ASSORTIMENT
Laat je inspireren!

De beste chefs kiezen vol overtuiging voor Koopmans Professioneel.
Een logische keuze, want Koopmans Professioneel staat al sinds 1846
voor vakmanschap, dat zich vertaalt in ambachtelijke en authentieke
producten voor de professionele keuken.
Koopmans Professioneel is een vertrouwd kwaliteitsmerk en is dé
autoriteit op het gebied van pannenkoeken, bakken en binden.
De producten zijn van hoge kwaliteit en de ingrediënten en
verpakkingsmaterialen zijn zorgvuldig geselecteerd, zodat we in
de keten zoveel mogelijk verduurzamen.
Het assortiment bestaat uit producten die zijn ontwikkeld met én voor
de professionele gebruiker. Koopmans Professioneel denkt graag mee
over de perfecte invulling op jouw locatie. Met Koopmans Professioneel
als betrouwbare partner bereik je het beste resultaat.
Al 20 jaar dé bak expert

Kortom, Koopmans Professioneel biedt de juiste oplossing

bij Koopmans Professioneel

voor iedere chef, in product en advies.

Ron Kortekaas
Ron Kortekaas, onze expert op het gebied van bakken, weet bijna alles over
professioneel bakken van pannenkoeken en zoete snacks zoals wafels,
poffertjes, American Pancakes, churros en crêpes. Dagelijks komt hij over
de vloer bij zowel startende als zeer ervaren ondernemers in deze branche.
Hierdoor weet hij niet alleen alles over het bakken, maar ook veel over
goed ondernemerschap. De 20 jaar ervaring van Ron in het vak delen
wij graag met jou.

NEEM CONTACT OP

PANNENKOEKMIXEN
Met Koopmans Professioneel bak en serveer je ambachtelijke pannenkoeken op basis van een
professionele pannenkoekmix. Bijna alle mixen bevatten boekweit, nog net als 100 jaar geleden.
Bij de meeste mixen hebben wij de melk en de vrije-uitloopeieren al voor je toegevoegd. Je hoeft
alleen nog water toe te voegen en dat scheelt tijd en moeite in de keuken. Wil je advies bij het
kiezen van de juiste mix? Wij helpen je graag!

Assortiment
Eierpannenkoekmix Compleet*
Hoogwaardige Eierpannenkoekmix op basis van vrije-uitloopeieren
voor winnende pannenkoeken.

Eierpannenkoekmix Superieur*
De Eierpannenkoekmix Superieur is op basis van vrije-uitloopeieren,
melk en boekweit. Met deze rijke mix maak je de lekkerste
pannenkoeken.

Eierpannenkoekmix Bio*
De professionele Eierpannenkoekmix biologisch combineert
bereidingsgemak met de beste biologische ingrediënten en dat
is te proeven.

Eierpannenkoekmix Glutenvrij & Lactosevrij*
Kant-en-klare glutenvrije pannenkoekmix.

Oerpannenkoekmix*
Complete mix voor stoere pannenkoeken met oergranen, volkoren
spelt, gerst, haver en boekweit.

Pannenkoekmix Speciaal
Een professionele pannenkoekmix van speciaal geselecteerde
granen en boekweit voor de bereiding van authentieke Hollandse
pannenkoeken.

*Alleen water toevoegen

Altijd vers beslag bij de hand
Volgens de NVWA wetgeving mag je beslag niet langer dan een uur buiten
de koeling bewaren. Om dit makkelijker voor je te maken heeft Koopmans
Professioneel een speciale beslag koelton laten ontwikkelen. Vers beslag
blijft gekoeld in deze ton en zorgt ervoor dat jij het beslag dichtbij je pan
of pannenkoekcarrousel hebt staan. Zo gaat er geen beslag verloren en
kunnen je gasten altijd genieten van een product van vers beslag!

BEKIJK HIER

Geen krimp
Je pannenkoek bakken zonder te krimpen?
Laat het beslag dan minimaal een halfuur rusten.
Door het kloppen zijn de gluten in het beslag
geactiveerd, als je het even laat rusten
absorbeert het zetmeel al het vocht in het beslag.
En zo krijg je een perfect stevig beslag.

BAKMIXEN
Koopmans Professioneel biedt diverse producten die uitstekend passen binnen een
frontcooking concept. Onze mixen zijn ontwikkeld voor professioneel gebruikt bij het
maken van bijvoorbeeld Brusselse wafels, poffertjes, crêpes, pancakes of oliebollen.
Wil je leren hoe je de perfecte poffertjes, wafels of crêpes bakt? Bekijk de online
training op onze website.

Assortiment
American Pancakemix Compleet*

Tip: Luikse wafel

Van oliebollenmix bak je ook heerlijke
Luiske Wafels! Je kunt de deegbolletjes in bulk
voorbereiden en daarna invriezen. Zo is er altijd
deeg op voorraad.

De American Pancakemix Compleet is volgens authentiek
Amerikaanse receptuur en heeft een extra snelle garing.

