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Bonen Quinoa Burger
De Bonen Quinoa Burger is een lekker pittige burger met 

groenten en met tarwe- en erwteneiwit als basis en heeft een 

knapperige korst. Heerlijk bij de Hollandse maaltijd, bij 

pastagerechten of op een broodje. Een Bonen Quinoa Burger 

weegt 80 gram en bevat geen melk en ei. Hierdoor is dit product 

ook geschikt voor veganisten.

Ingrediënten

Water, groenten (erwt, ui, paprika), paneermeel (tarwe, rogge), 

15% bruine boon, 15% tuinboon, 8% plantaardig eiwit (

tarwegluten), zonnebloemolie, zetmeel (aardappel, tarwe), 

tomatenpuree, tarwevezel, tarwebloem, rijst, 2% quinoa, 

kruiden en specerijen, zout, verdikkingsmiddel (E461), psyllium, 

mineraal (ijzer), vitamine B12.

Geproduceerd in een bedrijf waar ook pinda's en noten worden 

verwerkt.

Voedingswaarde per 100g

Energie 906 kJ / 216 kCal

Vet, waarvan 10.2 g

Verzadigd vet 1.7 g

Enkelvoudig onverzadigd vet 3.4 g

Meervoudig onverzadigd vet 5.0 g

Koolhydraten 18.2 g

Waarvan suikers 1.0 g

Voedingsvezel 7.0 g

Eiwit 9.6 g

Zout 1.15 g

IJzer (mg) 5.4 mg (31%)

Vitamine B12 (?g) 0.4 ?g (13%)

Bereidingswijze

Koekenpan: 4-6 minuten op laag vuur. Af en toe keren.

Oven: 5-7 minuten bij 180°C. Eenmaal keren.

Barbecue of grill: Smeer in met (olijf)olie. Aan beide zijden 

2 minuten grillen.

Typen
Veganistisch, Zonder tropische oliën

Toepassingen
Barbecue, Maaltijd
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Falafel Quinoa Burger
Falafel is een product met kikkererwten als basis. De kruidenmix 

van de falafel zorgt voor een lekkere pittige smaak en de 

combinatie tussen peulvruchten en groenten maakt het tot een 

heerlijke veganistische snack. De GoodBite Falafel Quinoa 

Burger heeft een knapperig en kruidig jasje met quinoa en weegt 

80 gram. Geproduceerd in een bedrijf waar ook pinda's en noten 

worden verwerkt.

Ingrediënten

39% kikkererwt, paneermeel (tarwe, rogge), groenten 

(courgette, wortel, ui), tarwebloem, zonnebloemolie, water, 

peterselie, kruiden en specerijen, zout, 1% quinoa, 

verdikkingsmiddel (E461), koriander, plantaardig eiwit (

tarwegluten).

Voedingswaarde per 100g

Energie 912 kJ / 218 
kCal

Vet, waarvan 11.3

Verzadigd vet 1.6

Enkelvoudig onverzadigd vet 4.1

Meervoudig onverzadigd vet 5.2

Koolhydraten 2-.2

Waarvan suikers 0.9

Voedingsvezel 6.0

Eiwit 6.0

Zout 1.20

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

Bereidingswijze

Koekenpan: 4-6 minuten op laag vuur. Af en toe keren.

Oven: 8 minuten bij 180°C. Eenmaal keren.

Typen
Veganistisch

Toepassingen
Maaltijd
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Linzenburger
Deze veganistische Linzenburger is uniek in zijn soort. krokant 

gepaneerd, smaakvol en met verrassende ingrediënten. Heerlijk 

te combineren met een frisse salade, maar ook met een 

Aziatische of Hollandse maaltijd. Een GoodBite Linzenburger 

weegt 100 gram.

Ingrediënten

34% linzen, paneermeel, water, groenten (wortel, gedroogde 

paprika, gedroogde prei, knoflook), zonnebloemolie, dadel, 

rijstebloem, zetmeel (aardappel, rijst), plantaardige eiwitten 

(aardappel, erwt), havervlok, kruiden en specerijen, zout, 

psyllium, aardappelvezel, sojaboon, azijn, mineraal (ijzer), 

vitamine B12.

Geproduceerd in een bedrijf waar ook pinda's en noten worden 

verwerkt.

Voedingswaarde per 100g

Energie 1084 KJ/ 259 
kCal

Vet 12.4 g

Waarvan verzadigd vet 1.6 g

Enkelvoudig onverzadigd vet 4.3 g

Meervoudig onverzadigd vet 6.3 g

Koolhydraten 25.6 g

Suiker 6.8 g

Voedsingsvezel 5.5 g

Eiwit 8.6 g

Zout 1.02 g

Ijzer 7.0 mg (50% 
DRI**)

Vitamine B12 0,5 µg (20% 
DRI**)

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

* DRI = Dagelijkse Referentie Inname.

Bereidingswijze

Koekenpan: 4-6 minuten op laag vuur. Regelmatig 

keren.                                    Oven: 10 minuten bij 180 °C. 

Eenmaal keren.

Typen
Veganistisch

Toepassingen
Maaltijd
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Bonenburger
De Bonenburger is een lekker pittige burger vol met groenten en 

met tarwe- en erwteneiwit als basis. Heerlijk bij de Hollandse 

maaltijd, bij pastagerechten of op een broodje. Een bonenburger 

weegt 80 gram en bevat geen melk, ei en soja. Hierdoor is dit 

product ook geschikt voor veganisten en mensen met een soja 

allergie.

Ingrediënten

Water, tuinbonen 20%, plantaardige eiwitten 13% (tarwegluten, 

aardappel), bruine bonen 9%, fijne tuinerwten, rode paprika, ui, 

zonnebloemolie, zetmeel (aardappel, tarwe), tomatenpuree, 

kruiden en specerijen, zout, mineraal (ijzer), vitamine B12.

Geproduceerd in een bedrijf waar ook pinda’s en noten worden 

verwerkt.

 

 

Voedingswaarde per 100g

Energie 983 kJ (235 
kcal)

Vet, waarvan 9.3 g

Verzadigd vet 1.4 g

Enkelvoudig onverzadigd vet 3.1 g

Meervoudig onverzadigd vet 4.8 g

Koolhydraten 20.4 g

Waarvan suikers 10.2 g

Voedingsvezel 5 g

Eiwit 14.8 g

Zout 1.20 g

IJzer 7 mg (50% 
DRI*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
DRI*)

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

*DRI = Dagelijkse Referentie-Inname

Bereidingswijze

Koekenpan: 4-6 min. op laag vuur. Af en toe keren.

Oven: 5-7 min. bij 180°C. Eenmaal keren.

Magnetron: 1 min. op 900 W.

Barbecue of grill: Smeer in met (olijf)olie. Aan beide zijden 

2 minuten grillen.

Typen
Clean label, Sojavrij, Veganistisch, Zonder tropische oliën

Toepassingen
Barbecue, Maaltijd
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Groenteschijf
De Groenteschijf bevat veel frisse groenten en heeft een stevige 

beet en bovenal een verrassend lekkere smaak. Een absolute 

topper binnen het assortiment. Een Groenteschijf is beschikbaar 

als 85 gram, 100 gram of 15 gram product. Deze kleine versie 

van de Groenteschijf is een heerlijk snackje dat als borrelhapje 

kan dienen maar ook uitstekend geschikt is bij de warme maaltijd 

of om mee te gourmetten.    

 

Ingrediënten

Groenten 49% (ui, wortel, rode paprika, erwt, maïs, 

champignon), water, plantaardige eiwitten 16% (soja,
tarwegluten, erwt), kippenei-eiwit*, gemodificeerd zetmeel, 

aroma (tarwe, selderij), zonnebloemolie, zout, melkeiwit 
(lactose), dextrose, palmvet, kruiden en specerijen, zetmeel (

tarwe, maïs), sojabonen, tarwe, mineraal (ijzer), vitamine B12.

*ei-eiwit is afkomstig van vrije uitloopkippen

Geproduceerd in een bedrijf waar ook pinda's en noten worden 

verwerkt.

Voedingswaarde per 100g

Energie 732 kJ / 175 
kCal

Vet, waarvan 6.7 g

Verzadigd vet 1.1 g

Enkelvoudig onverzadigd vet 2.0 g

Meervoudig onverzadigd vet 3.3 g

Koolhydraten 7.0 g

Waarvan suikers 3.7 g

Voedingsvezel 5.0 g

Eiwit 19.1 g

Zout 2.1 g

Ijzer 7.0 mg (50% 
DRI*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
DRI*)

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

*** DRI = Dagelijkse Referentie Inname.

Bereidingswijze

Koekenpan: 4-6 min. op laag vuur. Af en toe keren.

Oven: 10 minuten bij 180°C. Eenmaal keren.

Magnetron: 1 minuut op 900 W.

Typen
Clean label

Toepassingen
Barbecue, Gourmet, Maaltijd
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Hamburger
De Hamburger is één van de klassiekers uit ons assortiment. 

Een smakelijk product dat goed past bij de dagelijkse warme 

maaltijd. Ook heerlijk op een broodje belegd met groenten en 

wat saus. Dit product is verrijkt met vitamines en mineralen 

waardoor het een volwaardige maaltijdcomponent is. Een 

Hamburger weegt 80 gram. Ook beschikbaar als 100 gram 

product.

Ingrediënten

Water, plantaardige eiwitten 19% (soja, tarwegluten), palmvet, 

zetmeel (aardappel, tarwe, maïs), kippenei-eiwit*, 
tomatenpuree, aroma, zonnebloemolie, knoflook, zout, suiker, 

kleurstof (karamel), kruiden en specerijen, gerstemoutextract, 
mineraal (ijzer), vitamine B12.

 

* ei-eiwit is afkomstig van vrije-uitloopkippen.

