeel. Prik voldoende gaatjes in het deeg. 

3. Bak af in een voorverwarmde oven op 185° gedurende 25 minuten.  
Laat het geheel volledig afkoelen.

4. Om je witloof tarte tatin uit de gastronorm te krijgen, zet je deze 
enkele seconden op een inductieplaat. De onderste laag suiker zal 
smelten en loskomen, zonder dat het geheel uit elkaar valt.

5. Werk het gerecht af met de geitenkaas, de walnoten, de vers geritste tijm en wat verse 
blaadjes witloof, aangemaakt met een dressing van olijfolie en balsamicosiroop.

INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN

25 BLOKJES PRÉSIDENT DÉS DE CHÈVRE

10 STRONKJES VOLLEGRONDWITLOOF

2 TAKJES TIJM 

10 WALNOTEN

1 EL BALSAMICOSIROOP

BOTER

1 EITJE

1 EL RIETSUIKER

BLADERDEEG 

5 BLAADJES RUCOLA 

GASTRONORM 1/3

DÉJEUNER  
AU PRÉ 



Je hebt de gewone toast champignon, en je hebt de Royal Champignon: een 
absolute lekkernij waar je alles voor laat vallen. Want wie zegt er nu nee tegen deze 
combinatie van Parijse champignons, Tartimalin, rucola en nog enkele andere 
zalige ingrediënten? Simpel, puur en toch zo heerlijk: een echte verwennerij!

Tip!
Je kan de Parijse champignons vervangen door 
karaktervolle boschampignons. Afhankelijk van 
je voorkeur kan je het geheel ook nog afwerken 

met een heerlijk gepocheerd ei.

BEREIDING

1. Snij twee rauwe champignons in plakjes. Doe deze samen 
met de rucola en de fijngehakte peterselie in een kom, roer 
goed met wat olijfolie en zet het resultaat even opzij.

2. Snij 10 champignons in vier en bak ze aan. Kruid ze grondig met peper en 
zout. Snij de blaadjes salie en de look fi jn en voeg dit toe tijdens het bakken.

3. Toast vervolgens de snede brood en besmeer hem met Tartimalin.
4. Beleg de toast met de salademix en de warme 

champignons. Werk af met citroensap en klaar!

INGREDIËNTEN VOOR 1 PERSOON

3 EL TARTIMALIN PRÉSIDENT

1 DIKKE SNEDE WIT BROOD

1 BAKJE BRUINE PARIJSE CHAMPIGNONS

EEN HANDVOL RUCOLA

CITROENSAP VAN ¼ CITROEN

3 BLAADJES SALIE

10 BLAADJES PETERSELIE

1 TEENTJE LOOK

OLIJFOLIE

PEPER EN ZOUT

ROYAL 
CHAMPIGNON



BEREIDING

1. Scheur de mozzarella in stukken en snij de vijg in partjes.
2. Dresseer de rucola sla op een bord samen met de vijgen, 

de mozzarella en de stukjes Proscuitto Crudo.
3. Maak een vinaigrette van de olijfolie en de 

balsamicoazijn. Kruid af met peper en zout.
4. Werk de salade af met de Grana Padano schilfers en de vinaigrette. 

De Caprese is een onbetwiste Italiaanse klassieker, geliefd in alle windstreken. 
Met deze Caprese Deluxe gaan we nog een stapje verder en maken we hem 
helemaal subliem: Mozzarella en Grana Padano bundelen hun smaaktoetsen 
met onder meer Prosciutto Crudo, vijg, basilicum en rucola. Buonissimo!

INGREDIËNTEN VOOR 1 PERSOON

1 GALBANI MOZZARELLA BOL 80 G

4 PLAKJES GALBANI PROSCUITTO CRUDO IN STUKJES GETROKKEN

GALBANI GRANA PADANO SCHILFERS

 1 VIJG 

BASILICUM

RUCOLA

2 THEELEPELS OLIJFOLIE

2 THEELEPELS BALSAMICOAZIJN

PEPER EN ZOUT Tip!
Voeg een crumble van walnoten 

toe en gebruik notenolie in 
plaats van balsamicoazijn.