Poffertjesmix Compleet*
De Poffertjesmix Compleet heeft een authentieke poffertjessmaak
is daarnaast ook nog eens heel simpel te bereiden.

Wafelmix Compleet*
Complete wafelmix voor heerlijke Brusselse wafels. De mix is
makkelijk te bereiden en heeft een heerlijke wafelsmaak.

Oliebollenmix Compleet*
Kant-en-klare oliebollenmix van bakkerskwaliteit met
gedroogde bakkersgist.

Churrosmix Compleet*
Complete mix voor heerlijke authentieke Spaanse Churros.
De mix is op basis van vrije-uitloopeieren.

Crêpemix Compleet*
Het Crêpe beslag is met deze crêpemix zo gemaakt.
Het beslag laat zich mooi dun verspreiden over de plaat
voor flinterdunne crêpes.
*Alleen water toevoegen

Crêpes
Crêpes bieden eindeloze mogelijkheden tot variatie!
Naast de bekende zoete vullingen vallen hartige vullingen
ook zeker in de smaak. Bekijk alle recepturen op de website
of bestel het Crêpe Starterspakket in de webshop.

BEKIJK HIER

MELEN & BINDMIDDELEN
Met de betrouwbare kwaliteit van de bloemsoorten van Koopmans Professioneel
ben je klaar voor alle uitdagingen in jouw keuken. Zo bereid je makkelijk gebak,
desserts, broodproducten, soep of sauzen.

Assortiment
Kristal Patentbloem

Aardappelzetmeel

Patentbloem van hoge kwaliteit met hoog eiwitgehalte.
Geschikt voor het bakken van zoete en hartige deeggerechten
en voor het binden van soepen, sauzen en ragout.

Aardappelzetmeel geschikt voor het écht
helder binden van jus, soepen, sauzen en
vruchtsappen.

Witte Tarwebloem

Zelfrijzend Bakmeel

Neutrale bloem, onmisbaar in iedere professionele keuken
voor allerhande toepassingen.

Mix van bloem en rijsmiddelen voor de bereiding
van ambachtelijke patisserie.

Patentbloem

Maizena

Universele bloemsoort van hoge kwaliteit, geschikt voor het
bakken van o.a. oliebollen en pannenkoeken en voor het
binden van soepen en sauzen.

Maïszetmeel, gemaakt van zorgvuldig geselecteerde
maïs. Geschikt voor het binden van hartige en zoete
sauzen.

Amerikaanse Patentbloem

Cakemeel

Bloemsoort met een extra hoog eiwitgehalte. Uitermate geschikt
voor verwerking in gistproducten en complexe gerechten.

Basis voor de bereiding van ambachtelijke cakes
met een vleugje citroen. Dit product bevat nog
geen suiker.

Bindbloem Superieur
Bloemsoort met versterkte bindkracht. Te gebruiken als basis
voor roux. Ideaal voor het langdurig binden van soepen
en sauzen. Voorkomt uitlopen.

Bereiden vanaf de basis
Bij Koopmans Professioneel bieden we oplossingen voor alle graden
van convenience. De voordelen van werken vanaf de basis:
extra versbeleving, budgetvriendelijk en veel variatiemogelijkheden.
Voordelen voor werken met kant-en-klaar producten: alleen opwarmen
en snel aan te vullen. Uiteraard met de vertrouwde kwaliteit en
ambachtelijke uitstraling van Koopmans Professioneel.

CONVENIENCE DEEG
Met convenience deeg speelt Koopmans Professioneel in op de wens naar gemak.
Zelf bakken wordt weer aantrekkelijk. Vele zoete en hatige toepassingen worden
toegankelijk voor iedere chef. Kies voor gemak zonder compromis op
creatieve vrijheid!

Assortiment
Harde Wenerdeeg
Koopmans Professioneel maakt zelf bakken weer aantrekkelijk
voor horeca met het 100% roomboter Harde Wenerdeeg met een
vleugje kaneel. Het deeg is al op de juiste dikte voor je uitgerold
en dus gebruiksklaar. Je gebruikt het Harde Wenerdeeg om de
lekkerste taarten, koeken en desserts te creëren.

Recept

Appeltaart van Harde Wenerdeeg
Ingrediënten
Bodem
1 plak Koopmans Professioneel
Harde Wenerdeeg
Vulling
1,2 kg (bruto) appels
75 g rozijnen
50 g kaneelsuiker
50 g Langnese Honing
2 el Dr. Oetker Professional Custardpoeder
Amandelspijs
130 g boter (kamertemperatuur)
150 g amandelspijs (Dr. Oetker)
80 g eieren
Afwerking
80 g kersenjam/poedersuiker

Werkwijze bodem
•	Vet een springvorm (Ø 18 cm) in met
bakspray of boter
• Steek 2 cirkels van 18 cm uit het deeg
•	Bekleed de bodem en de rand van de
springvorm met de eerste cirkel en de
restanten deeg