Geproduceerd in een bedrijf waar ook pinda’s en noten worden 

verwerkt.

 

Voedingswaarde per 100g

Energie 1026 kJ / 245 
kCal

Vet, waarvan 16.1g

verzadigd vet 4.7 g

enkelvoudig onverzadigd vet 7.5 g

meervoudig onverzadigd vet 4.0 g

Koolhydraten 6.1 g

waarvan suikers 1.5 g

Voedingsvezel 4.0 g

Eiwit 17.3 g

Zout 1.88 g

IJzer 7.0 mg (50% 
DRI*)

Vitamine B12 0.5 µ (20% 
DRI*)

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

*** DRI = Dagelijkse Referentie Inname.

Bereidingswijze

Koekenpan: 4-6 minuten op laag vuur. Af en toe keren.

Oven: 8 minuten bij 180°C. Eenmaal keren.

Magnetron: 1 minuut op 900W.

Barbecue of grill: Smeer in met (olijf)olie. Aan beide zijden 

2 minuten grillen.

Typen
Clean label

Toepassingen
Barbecue, Maaltijd
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Piri Piri Hamburger
Vegetarische burger gemarineerd in een pittige piri piri saus. 

Hierdoor is het product uitermate geschikt voor de barbecue. De 

burger kan natuurlijk ook bereid worden in bijvoorbeeld een 

koekenpan.

Ingrediënten

Water, plantaardige eiwitten 17% (soja, tarwegluten), palmvet, 

piri piri saus 11% (water, suiker, azijn, gemodificeerd zetmeel 

(aardappel), gedroogde groente (paprika, knoflook, ui), natuurlijk 

aroma, zout, kruiden en specerijen (cayennepeper, gember), 

paprika extract), zetmeel (aardappel, tarwe, maïs), kippenei-
eiwit*, tomatenpuree, natuurlijk aroma, zonnebloemolie, 

knoflook, zout, suiker, kleurstof (karamel), kruiden en specerijen, 

gerstemoutextract, mineraal (ijzer), vitamine B12.

*Ei-eiwit is afkomstig van vrije uitloopkippen.

Geproduceerd in een bedrijf waar ook pinda's en noten worden 

verwerkt.

Voedingswaarde per 100g

Energie 831 kJ / 198 
kCal

Vet, waarvan 7.6 g

verzadigd vet 2.1 g

enkelvoudig onverzadigd vet 3.1 g

meervoudig onverzadigd vet 2.4 g

Koolhydraten 8.4 g

waarvan suikers 5.6 g

Voedingsvezel 3.5 g

Eiwit 22.3 g

Zout 1.68 g

IJzer 6.4 mg (43% 
DRI*)

Vitamine B12 0.4 µg (14% 
DRI*)

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

*** DRI = Dagelijkse Referentie Inname.

Bereidingswijze

Koekenpan : 4-6 min. op laag vuur. Af en toe keren.

Oven : 10 min. bij 180°C. Eenmaal keren.

Magnetron : 1 min. op 900W.

Barbecue of grill : Aan beide zijden 2 minuten grillen.

Toepassingen
Barbecue, Maaltijd
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Javaanse Schijf
Pittige en krokant gepaneerde schijf. De Javaanse schijf geeft de 

maaltijd een echt Oosters karakter en past prima bij een 

rijstgerecht. Ook heerlijk in een pitabroodje met salade. Een 

Javaanse Schijf weegt 100 gram.

Ingrediënten

Water, paneermeel (tarwe), plantaardige eiwitten 13% (soja, 

tarwegluten), zonnebloemolie, geroosterde pinda's 4,3%, 

tarwebloem, zetmeel (aardappel, tarwe, maïs), kippenei-eiwit*, 
suiker, kruiden en specerijen, zout, sambal oelek (rode peper, 

water, zout, gemodificeerd zetmeel, voedingszuur (citroenzuur), 

conserveermiddel (E202)), gedroogde ui, tomatenpuree, 

sojabonen, tarwe, mineraal (ijzer), vitamine B12.

* ei-eiwit is afkomstig van vrije uitloopkippen.

Geproduceerd in een bedrijf waar ook noten worden verwerkt.

 

Voedingswaarde per 100g

Energie 1003 kJ / 240 
kCal

Vet, waarvan 9.5 g

verzadigd vet 1.2 g

Meervoudig onverzadigd vet 4.7

Koolhydraten 21.3 g

waarvan suikers 4.1 g

Voedingsvezel 3.5 g

Eiwit 15.4 g

Zout 1.03 g

IJzer 7.0 mg (50% 
DRI*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
DRI*)

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

*** DRI = Dagelijkse Referentie Inname.

Bereidingswijze

Koekenpan: 4-6 minuten op laag vuur. Af en toe keren.

Oven: 10 minuten bij 180°C. Eenmaal keren.

Typen
Zonder tropische oliën

Toepassingen
Maaltijd

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Javaanse Schijf



Kaasburger
Smeuïge vegetarische Kaasburger op basis van erwten- en 

tarwe-eiwit. De burger heeft een stevige bite en is rijk gemengd 

met draderige vegetarische kaas. Een Kaasburger weegt 85 

gram.

Ingrediënten

Water, vegetarische kaas 31% (melk, zout, zuursel, 

microbiologisch stremsel), plantaardige eiwitten 16% (tarwe, 

erwt) kippenei-eiwit*, gemodificeerd zetmeel, tarwebloem, 

zonnebloemolie, zetmeel (aardappel, tarwe), knoflook, 

peterselie, dextrose, kruiden en specerijen, zout, aroma, gist.

*Ei-eiwit is afkomstig van vrije uitloopkippen.

Geproduceerd in een bedrijf waar ook pinda’s en noten worden 

verwerkt.

Voedingswaarde per 100g

Energie 869 kJ / 208 
kcal

Vet, waarvan 8.2 g

verzadigd vet 2.8 g

enkelvoudig onverzadigd vet 2.4 g

meervoudig onverzadigd vet 2.8 g

Koolhydraten 9.1 g

waarvan suikers 2.3 g

Voedingsvezel 2.5 g

Eiwit 23.0 g

Zout 1.8 g

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

Bereidingswijze

Koekenpan: 4-6 min. op laag vuur in (olijf)olie. Af en toe 

keren.

Oven: 10 min. bij 180°C in voorverwarmde oven. 

Eenmaal keren.

Magnetron: 1 min. op 900 W.

Barbecue of grill: burger insmeren met (olijf)olie en 4 

minuten grillen. Regelmatig keren.

Typen
Clean label, Sojavrij, Zonder tropische oliën

Toepassingen
Barbecue, Maaltijd
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Notenburger
Een hoogwaardig product dat zeker positief zal verrassen. De 

heerlijke  notenmix  zorgt voor een stevige bite en een unieke 

smaakbeleving. Ook deze burger is heerlijk tussen een broodje. 

De Notenburger weegt 60 gram.

Ingrediënten

Water, notenmix 31% (cashewnoten, paranoten, amandelen, 

macadamianoten, pistachenoten, pecannoten), plantaardige 

eiwitten 9% (soja, tarwegluten), kippenei-eiwit*, zetmeel 

(aardappel, tarwe, maïs), dextrose, aroma, zonnebloemolie, 

knoflook, zout, kruiden en specerijen, mineraal (ijzer), vitamine 

B12.

* Ei-eiwit is afkomstig van vrije uitloopkippen.

Geproduceerd in een bedrijf waar ook pinda's worden verwerkt.

Voedingswaarde per 100g

Energie 1344 kJ / 321 
kCal

Vet, waarvan 22.2 g

verzadigd vet 3.7 g

enkelvoudig onverzadigd vet 12.1 g

meervoudig onverzadigd vet 6.3 g

Koolhydraten 10.5 g

waarvan suikers 4.5 g

Voedingsvezel 3.0 g

Eiwit 18.8 g

Zout 1.63 g

IJzer 7.0 mg (50% 
DRI*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
DRI*)

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

*** DRI = Dagelijkse Referentie Inname.

Bereidingswijze

Koekenpan : 4-6 min. op laag vuur. Af en toe keren.

Oven : 5-7 minuten bij 180°C. Eenmaal keren.

Magnetron : 1 min. op 900W.

Typen
Clean label, Zonder tropische oliën

Toepassingen
Barbecue, Maaltijd
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Zadenburger
De Zadenburger past perfect in een gezond eetpatroon. De 

heerlijke burger zit boordevol verschillende zaden en heeft een 

lekker knapperige bite. Het product heeft tarwe- en erwteneiwit 

als basis en bevat geen soja. Een Zadenburger weegt 80 gram 

en bevat toegevoegd ijzer en vitamine B12.

Ingrediënten

Water, zaden 27% (pompoenpit, zonnebloempit, gierst, lijnzaad, 

maanzaad), plantaardige eiwitten 12% (tarwegluten, erwt), 

groenten (champignon, knoflook), kippenei-eiwit*, zetmeel 

(aardappel, tarwe), zonnebloemolie, aroma, dextrose, zout, 

tarwebloem, kruiden en specerijen, mineraal (ijzer), vitamine B12

* ei-eiwit is afkomstig van vrije uitloopkippen.

Geproduceerd in een bedrijf waar ook pinda’s en noten worden 

verwerkt.

Voedingswaarde per 100g

Energie 1193 kJ /285 
kcal

Vet, waarvan 17.3 g

Verzadigd vet 2.5 g

Enkelvoudig onverzadigd vet 4.8 g

Meervoudig onverzadigd vet 10.0 g

Koolhydraten 12.9 g

waarvan suikers 1.6 g

Voedingsvezel 3.0 g

Eiwit 18.2 g

Zout 1.52 g

IJzer 7.0 mg (50% 
DRI)*

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
DRI)*

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

* DRI = Dagelijkse Referentie Inname.