CAPRESE 
DELUXE



BEREIDING

1. Snijd je baguette over de lange zijde in tweeën en grill ze even. 
2. Beleg ze vervolgens met de pizzasaus. Bovenop komt de helft van de olijven, 

daarna de schijfjes mozzarella en als laatste de andere helft van de olijven. 
3. Gril de broodjes opnieuw op 180°C, tot de kaas gesmolten is. 
4. Druppel de pesto over de mozzarella en werk de broodjes af met de verse basilicum 

en de gemengde sla. 

Zeg niet zomaar ‘broodje’ tegen deze Romeinse topper, die de kunst 
van het verleiden helemaal onder de knie heeft. Laat de magie 
van overheerlijke zuiderse gerechten gewoon zijn werk doen!

INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN

6 SNEETJES VAN BLOK GALBANI MOZZARELLA

½ RUSTIEK BAGUETTE 

6 EL PIZZASAUS

2 EL PESTO 

20 OLIJVEN IN MEDITERRANE MARINADE IN 2 GESNEDEN 

10 BLAADJES BASILICUM 

2 HANDJESVOL GEMENDE SLA 

PEPER EN ZOUT Tip!
Til je broodje naar een nog 

hoger niveau met verse sneetjes 
pancetta. Buona idea! 

VACANZA 
ROMANA



Overtref alle verwachtingen met deze lekkernij op basis van 
Italiaanse gehaktballetjes én Mini Buffala-balletjes.

Tip!
Wil je dat tikkeltje meer 

toevoegen? Werk de pasta af 
met wat extra Gran Gusto.

BEREIDING

VOOR DE POLPETTES: 

Meng alle ingrediënten en rol ze tot balletjes van 20g.

VOOR DE TOMATENSAUS:

1. Stoof de ui en de look aan. 
2. Voeg de tomaten en de basilicum toe
3. Kruid af met peper en zout.

AFWERKING VAN HET GERECHT:

4. Gaar de pasta al dente en meng deze onder de tomatensaus. 
5. Voeg de gehaktballetjes toe. 
6. Werk je bord af met de buffala-balletjes en de 

verse blaadjes basilicum. Smakelijk!

INGREDIËNTEN VOOR 1 PERSOON

7 GALBANI MINI BUFFALA-BALLETJES 

100 G PAPPARDELLE-PASTA

5 BLAADJES BASILICUM 

VOOR DE POLPETTES (ITALIAANSE GEHAKTBALLETJES):

100 G VARKENS-RUNDGEHAKT 

¼ BUSSEL GEHAKTE PLATTE PETERSELIE

1 EL GEMALEN GRAN GUSTO GALBANI 

2 EL PANEERMEEL 

1 EI

¼ CEVENNE UI – BRUNOISE GESNEDEN 

PEPER EN ZOUT 

VOOR DE TOMATENSAUS :

200 G TOMATENPULP 

2 TEENTJES LOOK 

½ CEVENNE UI – BRUNOISE GESNEDEN 

10 BLAADJES BASILICUM

PEPER EN ZOUT

FESTIVAL  
DELLE POLPETTE 



BEREIDING

1. Begin met de rundsburger in de pan te bakken.
2. Gaar? Steek de burger dan in de oven, belegd met de sneetjes 

mozzarella. Zo kan alles heerlijk smelten.
3. Intussen geniet je niét van een dolce far niente, maar maak je alvast 

een zuiders slaatje met basilicum, rucola en rode pesto.
4. Snij de tijgerpistolet doormidden en besmeer hem rijkelijk met Griekse yoghurt.
5. Beleg de pistolet vervolgens met de rundsburger met gesmolten mozzarella.
6. Voeg nog een schijfje tomaat én de prosciutto toe.
7. Als frisse finishing touch voeg je nog het gemengde slaatje toe. Genieten maar!