Werkwijze frangipane
•	Klop het amandelspijs met 65 g boter en
de eieren
• Doe de frangipane in een spuitzak

Werkwijze vulling
•	Wel de rozijnen in lauwwarm water
(circa 15 min.) en dep ze droog
•	Schil de appels, verwijder de klokhuizen
en snijd in plakjes

•	Smelt 65 g boter en voeg de honing toe
•	Meng vervolgens met de appelplakjes,
kaneelsuiker, custard en de rozijnen

Appeltaart bereiden
•	Vul de bodem met de frangipane
•	Vul de vorm met het appelmengsel en
druk dit aan
•	Leg op de bovenkant de tweede cirkel
harde Wenerdeeg. In deze plak maak je
rond grote gaten
•	Afbakken op 170 graden ca. 50 minuten
•	Laat de appeltaart afkoelen
•	Bestrooi de taart met poedersuiker en
vul de gaten met kersenjam

KANT & KLAAR
De lekkerste pannenkoeken en poffertjes? Die serveer je met Koopmans Professioneel.
Met de droge pannenkoekmixen én met het uitgebreide assortiment kant-en-klare diepvries
pannenkoeken en poffertjes. Dankzij de unieke receptuur hebben deze feestelijke lekkernijen
de vertrouwde kwaliteit en ambachtelijke uitstraling van Koopmans Professioneel,
gecombineerd met het gemak van kant-en-klaar.

Assortiment
American Pancakes Traditioneel

Pannenkoek Naturel

Heerlijke American Pancakes, op de plaat gebakken voor een
ambachtelijk uiterlijk. Traditioneel Amerikaanse receptuur op
basis van karnemelk.

Kant-en-klare klassieke Hollandse pannenkoek.
Met de kwaliteit die je van Koopmans
gewend bent.

American Pancakes

Flensjes

Deze Amerikaanse pannenkoekjes zijn ook in Nederland erg
populair. De American Pancakes hebben een luchtige- bijna
cake-achtige- structuur en smaken zo al overheerlijk.

Heerlijke kant-en-klare dunne Franse crêpes.
Flensjes zijn zeer geschikt als onderdeel van
het dessert.

American Pancakes Volkoren

Poffertjes Bulkverpakking

Luchtige pancakes in Amerikaanse stijl op basis van 32%
volkorenmeel met een lekkere bite. De pancakes zijn een
bron van vezels.

De lekkerste kant-en-klare poffertjes van
Nederland. De poffertjes zijn op ambachtelijke
wijze gebakken.

American Pancakes Spelt Banaan

Poffertjes Portieverpakking

Trendy American Pancakes op basis van speltbloem en
maar liefst 37% bananenpuree!

De lekkerste kant-en-klare poffertjes van Nederland
zijn er nu ook in een handige kleinverpakking van
12 portiezakjes. Ze worden bereid met boekweit
voor een lekkere bite en meer smaak.

All day pancakes

Met American Pancakes creëer je voor elk serveermoment een passende creatie. Met een simpele
twist serveer je een margerijk recept. Geschikt voor
to go, als dessert, roomservice en uiteraard het
ontbijtmoment.

PRODUCTINFORMATIE
PANNENKOEKMIXEN
Eierpannenkoekmix Compleet*
Eierpannenkoekmix Superieur*
Eierpannenkoekmix Bio*
Eierpannenkoekmix Glutenvrij & Lactosevrij*
Oerpannenkoekmix*
Pannenkoekmix Speciaal*
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1-50-230208
1-50-230211
1-50-230253
1-50-230210
1-50-230215

BAKMIXEN
American Pancakemix Compleet*
Poffertjesmix Compleet*
Wafelmix Compleet*
Oliebollenmix Compleet*
Churrosmix Compleet*
Crêpemix Compleet*

MELEN EN BINDMIDDELEN
Kristal Patentbloem
Witte Tarwebloem
Patentbloem
Amerikaanse Patentbloem
Bindbloem Superieur
Aardappelzetmeel
Zelfrijzend Bakmeel
Maizena
Cakemeel

CONVENIENCE DEEG
Harde Wenerdeeg

10 x 520 g 1-50-231101

KANT & KLAAR
American Pancakes Traditioneel
American Pancakes
American Pancakes Volkoren
American Pancakes Spelt Banaan
Pannenkoek Naturel 30 cm
Flensjes
Poffertjes Bulkverpakking
Poffertjes Portieverpakking

*Alleen water toevoegen
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40 g
10 st
40 g
40 g
10 st
20 st
500 g
100 g

1-50-231018
1-39-209928
1-50-231022
1-50-231021
1-50-231010
1-50-231002
1-50-231003
1-50-231001

Wafels afgetopt met ijs,
vruchten en Alsa chocolade saus.
Meer mooie combinaties maken?
Bekijk ons Alsa assortiment.

Voor meer info:
koopmans-professioneel.nl • 033 - 451 79 00