Bereidingswijze

Koekenpan: 4-6 min. op laag vuur. Af en toe keren.

Oven: 5-7 minuten  bij 180°C. Eenmaal keren.

Magnetron: 1 min. op 900 W.

Typen
Clean label, Sojavrij, Zonder tropische oliën

Toepassingen
Maaltijd
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Gehaktbal
Een heerlijke platte gehaktbal, geheel vegetarisch! Uitstekend 

geschikt voor bij de warme maaltijd of voor op een broodje. De 

Gehaktbal weegt 90 gram.

Ingrediënten

Water, groenten (ui, knoflook), plantaardige eiwitten 21% (soja, 

tarwegluten), palmvet, zetmeel (aardappel, tarwe, maïs), 

kippenei-eiwit*, tomatenpuree, natuurlijk aroma, 

zonnebloemolie, dextrose, suiker, kruiden en specerijen, 

kleurstof (karamel), mineraal (ijzer), vitamine B12.

* ei-eiwit is afkomstig van vrije uitloopkippen.

Geproduceerd in een bedrijf waar ook pinda’s en noten worden 

verwerkt.

 

 

 

 

 

Voedingswaarde per 100g

Energie 642 kJ / 153 
kCal

Vet, waarvan 6.0 g

verzadigd vet 1.8 g

enkelvoudig onverzadigd vet 1.5 g

meervoudig onverzadigd vet 2.7 g

Koolhydraten 9.7 g

Waarvan suikers 2.7 g

Voedingsvezel 4.0 g

Eiwit 13.1 g

Zout 1.30 g

IJzer 7.0 mg (50% 
DRI*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
DRI*)

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

* DRI = Dagelijkse Referentie Inname.

Bereidingswijze

Koekenpan : 4-6 minuten op laag vuur. Af en toe keren.

Oven : 8 minuten bij 180°C. Eenmaal keren.

Magnetron : 1 minuut op 900W.

Barbecue of grill : Smeer in met (olijf)olie. Aan beide 

zijden 2 minuten grillen.

Typen
Clean label

Toepassingen
Maaltijd, Snack
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Rul Gehakt
Kant- en klaar vegetarisch Rul Gehakt geschikt voor verwerking 

allerlei gerechten en sauzen. Verwerk het bijvoorbeeld in 

Italiaanse gerechten zoals Bolognesesaus of Lasagne of in 

Mexicaanse Buritto’s. Dit Rul Gehakt bevat geen melk en ei en is 

daardoor geschikt voor veganisten. Ook beschikbaar als variant 

voor industriële toepassingen.

Ingrediënten

Water, plantaardige eiwitten 30% (soja), voedingszuur (E326), 

zout, kleurstof (karamel), aroma, gerstemoutextract, 
glucosestroop, plantaardig eiwithydrolysaat (soja), kruiden en 

specerijen, mineraal (ijzer), vitamine B12.

Geproduceerd in een bedrijf waar ook pinda’s en noten worden 

verwerkt.

Voedingswaarde per 100g

Energie 524 kJ / 125 
Kcal

Vet, waarvan 0.2 g

verzadigd vet 0.1 g

enkelvoudig onverzadigd vet 0.1 g

meervoudig onverzadigd vet 0.0 g

Koolhydraten 2.8 g

waarvan suikers 0.5 g

Voedingsvezel 7.0 g

Eiwit 24.3 g

Zout 1.58 g

IJzer 7.0 mg (50% 
DRI*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
DRI*)

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

* DRI = Dagelijkse Referentie Inname.

Bereidingswijze

Koekenpan: 3 minuten op laag vuur. regelmatig roeren.

Typen
Veganistisch, Zonder tropische oliën

Toepassingen
Bake-off, Maaltijd, Maaltijdsalade, Pizza, Saus, 
Smeersalade, Wrap
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Vers Gehakt
Met dit unieke vegetarisch gehakt kan men zelf vormen en 

variëren. Maak eigen gehaktballen, hamburgers of worstjes. Dit 

product is nog niet gegaard en dient men zelf op smaak te 

brengen. Een blok Vers Gehakt weegt 250 gram. Dit product kan 

ook als basisdeeg worden geleverd voor het vervaardigen van 

vlees vervangende producten.

Ingrediënten

Water, plantaardige eiwitten 21% (soja, tarwegluten), 

zonnebloemolie, zetmeel (aardappel, maïs, tarwe), kippenei-
eiwit*, aroma, gemodificeerd maïszetmeel, rode bietenpoeder, 

plantaardig eiwithydrolysaat (soja), zout, kruiden en specerijen, 

mineraal (ijzer), vitamine B12.

* ei-eiwit is afkomstig van vrije uitloopkippen.

Geproduceerd in een bedrijf waar ook pinda’s en noten worden 

verwerkt.

Voedingswaarde per 100g

Energie 828 kJ / 198 kcal

Vet, waarvan 7.8 g

verzadigd vet 1.3 g

enkelvoudig onverzadigd vet 2.6 g

meervoudig onverzadigd vet 3.7 g

Koolhydraten 9.9 g

waarvan suikers 0.5 g

Voedingsvezel 4.9 g

Eiwit 19.5 g

Zout 1.03 g

IJzer 7.0 mg (50% DRI*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% DRI*)

** Referentie-inname berekend per portie.

* DRI = Dagelijkse Referentie Inname.

Bereidingswijze

Gehaktballen: Kneed balletjes en bak 3-4 min. op laag 

vuur rondom bruin. Blus af en 15-20 min. doorgaren op 

laag vuur.Tip: Kneed ook eens een ei (evt. in combinatie 

met paneermeel en/of gehaktkruiden) door het gehakt 

voor een nog beter smakend resultaat.

Soepballetjes: Kneed balletjes en bak 3-4 min. op laag 

vuur rondom bruin. Voeg de balletjes toe als de soep 

bijna kookt (10-12 min.).

Typen
Zonder tropische oliën

Toepassingen
Bake-off, Soep
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Spekreepjes
Heerlijke vegetarische spekreepjes die perfect passen in de 

bereiding van een maaltijdsalade, pizza, stamppot en roerbak- of 

schotelgerecht. Dit product is in diverse formaten leverbaar.

Ingrediënten

Water, palmolie, plantaardige eiwitten 11% (soja, tarwegluten), 

kippenei-eiwit*, zetmeel (aardappel, tarwe, maïs), zout, 

natuurlijk aroma (ei), melkeiwit (lactose), kruiden en specerijen, 

rookaroma, dextrose, kleurstof (paprika-extract, E163), 

voedingszuur (citroenzuur), mineraal (ijzer), vitamine B12.

* Ei-eiwit is afkomstig van vrije uitloopkippen.

Geproduceerd in een bedrijf waar ook pinda’s en noten worden 

verwerkt.

Voedingswaarde per 100g

Energie 1117 kJ / 267 
kCal

Vet, waarvan 19.3 g

verzadigd vet 7.2 g

enkelvoudig onverzadigd vet 9.2 g

meervoudig onverzadigd vet 2.8 g

Koolhydraten 6.9 g

waarvan suikers 1.0 g

Voedingsvezel 1.5 g

Eiwit 16.1 g

Zout 4.05 g

IJzer 7.0 mg (50% 
DRI*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
DRI*)

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

* DRI = Dagelijkse Referentie Inname.

Bereidingswijze

Koekenpan: 3 minuten op laag vuur. Regelmatig roeren.

Toepassingen
Bake-off, Gourmet, Maaltijd, Maaltijdsalade, Pizza, Saus, 
Smeersalade, Soep, Wrap
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Blokjes
Vegetarische Blokjes met een structuur als kip. Roerbak de 

blokjes door wokgerechten of gebruik ze in een maaltijdsalade. 

Heerlijk aan een spiesje met wat paprika of ui voor op de BBQ of 

Grill. Verkrijgbaar als blokjes van 4 gram en van 13 gram.

Ingrediënten

Water, plantaardige eiwitten 14% (soja, tarwegluten), kippenei-
eiwit*, zetmeel (aardappel, tarwe, maïs), palmvet, aroma (ei), 
melkeiwit(lactose), zonnebloemolie, kruiden en specerijen, 

dextrose, zout, voedingszuur (citroenzuur).

* eieren van scharrelkippen.

Geproduceerd in een bedrijf waar ook pinda’s en noten worden 

verwerkt.

 

Voedingswaarde per 100g

Energie 994 kJ / 237 
kCal

Vet, waarvan 13.8 g

verzadigd vet 4.6 g

enkelvoudig onverzadigd vet 4.2 g

meervoudig onverzadigd vet 5 g

Koolhydraten 7.3 g

waarvan suikers 0.4 g

Voedingsvezel 2 g

Eiwit 20.2 g

Zout 1.75 g

IJzer 7 mg (50% 
DRI*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
DRI*)

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

Bereidingswijze

Koekenpan / wok : 3 min. op laag vuur. Regelmatig 

roeren.

Oven : 5-7 min. bij 180°C.

BBQ / Grill : blokjes aan spiesjes rijgen. Smeer in met 

(olijf)olie en gril 3-4 min. Regelmatig keren.

Typen
Clean label

Toepassingen
Barbecue, Gourmet, Maaltijd, Maaltijdsalade, Pizza, Saus
, Wrap
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Hamblokjes
Hamblokjes zijn een smakelijk vegetarische toevoeging aan uw 

maaltijden. De  blokjes kunnen bijvoorbeeld worden verwerkt in 

salades, maaltijdschotels of aspergetoepassingen. Ook 

uitstekend geschikt voor verwerking op een pizza of in 

pastagerechten. Dit product is in diverse formaten leverbaar.  