Een echt roofdier van de pure smaak: dat is deze Tigre Italiana.  
De tijgerpistolet vormt een bek die verschillende overheerlijke ingrediënten 
verslindt, zoals 100% rundsvlees, Mozzarella, Prosciutto Crudo en rucola. 
Je klanten zullen zich graag aan deze stoere lekkernij overgeven!

INGREDIËNTEN VOOR 1 PERSOON

2 DROGE SNEETJES GALBANI MOZZARELLA

2 SNEETJES PROSCIUTTO CRUDO

1 100% RUNDSBURGER

1 TIJGERPISTOLET

5 BLAADJES BASILICUM

1 HANDVOL RUCOLA 

1 EL RODE PESTO

1 EL GRIEKSE YOGHURT

1 TOMAAT

Tip!
Make it crunchy!

Gril je broodje, of voeg
wat gefrituurde uitjes toe.

TIGRE 
ITALIANA



Smaakplezier voor groentjes én gevorderden. Wat krijg je als 
een heerlijke Burrata middenin een veld van groene lekkernijen 
belandt? Deze topper waar niemand aan kan weerstaan!

INGREDIËNTEN VOOR 1 PERSOON

1 BOL GALBANI BURRATA VAN 150 G

1 EL  TUINBOON 

3 SUGARSNAPS GEHALVEERD IN DE LENGTE

3 BROCCOLIROOSJES

1 STUK BROCCOLINI GEHALVEERD IN DE LENGTE

1 EL GROENE ERWTJES

6 ERWTENSCHEUTEN 

1 DUNGESNEDEN RADIJS

3 BLAADJES MUNT

1 EL PESTO 

ZESTE EN SAP VAN 1 CITROEN 

VOOR DE BROCCOLI-PESTO:

½ BROCCOLI 

1 TEENTJE LOOK 

3 CL OLIJFOLIE

ZESTE VAN 1 CITROEN 

4 EL GRAN GUSTO GALBANI 

10 BLAADJES MUNT 

PEPER EN ZOUT

Tip!
Mag het iets meer zijn? Werk deze lekkernij af met 

croutons van ciabatta of zuurdesembrood.

BURRATA DI  
CIELO VERDE

BEREIDING

VOOR DE BROCCOLI-PESTO: 

Mix alles in de blender.

VOOR HET HELE GERECHT:

1. Gaar alle groene groenten afzonderlijk kort in gezouten water. 
2. Meng ze vervolgens. Breng ze op smaak met olijfolie, 

zeste en sap van de citroen, peper en zout. 
3. Leg de burrata in het midden van het bord. Breng het 

geheel op smaak met grof zeezout en peper. 
4. Dresseer hierrond de groene groenten. 
5. Werk af met de broccolipesto, de schijfjes radijs en de erwtenscheuten.



BEREIDING

1. Neem de Brie Lingot, verwijder de korst en snij de brie vervolgens 
in blokjes van zo’n 2 cm².

2. Verkruimel de speculaas in een diep bord tot een fi jn poeder en rol daarin 
de blokjes Brie Lingot totdat ze geheel bedekt zijn met het poeder.

3. Rasp de appel, doe de stukjes vervolgens in een kom en meng met de 
salademix en de citroenvinaigrette. Werk af met wat peper en zout.

4. Dresseer de salade op het bord en strooi er enkele appelschilfers 
over. Vul aan met de stukjes Brie Lingot en voeg er enkele grotere 
kruimels speculaas aan toe voor een crunchy toets.

5. Nu nog een druppeltje Luikse siroop en de salade is klaar om geserveerd te worden!

Verrassende smaakcombinaties kunnen soms grote gevolgen hebben.  
Neem nu deze Brieculaas: een zeer onverwachte ontmoeting tussen  
Brie Lingot en speculaas, maar iedereen zal er gewoonweg dol op zijn!  
Tel daar nog een lekkere salade bij, en je krijgt een overheerlijk resultaat.