Ingrediënten

Water, plantaardige eiwitten 13% (soja, tarwegluten), 

zonnebloemolie, kippenei-eiwit*, zetmeel (aardappel, tarwe, 

maïs), aroma (ei), melkeiwit (lactose), kruiden en specerijen, 

knoflook, dextrose, rookaroma, zout, voedingszuur (citroenzuur), 

kleurstof (E172), mineraal (ijzer), vitamine

* ei-eiwit is afkomstig van vrije uitloopkippen.

Geproduceerd in een bedrijf waar ook pinda’s en noten worden 

verwerkt.

Voedingswaarde per 100g

Energie 831 kJ / 198 
kCal

Vet, waarvan 9.9 g

verzadigd vet 1.5 g

enkelvoudig onverzadigd vet 3.4 g

meervoudig onverzadigd vet 4.9 g

Koolhydraten 7.8 g

waarvan suikers 1.1 g

Voedingsvezel 2.0 g

Eiwit 18.6 g

Zout 1.78 g

IJzer 7.0 mg (50% 
DRI*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
DRI*)

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

* DRI = Dagelijkse Referentie Inname.

Bereidingswijze

Koekenpan: 2-3 minuten op laag vuur. regelmatig roeren.

Typen
Zonder tropische oliën

Toepassingen
Bake-off, Gourmet, Maaltijd, Maaltijdsalade, Pizza, Saus, 
Smeersalade, Soep
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Roerbakreepjes
De Roerbakreepjes kunnen met recht uniek worden genoemd. 

De reepjes hebben een echte draadjesstructuur waardoor het 

lijkt op kip. Geschikt voor vele toepassingen zoals maaltijden, 

smeersalades of pizza. De roerbakreepjes zijn al voorgegaard en 

direct te verwerken in bestaande recepturen. Dit product is in 

diverse formaten leverbaar.

Ingrediënten

Water, plantaardige eiwitten 14% (soja, tarwegluten), kippenei-
eiwit*, zetmeel (aardappel, tarwe, maïs), palmvet, aroma (ei), 
melkeiwit (lactose), zonnebloemolie, kruiden en specerijen, 

dextrose, zout, voedingszuur (citroenzuur), mineraal (ijzer), 

vitamine B12.

*Ei-eiwit is afkomstig van vrije uitloopkippen.

Geproduceerd in een bedrijf waar ook pinda’s en noten worden 

verwerkt.

Voedingswaarde per 100g

Energie 855 kJ/204 
kCal

Vet, waarvan 10.0 g

verzadigd vet 4.3 g

enkelvoudig onverzadigd vet 3.3 g

meervoudig onverzadigd vet 2.4 g

Koolhydraten 7.6 g

waarvan suikers 0.8 g

Voedingsvezel 1.5 g

Eiwit 20.2 g

Zout 1.70 g

IJzer 7.0 mg (50% 
DRI*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
DRI*)

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

* DRI = Dagelijkse Referentie Inname

Bereidingswijze

Koekenpan: 3 minuten op laag vuur. Regelmatig roeren.

Typen
Clean label

Toepassingen
Bake-off, Gourmet, Maaltijd, Maaltijdsalade, Pizza, Saus, 
Smeersalade, Wrap
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Shoarma
De Shoarma heeft een herkenbare Mediterrane smaak en is toch 

écht vegetarisch. Ideaal voor in een pitabroodje of wrap. Varieer 

de shoarmareepjes ook in salades, (rijst)-maaltijden of bij de 

patat. Voortreffelijk in combinatie met uw favoriete sauzen. Dit 

product is in diverse formaten leverbaar.

Ingrediënten

Water, plantaardige eiwitten 16% (soja, tarwegluten), kippenei-
eiwit*, zetmeel (aardappel, tarwe, maïs), palmvet, kruiden en 

specerijen, aroma (selderij), melkeiwit (lactose), 

zonnebloemolie, dextrose, zout, voedingszuur (citroenzuur), 

mineraal (ijzer), vitamine B12.

*Ei-eiwit is afkomstig van vrije uitloopkippen.

Geproduceerd in een bedrijf waar ook pinda’s en noten worden 

verwerkt.

Voedingswaarde per 100g

Energie 862 kJ / 206 
Kcal

Vet, waarvan 10.1 g

verzadigd vet 5.5 g

enkelvoudig onverzadigd vet 2.7g

meervoudig onverzadigd vet 1.7 g

Koolhydraten 7.1 g

waarvan suikers 0.6 g

Voedingsvezel 4.5 g

Eiwit 19.5 g

Zout 1.95 g

IJzer 7.0 mg (50% 
DRI*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
DRI*)

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

* DRI = Dagelijkse Referentie Inname.

Bereidingswijze

Koekenpan: 3 minuten op laag vuur. regelmatig roeren.

Toepassingen
Bake-off, Gourmet, Maaltijd, Maaltijdsalade, Pizza, 
Smeersalade, Snack, Wrap
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Stukjes
Stukjes is een basisvervanger voor kip. Ideaal om te verwerken 

in maaltijden en sauzen. Zeer geschikt voor industriële 

toepassingen.

Ingrediënten

Water, plantaardige eiwitten 25% (soja, tarwe), kippenei-eiwit*, 
aroma (tarwe, selderij).

*Ei-eiwit is afkomstig van vrije uitloopkippen.

Geproduceerd in een bedrijf waar ook pinda’s en noten worden 

verwerkt.

Voedingswaarde per 100g

Energie 470 kJ

Energie 112 kcal

Vet, waarvan 0,2 g

verzadigd vet 0,0

Koolhydraten 5,9 g

waarvan suikers 0,1 g

Voedingsvezel 4,0

Eiwit 19,4

Zout 1,08

Referentie-inname van een gemiddelde volwassene 
(8400 kJ/2000 kcal).

Bereidingswijze

Koekenpan: 3 minuten op laag vuur. regelmatig roeren

de koekenpan of wok op matig vuur. Bak de Stukjes al 

roerend 3 minuten.

Voeg eventueel saus naar keuze toe en smoor ca. 3 

minuten tot alles warm is

Typen
Clean label, Zonder tropische oliën

Toepassingen
Gourmet, Maaltijd, Maaltijdsalade, Pizza, Saus, Wrap
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Granola Schnitzel Geitenkaas 
Vijg
De Granola Schnitzel Geitenkaas Vijg is een uniek product. De 

schnitzel is gevuld met romige geitenkaas en vijg en heeft een 

knapperige granola coating. Heerlijk te combineren met een 

frisse salade of een Hollandse maaltijd. Een Granola Schnitzel 

Geitenkaas Vijg weegt 100 gram.

Ingrediënten

Water, 13% granola (haver, gerst, 2% gedroogde vijg, tarwe, 
rogge, zonnebloempit, pompoenpit, gedroogde kokos), 11% 

geitenkaas (gepasteuriseerde geitenmelk, zout, zuursel, 

microbieel stremsel, zonnebloemolie, verdikkingsmiddelen 

(guarpitmeel, carrageen)), 8% plantaardige eiwitten (soja, 
tarwegluten), zonnebloemolie, zetmeel (aardappel, tarwe), 

tarwebloem, kippenei-eiwit*, verdikkingsmiddel (carrageen), 

suiker, tarwevezel, voedingszuur (citroenzuur), 1% vijg, 

specerijen, zout, gistextract, natuurlijke aroma's, gemodificeerd 

zetmeel, gerstemoutextract, mineraal (ijzer), vitamine B12.

*Ei-eiwit is afkomstig van vrije-uitloopkippen.

Geproduceerd in een bedrijf waar ook pinda's en noten worden 

verwerkt.

Voedingswaarde per 100g

Energie 1071 kJ / 256 
kCal

Vet. waarvan 14.6 g

Verzadigd vet 3.2 g

Enkelvoudig onverzadigd vet 4.6 g

Meervoudig onverzadigd vet 6.8 g

Koolhydraten 14.4 g

Waarvan suikers 3.0 g

Voedingsvezel 7.5 g

Eiwit 13.3

Zout 1.02

IJzer (mg) 7.0 mg (50%)

Vitamine B12 (?g)) 0.5 ?g (20%)

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 KJ/2000 kCal).

Bereidingswijze

Koekenpan: 6-8 minuten op laag vuur. Af en toe keren

Oven: 10 minuten bij 180°C. Eenmaal keren.

Toepassingen
Maaltijd
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Cordon Bleu
De  Cordon Bleu is gevuld met vegetarische ham en kaas en  is 

een volwaardige vervanger van vlees. Het gewicht van de 

Cordon Bleu is 100 gram.

Ingrediënten

Water, plantaardige eiwitten 15% (soja, tarwegluten, erwt), 

vegetarische kaas (kaas (melk, lactose), water, 

aardappelzetmeel (E1420), boter (melk, lactose), smeltzouten 

(E452, E339), zout), paneermeel (tarwe), kippenei-eiwit*, 
palmolie, tarwebloem, zonnebloemolie, aroma (ei, selderij), 
zetmeel (aardappel, tarwe, maïs), gemodificeerd maiszetmeel, 

melkeiwit (lactose), zout, dextrose, kruiden en specerijen, 

knoflook, rookaroma, voedingszuur (citroenzuur), mineraal 

(ijzer), kleurstof (E172), vitamine B12

* Ei-eiwit is afkomstig van vrije uitloopkippen.

Geproduceerd in een bedrijf waar ook pinda’s en noten worden 

verwerkt.

 

 

Voedingswaarde per 100g

Energie 1013 kJ / 242 
kCal

Vet, waarvan 12.3 g

verzadigd vet 3.2 g

enkelvoudig onverzadigd vet 4.0 g

meervoudig onverzadigd vet 4.9 g

Koolhydraten 11.0 g

waarvan suikers 1.4 g

Voedingsvezel 6.0 g

Eiwit 19.0 g

Zout 1.98 g

IJzer 5.1 mg (36 % 
DRI*)

Vitamine B12 0.4 µg (16 % 
DRI*)

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

* DRI = Dagelijkse Referentie Inname..

Bereidingswijze

Koekenpan: 6-8 minuten op laag vuur. Af en toe keren.

Oven : 10 min. bij 180 °C. Eenmaal keren.

Toepassingen
Maaltijd
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Filet
De Filet is een licht gekruide vegetarische Filet met de structuur 

van kip. Het product kan verder op smaak worden gebracht met 

de lekkerste marinades. Perfect te bereiden in de oven en 

heerlijk met verse groenten en aardappelen. Snijd de Filet ook 

eens in reepjes om te verwerken in de meest uiteenlopende 

gerechten. Een Filetje weegt 80 gram.

Ingrediënten

Water, plantaardige eiwitten 15% (soja, tarwegluten), 

zonnebloemolie, zetmeel (aardappel, tarwe, maïs), kippenei-
eiwit*, aroma (ei), kruiden en specerijen, verdikkingsmiddel 

(verwerkt Eucheuma-wier), zout, voedingszuur (citroenzuur), 

mineraal (ijzer), vitamine B12.

*Ei-eiwit is afkomstig van vrije uitloopkippen

Geproduceerd in een bedrijf waar ook pinda’s en noten worden 

verwerkt.

Voedingswaarde per 100g

Energie 731 kJ / 175 
kcal

Vet, waarvan 8.2 g

Verzadigd vet 1.2 g

Enkelvoudig onverzadigd vet 2.8 g

Meervoudig onverzadigd vet 4.1 g

Koolhydraten 7.1 g

Waarvan suikers 0.7 g

Voedingsvezel 2.5 g

Eiwit 16.9 g

Zout 1.55 g

IJzer 7.0 mg (50% 
DRI*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
DRI*)

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

* DRI = Dagelijkse Referentie Inname.

Bereidingswijze

Koekenpan: 4-6 minuten op laag vuur. Af en toe keren.

Oven: 8 min. bij 180°C. Eenmaal keren.

Typen
Clean label, Zonder tropische oliën

Toepassingen
Barbecue, Maaltijd
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Griekse Schnitzel
De Griekse Schnitzel is gevuld met een heerlijke mediterraanse 

saus. Zeer smaakvol bij pastagerechten en heeft een krokante 

korst. Een Griekse Schnitzel weegt 100 gram.

Ingrediënten

Water, Griekse saus 25% (kaas (melk (lactose), zout, zuursel, 

stremsel, lipase, zuurteregelaar (E270)), paprika, water, 

cashewnoten, plantaardige olie (raap-, zonnebloem-), ui, suiker, 

zout, gemodificeerd zetmeel, knoflook, kruiden en specerijen, 

aroma, kleurstof (paprika-extract), stabilisator (E415, E412), 

conserveermiddel (E202, E211, E223), voedingszuur 

(citroenzuur), antioxidant (E300), citroenvezel), plantaardige 

eiwitten 14% (soja, tarwegluten, erwt), paneermeel (tarwe), 

kippenei-eiwit*, palmvet, tarwebloem, zonnebloemolie, 

gemodificeerd zetmeel, aroma (tarwe, selderij), zout, melkeiwit
(lactose), dextrose, zetmeel (tarwe, maïs), paprika, kruiden en 

specerijen, mineraal (ijzer), vitamine B12.

*Ei-eiwit is afkomstig van vrije uitloopkippen.

Geproduceerd in een bedrijf waar ook pinda's worden verwerkt.

Voedingswaarde per 100g

Energie 1069kJ / 255 
kCal

Vet, waarvan 13.9 g

verzadigd vet 4.2 g

enkelvoudig onverzadigd vet 4.7 g

meervoudig onverzadigd vet 4.9 g

Koolhydraten 12.8 g

waarvan suikers 1.9 g

Voedingsvezel 3.5 g

Eiwit 18.2 g

Zout 2.03 g

IJzer 5.1 mg (36% 
DRI*)

Vitamine B12 0.4 µg (16% 
DRI*)

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

* DRI = Dagelijkse Referentie Inname.

Bereidingswijze

Koekenpan: 6-8 minuten op laag vuur. Af en toe keren.

Oven: 10 minuten bij 180°C. Eenmaal keren.

Toepassingen
Maaltijd
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Saté Schnitzel
De Saté Schnitzel is gevuld met een heerlijk pittige pindasaus. 

Zeer smakelijk bij een Indisch of Aziatisch gerecht. Het gewicht 

van een Saté Schnitzel is 100 gram.

Ingrediënten

Water, satésaus 20% (water, pinda, suiker, gemodificeerd 

zetmeel, zout, weipoeder (melk), kruiden en specerijen, 

conserveermiddel (E202, melkzuur), stabilisator (xantaangom, 

guarpitmeel), zonnebloemolie, kleurstof (karamel), azijn, 

sojabonen, tarwe, voedingszuur (citroenzuur)), paneermeel (

tarwe), plantaardige eiwitten 14% (soja, tarwegluten, erwt), 

kippenei-eiwit*, tarwebloem, palmvet, zonnebloemolie, 

gemodificeerd zetmeel, aroma (tarwe, selderij), zout, melkeiwit
(lactose), dextrose, zetmeel (tarwe, maïs), kruiden en 

specerijen, mineraal (ijzer), vitamine B12.

*Ei-eiwit is afkomstig van vrije uitloopkippen.

Gemaakt in een fabriek waar ook noten worden verwerkt.

Voedingswaarde per 100g

Energie 1107 kJ / 264 
kCal

Vet, waarvan 10.5 g

verzadigd vet 2.2 g

enkelvoudig onverzadigd vet 5.1 g

meervoudig onverzadigd vet 3.0 g

Koolhydraten 23.9 g

waarvan suikers 11.3 g

Voedingsvezel 3.5 g

Eiwit 16.7 g

Zout 1.45 g

IJzer 5.1 mg (36% 
DRI*)

Vitamine B12 0.4 µg (16% 
DRI*)

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

* DRI = Dagelijkse Referentie Inname.

Bereidingswijze

Koekenpan: 6-8 minuten op laag vuur. Af en toe keren.

Oven: 10 minuten bij 180°C. Eenmaal keren.

Toepassingen
Maaltijd

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Saté Schnitzel



Kaesschnitzel
Volledig plantaardige Kaesschnitzel met een lekker krokant 

korstje. Ideaal voor bij de warme maaltijd of als snack bij de 

frites. Een Kaesschnitzel weegt 75 gram.  

Ingrediënten

47% veganistische kaasbereiding (water, gemodificeerd zetmeel, 

kokosvet, olijfolie, rijsteiwit, zout, acaciavezel, stabilisator 

(taragom), conserveermideel (kaliumsorbaat), voedingszuur 

(citroenzuur), kleurstoffen (bèta-caroteen, E171), natuurlijke 

aroma's), paneermeel (tarwe), water, zonnebloemolie. tarwe, 
bloem, gemodificeerd zetmeel, maïsmeel, erwtenvezel, zout, 

gist, rijstmiddel (natriumcarbonaat), stabilisator (E450).

Geproduceerd in een bedrijf waar ook pinda's en noten worden 

verwerkt.

Voedingswaarde per 100g

Energie 1207 kJ / 288 
kCal

Vet, waarvan 12.3 g

Verzadig vet 5.2 g

Enkelvoudig onverzadigd vet 1.8 g

Meervoudig onverzadigd vet 4.3 g

Koolhydraten 39.3 g

Waarvan suikers 0.9 g

Voedingsvezel 1.3 g

Eiwit 4.3 g

Zout 1.51 g

IJzer 7.0 mg (14%)***

Vitamine B12 0.5 ?g (2.5%)***

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

*** DRI = Dagelijkse Referentie Inname.

Bereidingswijze

Koekenpan: 6-8 minuten op laag vuur. Af en toe keren.

Oven: 10 minuten bij 180°C. Eenmaal keren.

Typen
Sojavrij, Veganistisch

Toepassingen
Maaltijd

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Kaesschnitzel



Schnitzel
De Schnitzel is een krokant gepaneerde vleesvervanger met een 

heerlijke smaak die goed past bij een maaltijd met bijvoorbeeld 

aardappelen en groenten. De belangrijkste ingrediënten zijn soja 

en tarwe eiwit. Ook dit product is verrijkt met vitamines en 

mineralen waardoor het een volwaardige maaltijdcomponent is. 

De Schnitzel is zowel als 90 grams product als 100 grams 

product leverbaar.

Ingrediënten

Water, plantaardige eiwitten 16% (soja, tarwegluten), 

paneermeel (tarwe), zonnebloemolie, kippenei-eiwit*, 
tarwebloem, zetmeel (aardappel, tarwe, maïs), aroma (selderij
), zout, kruiden en specerijen, mineraal (ijzer), vitamine B12.

*Ei-eiwit is afkomstig van vrije uitloopkippen.

Geproduceerd in een bedrijf waar ook pinda’s en noten worden 

verwerkt.

Voedingswaarde per 100g

Energie 995 kJ/ 238 
kCal

Vet, waarvan 12.2 g

Verzadigd vet 1.3 g

Enkelvoudig onverzadigd vet 3.9 g

Meervoudig onverzadigd vet 7.0 g

Koolhydraten 14.9 g

Waarvan suikers 1.2 g

Voedingsvezel 4.0 g

Eiwit 15.2 g

Zout 1.90 g

IJzer 7.0 mg (50 % 
DRI*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
DRI*)

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

* DRI = Dagelijkse Referentie Inname.

Bereidingswijze

Koekenpan: 4-6 minuten op laag vuur. Af en toe keren.

Oven: 8 minuten bij 180°C. Eenmaal keren.

Typen
Clean label, Zonder tropische oliën

Toepassingen
Maaltijd

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Schnitzel



Balletjes
Gekruide balletjes met een stevige bite maar geheel vegetarisch. 