INGREDIËNTEN VOOR 1 PERSOON

70 G PRÉSIDENT BRIE LINGOT

50 G BELGISCHE SPECULAAS

50 G SALADEMIX VAN RADICCHIO, RUCOLA EN KRULSLA 

¼ ZURE GROENE APPEL (45 G)

1 KOFFI ELEPEL LUIKSE SIROOP

10 ML CITROENVINAIGRETTE 

PEPER & ZOUT

Tip!
Ga voor een gezondere versie van deze salade, 
door de speculaascrumble te vervangen door een 

mix van pitten en zaden.

BRIECULAAS



BEREIDING

1. Maak een beslag van eierdooiers, suiker, mascarpone en lemon curd.
2. Klop de eiwitten tot sneeuw, die je voorzichtig onder het beslag vouwt.
3. Snij de cake in plakjes en drenk deze even in een kom gevuld met limoncello.
4. Neem acht glaasjes en leg op de bodem van elk glaasje een laagje 

cake. Spuit hierop het beslag. Herhaal deze handeling.
5. Vlak voor het opdienen klop je het eiwit van twee eieren met fijne suiker 

stijf. Doe deze meringue in een spuitzak en spuit er een laagje van bovenop 
de inhoud van elk glaasje. Brand dit nog even af met een brander.

6. Werk af met een beetje rasp van limoen. Zo verwen je niet 
alleen het oog, maar ook de smaakpapillen!

Sorrento is niet alleen een gezellige stad in de baai van Napels: het is ook de 
bakermat van de limoncello. Dat frisse citroendrankje hoef je niet alleen te 
drinken uit kleine glaasjes: je kan er ook een superlekker dessert mee maken. 
Ga aan de slag met dit zuiderse recept en laat de zon schijnen aan elke tafel! 

INGREDIËNTEN VOOR  8 PERSONEN

500 G GALBANI MASCARPONE

120 G FIJNE SUIKER

4 EIEREN

4 EL LIMONCELLO

ZACHTE CAKE

8 EL LEMON CURD

1 LIMOEN

Tip!
Je kan deze delicatesse altijd portioneren zoals jij dat 
wil. Zo kan je hem ook perfect in een miniportie 
serveren, als toevoeging bij een Café Gourmand.

SWEET 
SORRENTO



BEREIDING

1. Kook de fregola gedurende 10 minuten in gezouten water. 
Spoel hem daarna af onder koud water. 

2. Meng de fregola met de salsa di picado, de koriander en de Kalamata-olijven.
3. Dresseer de borden met de Romeinse sla. Leg hierop de afgewerkte fregola. 
4. Werk je gerecht af met verbrokkelde feta en koriander.

Je hoeft het orakel van Delphi niet te zijn om te voorspellen dat 
dit slaatje werkelijk iederéén in vervoering zal brengen. Met feta, 
Kalamata-olijven, fregola en nog meer zuiderse smaakmakers 
weet je gewoon dat het een echt smaakfestijn wordt.

INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN

200 G GRECO FETA BLOK

125 G FREGOLA DI SARDI

10 KALAMATA-OLIJVEN 

½ HANDJE GESNEDEN KORIANDER 

4 EL SALSA DI PICADO

8 BLADEN ROMEINSE SLA

Tip!
Maak van dit veggie-gerecht een lekker visvariant: 

voeg calamares of gegrilde inktvis toe!

DELPHI 
DELIGHT



Neem je gasten mee naar een gezellig Grieks dorpje met dit 
zonovergoten gerecht op basis van feta, Kalamata-olijven, 
asperges en nog meer heerlijk pure ingrediënten. 