Uitstekend geschikt voor bij de warme maaltijd of als snack bij de 

borrel. Een Balletje weegt 17 gram.

Ingrediënten

Water, plantaardige eiwitten 23% (soja, tarwegluten, erwt), ui, 

palmolie, kippenei-eiwit*, aardappel, tomatenpuree, 

zonnebloemolie, gemodificeerd zetmeel, aroma, zout, kruiden en 

specerijen, melkeiwit (lactose), zetmeel (tarwe, maïs), 

dextrose, kleurstof (karamel), mineraal (ijzer), vitamine B12.

*Ei-eiwit is afkomstig van vrije uitloopkippen.

Geproduceerd in een bedrijf waar ook pinda’s en noten worden 

verwerkt.

Voedingswaarde per 100g

Energie 869 kJ / 208 
kCal

Vet, waarvan 8.8 g

verzadigd vet 2.5 g

enkelvoudig onverzadigd vet 3.6 g

meervoudig onverzadigd vet 2.6 g

Koolhydraten 7.8 g

waarvan suikers 3.6 g

Voedingsvezel 4.0 g

Eiwit 22.3 g

Zout 1.83 g

IJzer 7.0 mg (50% 
DRI*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
DRI*)

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

* DRI = Dagelijkse Referentie Inname.

Bereidingswijze

Koekenpan: 4-6 min. op laag vuur. Af en toe roeren.

Oven: 8 min. bij 180°C. Eenmaal keren.

Magnetron: 1 min. op 900W.

Barbecue of grill: Smeer in met (olijf)olie. Rondom 4 min. 

grillen.

Typen
Clean label

Toepassingen
Barbecue, Gourmet, Maaltijd, Saus, Snack, Wrap

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Balletjes



Curry Worst
Curry Worst is een van oorsprong Duits gerecht dat ook in 

andere landen steeds populairder wordt. Schouten Europe kan 

losse schijfjes vegetarische worst leveren maar ook de worst 

samen met de curry verpakken.

Ingrediënten

Vegetarische  worst  55% (water, plantaardige eiwitten 11% (

soja, tarwegluten), raapolie, ui, kippenei-eiwit*, rijst zemelen, 

kruiden en specerijen, zout, dextrose, tarwebloem, kleurstof: 

E172, aroma, mineraal (ijzer)), saus 45% (water, suiker, 

tomatenpuree, zout, gemodificeerd zetmeel,  kruiden en 

specerijen, voedingszuren (E270, E260), uipoeder, 

conserveermiddel (E202, E211), kleurstoffen (paprika-extraxt, 

E150c)

*Ei-eiwit is afkomstig van vrije uitloopkippen.

Gemaakt in een bedrijf waar ook pinda's en noten worden 

verwerkt.

Voedingswaarde per 100g

Energie 842 kJ / 201 
kcal

Vet, waarvan 8.2 g

verzadigd vet 2.8 g

enkelvoudig onverzadigd vet 2.1 g

meervoudig onverzadigd vet 3.2 g

Koolhydraten 20.6 g

waarvan suikers 17.6 g

Voedingsvezel 1.3 g

Eiwit 10.5 g

Zout 1.75 g

IJzer 3.8 mg (30% 
DRI*)

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

*DRI = Dagelijkse Referentie-Inname

Bereidingswijze

Magnetron: Gaatjes prikken in folie en ca. 2.5 min. 

verwarmen op 700W.

Pan: In gesloten verpakking 10 min. in warm water 

verwarmen (niet laten koken)

Toepassingen
Maaltijd, Snack

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Curry Worst



Falafel
Falafel zijn balletjes met kikkererwten als basis. Falafel is van 

oorsprong een product uit het Midden-Oosten maar inmiddels 

ook in Europa uitgegroeid tot een bekend product. De 

kruidenmix van de Falafel zorgt voor een lekkere pittige smaak 

en de combinatie tussen peulvruchten en groenten maakt het tot 

een heerlijke veganistische snack. Een balletje falafel weegt 

ongeveer 17 gram.

Ingrediënten

Kikkererwten 52%, groenten (courgette, wortel, ui), water, 

tarwebloem, zonnebloemolie, peterselie, kruiden en specerijen, 

zout, verdikkingsmiddel (E461), koriander, plantaardige eiwitten (

tarwegluten).

Geproduceerd in een bedrijf waar ook pinda’s en noten worden 

verwerkt.

Voedingswaarde per 100g

Energie 683 kJ / 163 
kCal

Vet, waarvan 5.6 g

verzadigd vet 1.2 g

enkelvoudig onverzadigd vet 2.1 g

meervoudig onverzadigd vet 2.0 g

Koolhydraten 17.4 g

waarvan suikers 2.1 g

Voedingsvezel 8.5 g

Eiwit 6.6g

Zout 1.55 g

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

Bereidingswijze

Koekenpan: 4-6 minuten op laag vuur. Af en toe keren.|

Oven: 8 minuten bij 180°C. Eenmaal keren.

Magnetron: 1 minuut op 900W.

Frituur: 3 minuten op 180°C, ontdooide stand.

Typen
Sojavrij, Veganistisch, Zonder tropische oliën

Toepassingen
Bake-off, Gourmet, Maaltijd, Pizza, Snack, Wrap

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Falafel



Groenteballetjes
Met de Groenteballetjes wordt gezonder snacken wel erg 

makkelijk. De balletjes zitten boordevol groenten en hebben een 

pittige smaak. Lekker op een broodje of als snack bij de borrel. 

Groenteballetjes passen ook goed bij Oosterse maaltijden. Een 

Groenteballetje weegt ongeveer 17 gram.

Ingrediënten

Groenten 51% (wortel, champignon, maïs, courgette, ui, groene 

paprika, rode paprika, prei, selderij, knoflook), water, 

plantaardige eiwitten 14% (soja, tarwegluten), rijst, zetmeel 

(aardappel, maïs, tarwe), zonnebloemolie, kippenei-eiwit*, 
natuurlijk aroma (selderij), melkeiwit, dextrose, kruiden en 

specerijen, zout, sojabonen, tarwe.

*Ei-eiwit is afkomstig van vrije uitloopkippen

Geproduceerd in een bedrijf  waar ook pinda’s en noten worden 

verwerkt.

Voedingswaarde per 100g

Energie 643 kJ / 154 
kCal

Vet, waarvan 6.5 g

verzadigd vet 1.0 g

enkelvoudig onverzadigd vet 1.6 g

meervoudig onverzadigd vet 3.9 g

Koolhydraten 9.3 g

waarvan suikers 2.7 g

Voedingsvezel 2.5 g

Eiwit 13.2 g

Zout 1.33 g

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

Bereidingswijze

Koekenpan: 4-6 min. op laag vuur. Af en toe keren.

Oven: 8 min. bij 180°C. Eenmaal keren.

Magnetron: 1 min. op 900W.

Barbecue of grill: Smeer in met (olijf)olie. Rondom 4 min. 

grillen.

Typen
Clean label

Toepassingen
Gourmet, Maaltijd, Saus, Snack, Wrap

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Groenteballetjes



Granola Noten Carré
De Granola Noten carré is een krokante carré op basis van 

noten met een coating van granola. De notenmix zorgt voor een 

stevige bite en een unieke smaakbeleving. Een Granola Noten 

Carré weegt 75 gram.

Ingrediënten

Water, 18% noten (cashewnoot, paranoot, amandel, 
macadamianoot, pistachenoot, pecannoot), 13% granola (

haver, gerst, tarwe, rogge, zonnebloempit). tarwebloem, 

zonnebloemolie, plantaardige eiwitten (soja, tarwegluten), 

gedroogde pruim, rozijn, kippenei-eiwit*, zetmeel (aardappel, 

tarwe), dextrose, natuurlijk aroma, kruiden en specerijen, zout, 

gedroogde ui, knoflook, mineraal (ijzer), vitamine B12.

*ei-eiwit is afkomstig van vrije-uitloopkippen.

Geproduceerd in een bedrijf waar ook pinda's worden verwerkt.

Voedingswaarde per 100g

Energie 1358 KJ / 
322 kCal

Vet, waarvan 19.7 g

Verzadigd vet 2.8 g

Enkelvoudig onverzadgid vet 8.8 g

Meervoudig onverzadigd vet 8.0 g

Koolhydraten 20.6 g

Waarvan suikers 7.7 g

Voedingsvezel 7.0 g

Eiwit 12.5 g

Zout 1.15 g

IJzer 4.7 mg

Vitamine B12 0.3 µg

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 KJ/2000 kCal).

Bereidingswijze

Koekenpan: 4-6 minuten op laag vuur. Af en toe keren.

Oven: 8 minuten bij 180°C. Eenmaal keren.

Barbecue of grill: Smeer in met (olijf)olie. Rondom 4 

minuten grillen.

Toepassingen
Maaltijd, Snack

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Granola Noten Carré



Italiaanse Carré
Krokante Italiaanse Carré met zongedroogde tomaten en verse 

kruiden. De herkenbare Mediterrane smaak en mix van groenten 

maakt dit product tot een verrassend lekkere vleesvervanger. De 

Italiaanse Carré weegt 75 gram.

Ingrediënten

Groenten (courgette, ui, rode paprika, groene paprika, 

sperziebonen, wortel, prei, knoflook, zongedroogde tomaten 

0.5%), water, paneermeel (tarwe), vegetarische kaas (melk, 

zout, zuursel, vegetarisch stremsel), plantaardige eiwitten (soja, 

tarwegluten), kippenei-eiwit*, tarwebloem, zetmeel 

(aardappel, tarwe, maïs), tomatenpuree, aroma (ei), zout, verse 

kruiden 1.3% (basilicum, peterselie, oregano, tijm, rozemarijn, 

lavas), zonnebloemolie, azijn, kruiden en specerijen, 

citroenvezel, mineraal (ijzer), vitamine B12.

*Ei-eiwit is afkomstig van vrije uitloopkippen.

Geproduceerd in een bedrijf waar ook pinda’s en noten worden 

verwerkt.

Voedingswaarde per 100g

Energie 904 kJ / 216 
kCal

Vet, waarvan 8.8 g

verzadigd vet 2.1 g

enkelvoudig onverzadigd vet 2.7 g

meervoudig onverzadigd vet 3.9 g

Koolhydraten 19.4 g

waarvan suikers 2.7 g

Voedingsvezel 3.0 g

Eiwit 13.2 g

Zout 1.85 g

IJzer 7.0 mg (50% 
DRI*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
DRI*)

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

* DRI = Dagelijkse Referentie Inname

Bereidingswijze

Koekenpan : 4-6 min. op laag vuur. Af en toe keren.

Oven : 10 min. bij 180°C. Eenmaal keren.

Typen
Clean label, Zonder tropische oliën

Toepassingen
Maaltijd, Snack

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Italiaanse Carré



Notenballetjes
Deze vegetarische Notenballetjes zitten boordevol noten en zijn 

toch lekker stevig. Heerlijk bij de warme maaltijd of als snack. 

Een notenballetje weegt 17 gram.

Ingrediënten

Water, notenmix 31% (cashewnoten, paranoten, amandelen, 

macadamianoten, pistachenoten, pecannoten), plantaardige 

eiwitten 9% (soja, tarwegluten), kippenei-eiwit*, zetmeel 

(aardappel, tarwe, maïs), dextrose, aroma, zonnebloemolie, 

knoflook, zout, kruiden en specerijen, mineraal (ijzer), vitamine 

B12.

* ei-eiwit is afkomstig van vrije uitloopkippen.

Geproduceerd in een bedrijf waar ook pinda's worden verwerkt.

Voedingswaarde per 100g

Energie 1344 kJ / 321 
kcal

Vet, waarvan 22.2 g

verzadigd vet 3.7 g

enkelvoudig onverzadigd vet 12.1 g

meervoudig onverzadigd vet 6.3 g

Koolhydraten 10.5 g

waarvan suikers 4.5 g

Voedingsvezel 3.0 g

Eiwit 18.8 g

Zout 1.63 g

IJzer 7,0 mg (50% 
DRI*)

Vitamine B12 0,50 µg (20% 
DRI*)

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

* DRI = Dagelijkse Referentie Inname

Bereidingswijze

Koekenpan: 4-6 min. op laag vuur. Af en toe roeren.

Oven: 8 min. bij 180°C. Eenmaal keren.

Magnetron: 1 min. op 900W.

Typen
Clean label, Zonder tropische oliën

Toepassingen
Maaltijd, Snack

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Notenballetjes



Nuggets
Knapperige Nuggets op basis van erwten- en tarwe-eiwit. Dit 

product heeft een structuur als kip en is een lekkere 

vegetarische snack. Een Nugget weegt 20 gram.

Ingrediënten

Water, paneermeel (tarwe), plantaardige eiwitten 16% (tarwe, 

erwt), zonnebloemolie, tarwebloem, kippenei-eiwit*, 
gemodificeerd zetmeel, zout, aroma (tarwe, selderij), 
tarwezetmeel, melkeiwit (lactose), dextrose, kruiden en 

specerijen.

*Ei-eiwit is afkomstig van vrije uitloopkippen.

Geproduceerd in een bedrijf waar ook pinda's en noten worden 

verwerkt.

Voedingswaarde per 100g

Energie 1123 kJ / 268 
kcal

Vet, waarvan 13,3 g

verzadigd vet 1,4 g

enkelvoudig onverzadigd vet 4,2 g

meervoudig onverzadigd vet 7,6 g

Koolhydraten 18,4 g

waarvan suikers 2,3 g

Voedingsvezel 0,5 g

Eiwit 18,5 g

Zout 1,85 g

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

Bereidingswijze

Koekenpan: 4-6 minuten op laag vuur. Af en toe keren.

Oven: 8 minuten bij 180°C. Eenmaal keren.

Frituur: 3 minuten bij 180°C (vanuit ontdooide stand).

Typen
Clean label, Sojavrij, Zonder tropische oliën

Toepassingen
Gourmet, Maaltijd, Snack

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Nuggets



Braadworst
Deze vegetarische worst  is heerlijk gekruid en past goed bij 

bijvoorbeeld koolgerechten. Ook dit product is verrijkt met 

vitamines en mineralen waardoor het een volwaardige 

maaltijdcomponent is. Heerlijk sappige worst die ook prima is te 

gebruiken op de barbecue of steengrill. De Braadworst is 

beschikbaar als 80 grams en 50 grams product. Ook in schijfjes 

leverbaar.

Ingrediënten

Water, plantaardige eiwitten 11% (tarwegluten, soja), ui, 

raapolie, kippenei-eiwit*, aroma, zetmeel (aardappel, tapioca), 

dextrose, zout, suiker, kruiden en specerijen, kleurstof (karamel), 

mineraal (ijzer), vitamine B12.

*Ei-eiwit is afkomstig van vrije uitloopkippen.

Voedingswaarde per 100g

Energie 640 kJ / 153 
kCal

Vet, waarvan 7.8 g

verzadigd vet 1.2 g

enkenvoudig onverzadigd vet 4.9 g

meervoudig onverzadigd vet 1.6 g

Koolhydraten 5.3 g

waarvan suikers 1.3 g

Voedingsvezel 0.8 g

Eiwit 15.0 g

Zout 1.68 g

IJzer 7.0 mg (50% 
DRI*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
DRI*)

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

* DRI = Dagelijkse Referentie Inname

Bereidingswijze

Koekenpan: 4-6 minuten op laag vuur. Af en toe keren.

Frituur: 3 minuten op 180°C, ontdooide stand.

Oven: 8 - 10 min. bij 180°C. Eenmaal keren.

Typen
Zonder tropische oliën

Toepassingen
Barbecue, Maaltijd, Saus, Snack

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Braadworst



Frankfurters
Vegetarisch worstje, te serveren als hotdog op een broodje of als 

snack bij de patat. Gewicht per stuk: 40 gram.

Ingrediënten

Water, plantaardige eiwitten 15% (soja, tarwegluten), raapolie, 

kippenei-eiwit*, aroma, gedroogde ui, rijst zemelen, gistextract, 

dextrose, zout, tarwebloem, gerookt water, extracten (ui, 

knoflook, specerij), suiker, mineraal (ijzer), vitamine B12, 

kleurstof (E172).

*Ei-eiwit is afkomstig van vrije uitloopkippen.

Voedingswaarde per 100g

Energie 862 kJ / 206 
kCal

Vet, waarvan 15.0 g

verzadigd vet 2.4 g

enkelvoudig onverzadigd vet 9.4 g

meervoudig onverzadigd vet 3.1 g

Koolhydraten 1.9 g

waarvan suikers 1.2 g

Voedingsvezel 1.0 g

Eiwit 15.7 g

Zout 1.73 g

IJzer 7.0 mg (50% 
DRI*)

Vitamine B12 0.5 g (20% 
DRI*)

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

* DRI = Dagelijkse Referentie Inname.

Bereidingswijze

Pan: 5 min. in warm water verwarmen (evt. met 

groentebouillon/zout), niet laten koken.

Magnetron: 1 min. op 900W.

Typen
Zonder tropische oliën

Toepassingen
Bake-off, Maaltijd, Snack

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Frankfurters



Rookworst
Rookworst maar dan vegetarisch. Dit product smaakt heerlijk bij 

een boerenkool- of zuurkoolstamppot. Uiteraard kan de worst 

ook op een broodje worden gegeten. De Rookworst weegt 90 

gram en is ook in schijfjes leverbaar.

Ingrediënten

Water, plantaardige eiwitten 15% (soja, tarwegluten), raapolie,

kippenei-eiwit*, aroma, gedroogde ui, rijstzemelen, gistextract, 

dextrose, zout, tarwebloem, gerookt water, extracten (ui, 

knoflook, specerij), suiker, mineraal (ijzer), vitamine B12, 

kleurstof (E172).

*Ei-eiwit is afkomstig van vrije uitloopkippen.

Voedingswaarde per 100g

Energie 862 kJ / 206 
kCal

Vet, waarvan 15.0 g

verzadigd vet 2.4 g

enkelvoudig onverzadigd vet 9.4 g

meervoudig onverzadigd vet 3.1 g

Koolhydraten 1.9 g

Waarvan suikers 1.2 g

Voedingsvezel 1.0 g

Eiwit 15.7 g

Zout 1.73 g

IJzer 7.0 mg (50% 
DRI*)

Vitamine B12 0.5 µg (20% 
DRI*)

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

* DRI = Dagelijkse Referentie Inname.

Bereidingswijze

Koekenpan: 5 min. in warm water verwarmen (evt. met 

groentebouillon/zout), niet laten koken.

Magnetron: 1 min. op 900W.

Typen
Zonder tropische oliën

Toepassingen
Maaltijd, Pizza, Saus, Snack, Soep

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Rookworst



Spiesjes
Sappige vleesvervanger met de structuur van kip. Heerlijk bij de 

nasi, bij de friet of met een stokbroodje maar bovenal geschikt 

voor op de BBQ of Grill. De spiesjes zijn gemarineerd in een 

pittige Piri Piri saus. Het gewicht van een spiesje is 35 gram 

(gemarineerd).

Ingrediënten

Water, piri piri saus (water, suiker, azijn, gemodificeerd zetmeel 

(aardappel), gedroogde groente (paprika, knoflook, ui), natuurlijk 

aroma, zout, kruiden en specerijen (cayennepeper, gember)), 

plantaardige eiwitten 10% (soja, tarwegluten), kippenei-eiwit*, 
zetmeel (aardappel, tarwe, maïs), palmvet, aroma (ei), melkeiwit
(lactose), zonnebloemolie, kruiden en specerijen, dextrose, zout, 

voedingszuur (citroenzuur), mineraal (ijzer), vitamine B12.