BEREIDING

1. Gril de asperges. Snijd de venkel in 4 schijven over de lange zijde 
en snijd de volledige bol look in tweeën. Gaar ze samen in boter 
in een midwarme pan en kruid af met peper en zout.

2. Neem nu een vuurvaste schotel en dresseer hierin de plak 
feta, de asperges, de venkel, de look en de olijven. 

3. Snijd de gekonfijte citroen in 4 en verdeel deze mee over de schotel.
4. Werk het geheel af met de tijm, de oregano en de rozemarijn. 

Besprenkel de schotel rijkelijk met olijfolie.
5. Gaar in een voorverwarmde oven op 180° voor 10 à 15 minuten.

INGREDIËNTEN VOOR2 PERSONEN

1 GRECO FETA 200 G

10 KALAMATA-OLIJVEN 

1 GEKONFIJTE CITROEN

10 GROENE ASPERGES

1 VENKEL 

3 TAKJES ROZEMARIJN 

3 TAKJES TIJM

3 TAKJES OREGANO

1 BOL LOOK

PEPER EN ZOUT 

Tip!
Snijd de rauwe feta in blokjes en zet deze 
onder in olijfolie met de gegaarde groentjes. 

Ideaal als basis voor een salade!

VIVA EL  
GRECO



ASSORTIMENT
ITALIAANSE & FRANSE KWALITEITSKAZEN

Maarten van Bakel  +32 477 40 90 42 Maarten.Vanbakel@lactalis.be
Philippe Tricoli   +32 471 81 56 88 Philippe.Tricoli@lactalis.be
Johan Grosemans  +32 476 43 00 98 Johan.Grosemans@lactalis.be
Gino Cacopardo   +32 490 42 91 17 Gino.Cacopardo@lactalis.be
Kim Rigo   +32 471 90 14 53 Kim.Rigo@lactalis.be

BOL MOZZARELLA
Emmer 12 x 80 g
Code 99456

MOZZARELLA VERSE SNEETJES
Emmer 40 x 25 g
Code 99495

MOZZARELLA MINI
Emmer 125 x 8 g
Code 90554

BLOKJES VAN GEITENKAAS 
500 g
Code 38842

TARTIMALIN ROOMKAAS 
1 kg
Code 121094

LINGOT  
1 kg
Code 44686

CRÈME DE BRIE 
2 kg
Code 55680

CRÈME DE CAMEMBERT 
2 kg
Code 37401

MASCARPONE
Pot 500 g
Code 90560

PRÉSIDENT ROOM 35%
1L uht 
Code 107491

PRÉSIDENT ROOM 18% 
1L uht 
Code 52006

MOZZARELLA DI  
BUFALA MINI GALBANI
Pot 6 x 150 g
Code 156457

GRANA PADANO SCAGLIE
500 g
Code 99438

MOZZARELLA-BROOD
Blok 1 kg
Code 90544

PROSCIUTTO CRUDO
500 g
Code 14965

MOZZARELLA DROGE SNEETJES
500 g
Code 92481

GRECO FETA AOP BLOK
± 2 kg
Code 162486

GRECO FETA AOP BLOK
1 kg
Code 160084

GRECO FETA BIO AOP BLOK 
150 g 
Code 159742

GRECO FETA AOP BLOK 
400 g
Code 159729

GRECO FETA AOP BLOK 
200 g
Code 159731

GRECO FETA AOP MINI BLOKJES 
1,8 kg 
Code 160085

BURATTA
Pot 4 x 150g
Code 134715

MOZZARELLA  
DI BUFALA 125G
8 x 125g
Code 92519

MOZZARELLA 125G
12 x 125g
Code 99477

PRÉSIDENT BOTER 
MICROBEURRIER 
cup 100 x 10 g 
Code 34761

PRÉSIDENT BOTER MICROPAINPRÉSIDENT BOTER MICROPAIN 
alu 125 x 8 g / Code 72000
alu 100 x 10 g / Code 35365
alu 100 x 15 g / Code 37374