*Ei-eiwit is afkomstig van vrije uitloopkippen

Geproduceerd in een bedrijf waar ook pinda’s en noten worden 

verwerkt

Voedingswaarde per 100g

Energie 919 kJ/ 220 
kCal

Vet, waarvan 9.7 g

verzadigd vet 3.1 g

enkelvoudig onverzadigd vet 3.1 g

meervoudig onverzadigd vet 3.4 g

Koolhydraten 18.0 g

waarvan suikers 12.8 g

Voedingsvezel 1.0 g

Eiwit 14.5 g

Zout 1.80 g

IJzer 5.1 mg (36% 
DRI*)

Vitamine B12 0.4 µg (16% 
DRI*)

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

* DRI = Dagelijkse Referentie Inname.

Bereidingswijze

Koekenpan: 3 minuten op laag vuur. regelmatig roeren.

Oven: 8 minuten bij 180°C. Eenmaal keren.

Barbecue of grill : Smeer in met (olijf)olie en grill 4-6 min. 

Regelmatig keren.

Toepassingen
Barbecue, Maaltijd, Snack

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Spiesjes



Tempeh Blok
Tempeh is een basisproduct van gekookte en gefermenteerde 

sojabonen. Een blok tempeh is leverbaar in 400 gram of in 200 

gram.

Ingrediënten

sojabonen*, water, entculturen, sojameel*

Voedingswaarde per 100g

Energie 843 kJ / 201 
kcal

Vet 10.9 g

waarvan verzadigd vet 2.9 g

Koolhydraten 2.0 g

waarvan suikers 0.5 g

Voedingsvezel 6.5 g

Eiwit 20.8 g

Zout 0.01 g

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

Bereidingswijze

Snijd plakken, reepjes of stukjes en marineer deze. Bak 

vervolgens in een (grill)pan of oven. De stukjes eerst 

bakken of frituren tot ze knapperig zijn en daarna pas op 

smaak brengen, kan ook.

Typen
Clean label, Veganistisch, Zonder tropische oliën

Toepassingen
Barbecue, Maaltijd, Maaltijdsalade, Saus, Soep, Wrap

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Tempeh Blok



Tempehblokjes Ketjap
Heerlijke Tempehblokjes gemarineerd in een ketjapmarinade. 

Roerbak de blokjes door de wokgerechten of verwerk ze in 

Oosterse gerechten. Dit product is gemaakt van gekookte en 

gefermenteerde sojabonen en is een volledig plantaardig 

product. De inhoud van een verpakking Tempehblokjes Ketjap is 

180 gram.

Ingrediënten

Sojaboon, 25% ketjapmarinade 9water, molasse, suiker, 

sojasaus (water, sojaboon, zout, azijn), zout, sambal (rode 

peper, zout), azijn, gemodificeerd zetmeel, ui, gemberschaafsel 

(gember, suiker, water), citroensap, knoflook, kruiden en 

specerijen, natuurlijk aroma), zonnebloemolie, water, rijstmeel, 

entcultuur.

Geproduceerd in een bedrijf waar ook pinda's en noten worden 

verwerkt.

Voedingswaarde per 100g

Energie 1438 kJ / 343 
kCal

Vet, waarvan 24.9 g

Verzadigd vet 3.6 g

Enkelvoudig onverzadigd vet 7.1 g

Meervoudig onverzadigd vet 13.7 g

Koolhydraten 9.5 g

Waarvan suikers 6.7 g

Voedingsvezel 6.4 g

Eiwit 17.9 g

Zout 1.60 g

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

Bereidingswijze

Koekenpan.wok: Bak de blokjes 3-4 minuten, regelmatig 

keren.

Typen
Veganistisch

Toepassingen
Maaltijd, Maaltijdsalade, Wrap

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Tempehblokjes Ketjap



Bonenballetjes Chili
De Bonenballetjes Chili zijn lekker pittig en zitten vol groenten. 

Uitstekend geschikt voor bij de warme maaltijd of als snack bij de 

borrel. Een balletje weegt 17 gram en bevat geen melk en ei. 

Hierdoor is dit product ook geschikt voor veganisten.

Ingrediënten

Groenten (erwt, ui, paprika), 19% bruine boon, 19% tuinboon, 

water, 10% plantaardig eiwit (tarwegluten), zonnebloemolie, 

zetmeel (aardappel, tarwe), tarwevezel, tomatenpuree, 

specerijen, verdikkingsmiddel (E461), zout, psyllium, 0,3% 

chilipeper, mineraal (ijzer), vitamine B12.

Voedingswaarde per 100g

Energie 561 kJ / 134 kCal

Vet, waarvan 3.9 g

Verzadigd vet 0.6 g

Enkelvoudig onverzadigd vet 1.1 g

Meervoudig onverzadigd vet 2.1 g

Koolhydraten 10.6 g

Waarvan suikers 1.9 g

Voedingsvezel 7.0 g

Eiwit 10.6 g

Zout 1.03 g

IJzer (mg) 7.0 mg (43%)

Vitamine B12 (?g) 17 ?g (17%)

Bereidingswijze

Koekenpan: 4-6 minuten op laag vuur. Af en toe keren.

Oven: 5-7 minuten bij 180°C. Eenmaal keren.

Barbecue of grill: Smeer in met (olijf)olie. Aan beide zijden 

2 minuten grillen.

Typen
Veganistisch, Zonder tropische oliën

Toepassingen
Barbecue, Gourmet, Maaltijd, Maaltijdsalade, Snack, Wrap

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Bonenballetjes Chili



Tofu Blok
Tofu Blok is een biologisch product, een echt basisproduct voor 

de vegetarische keuken. Tofu is neutraal van smaak en is 

geschikt voor veganisten. Leverbaar in diverse formaten.

Ingrediënten

water, sojabonen, veganistisch stremsel (E516)

Van biologische oorsprong.

Voedingswaarde per 100g

Energie 507 kJ/121 
kCal

Vet, waarvan 7.1 g

verzadigd vet 1.4 g

enkelvoudig onverzadigd vet 1.7 g

meervoudig onverzadigd vet 3.8 g

Koolhydraten 2 g

waarvan suikers 0.5 g

Voedingsvezel 1 g

Eiwit 11.9 g

Zout 0.08 g

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

Bereidingswijze

Koekenpan / wok: 3 min. op laag vuur. Af en toe keren.

Met behulp van bijvoorbeeld zout, kruiden en specerijen, 

sambal, ketjap of tomatenpuree kunt u tofu op smaak 

brengen.

Typen
Biologisch, Clean label, Veganistisch, Zonder tropische 
oliën

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Tofu Blok



Tofureepjes Pittig Gekruid
Deze pittig gekruide Tofureepjes zijn gemaakt van sojabonen en 

dus volledig plantaardig. De Tofureepjes zijn gemakkelijk te 

bereiden en direct in te passen in bestaande recepturen.

Ingrediënten

Sojabonen *, water, zonnebloemolie, veganistisch stremsel 

(E516), kruiden en specerijen, zout, groenten (ui, knoflook) 

gistextract, verdikkingsmiddel (xanthaangom, guarpitmeel), 

voedingszuut (citroenzuur) 

*Van biologische oorsprong.

Voedingswaarde per 100g

Energie 1099 kJ / 262 
kCal

Vet, waarvan 19.0 g

Verzadigd vet 2.8 g

Enkelvoudig onverzadigd vet 5.9 g

Meervoudig onverzadigd vet 10.3 g

Koolhydraten 1.0 g

Waarvan suikers 0.7 g

Voedingsvezel 4.4 g

Eiwit 20.2 g

Zout 1.00 g

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

Bereidingswijze

Koekenpan/wok: 3 min. op laag vuur in (olijf)olie. 

Regelmatig roeren.

Typen
Biologisch, Clean label, Veganistisch, Zonder tropische 
oliën

Toepassingen
Maaltijd, Maaltijdsalade, Wrap

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Tofureepjes Pittig Gekruid



Jus
Veganistische jus. Een smakelijke toevoeging aan maaltijden. 

Makkelijk te bereiden, lekker smeuïg en perfect passend bij 

producten als de Braadworst, Gehaktbal of Balletjes.

Ingrediënten

Aardappelzetmeel, zout, aroma’s, glucosestroop, plantaardig 

eiwithydrolysaat (soja), raapzaadolie, specerijen, mineraal 

(ijzer), vitamine B12

Gemaakt in een fabriek waar ook pinda’s en noten worden 

verwerkt

Voedingswaarde per 100g

Energie 753 kJ / 180 
kcal

Vet, waarvan 3,0 g

verzadigd vet 0,2 g

enkelvoudig onverzadigd vet 1,8 g

meervoudig onverzadigd vet 0,9 g

Koolhydraten 35,3 g

waarvan suikers 4,7 g

Voedingsvezel 0,1 g

Eiwit 2,4 g

Zout 27,4

IJzer 147,4 mg 
(105% DRI)*

Vitamin B12 10,5 µg (42% 
DRI)*

Referentie-inname van een gemiddelde 
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).

*(DRI = Dagelijkse Referentie Inname)

Bereidingswijze

Steelpan: Smelt 25 gram plantaardige margarine in een 

pan. Voeg 10 gram juspoeder toe aan 250 ml. water en 

roer tot alles volledig is opgelost. Voeg vervolgens deze 

oplossing toe aan de gesmolten boter. Breng aan de kook 

en laat 1 min. koken.

Typen
Veganistisch, Zonder tropische oliën

Toepassingen
Maaltijd

Product of Schouten Europe B.V. - www.schouteneurope.com Jus


