
Grillen maar!
iedere burger een 
cheeseburger

veelzijdig grillfestijn
Gril wat jij wil

3 perfecte smeltkazen
zomerse fondue
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colofon

met cheese barbeclette®
SMEUIGE BBQ

De must have voor iedere kaasliefhebber 

Zin in gesmolten kaas? Dan is de Cheese Barbeclette je beste vriend! In 

een handomdraai heb je jouw favoriete kaas gesmolten. Lekker voor op 

een stokbroodje, of om van je hamburger de perfecte cheeseburger te 

maken. De Cheese Barbeclette is onmisbaar bij een smaakvolle 

barbecue tijdens een zwoele zomervond. 

130691 • Raclette Suisse 5.5 kg

4 • Burgers

17 • bijgerechten

6 • pizza's

18 • desserts

12 • HaLloumi 10 • Grillfestijn

Voor u ligt de speciale uitgave voor het 
zomerseizoen. De periode waarop de 
barbecues weer aan gaan en er tal van 
lekkers op tafel wordt gezet. Wij hebben 
daarom ons best gedaan om de lekkerste 
zomerse gerechten met kaas samen te stellen, 
om met elkaar van te genieten. Gerechten die 
in veel gevallen eenvoudig op de barbecue te 
bereiden zijn, en waar u met de juiste kazen 
uw klanten echt mee bedient. 

Een breed ingestoken BBQ-uitgave om te 
laten zien hoe rijk kaas in variatie kan zijn.  
Ik hoop dan ook dat u hier inspiratie uit  
haalt om uw klanten mee te verrassen en te 
verwennen. Voor vragen weet u ons 
natuurlijk te bereiken. Wij beantwoorden 
deze graag. 

Wij wensen u veel inspiratie en smaakvol 
barbecue-seizoen toe!

Met vriendelijke groet,

Dick van der Kolk
Market Unit Manager
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iedere burger een...
CHEESE BURGER

Het sist, het rookt, het ruikt. Als de barbecue aan gaat, gaan 
de hamburgers erop. Met beef-, lams- of een groenteburger 
is er voor ieder wat wils. Natuurlijk op smaak gebracht met 
de juiste plak gesmolten kaas. Burger all the way! 

Breng je burger op smaak met verschillende kazen

4  125277 • Geitenkaas belegen  
 BGA 50+ 10 kg

Nederland | Geitenmelk | Voortreffelijke 

Hollandse geitenkaas met een zuivere, 

toegankelijke smaak.

5  167775 • Lutjewinkel1916 
 Pittig & Romig 48+ 16 kg

Nederland | Koemelk | Noord-Hollandse  

kaas van onberispelijke kwaliteit.  

Deze jubileumeditie is een blijvertje!

6  115219 • De Rotterdamsche  
 Oude 36w 48+ 12 kg

Nederland | Koemelk | Heerlijk pikant  

zonder aan romigheid te hebben ingeboet.

Tip: maak het 
met de cheese 
barbeclette®

2  129356 • Collier’s Welsh 
 Cheddar 2.5 kg 

Verenigd Koninkrijk | Koemelk | Meer dan  

een jaar gerijpt en van uitmuntende kwaliteit. 

Aangenaam krachtig en pikant.

1  178690 • Fourme d'Ambert 
 AOP 2.3 kg

Frankrijk | Koemelk | Aangenaam zachte 

blauwaderkaas met een heerlijk kruidig karakter.

3  172676 • Skylger pikant 
 50+ 12 kg

Nederland | Koemelk | De trots van het  

eiland Terschelling. Romig, licht pittig en  

veelzijdig in gebruik.
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tip:
pizza op de bbq 
maak je simpel 
met een boska 

pizzasteen

even wachten...
PIZZA!

2  175452 • Provolone Salamino 900 g

Italië | Koemelk | Door de unieke smelstructuur is deze kaas 

perfect geschikt voor gebruik op pizza's of als gratin.

3  113607 • Pecorino Romano DOP 1.5 kg

Italië | Schapenmelk | Deze befaamde Italiaanse schapenkaas 

heeft ziltig karakter perfect geschikt om te raspen.

4  178693 • Fiordilatte 500 g

Italië | Koemelk | Koemelkse variant op de originele Mozzarella. 

Uitstekend geschikt voor diverse culinaire toepassingen.

5  139866 • Twentse Bunkerkaas geit 50+ 15 kg 

Nederland | Geitenmelk | Variant op de overbekende Twentse 

Bunkerkaas. Aangenaam pittig en met een romig mondgevoel.

6  148453 • Saint-Flour cremeux 2.5 kg 

Frankrijk | Koemelk | Intens romige blauwaderkaas met een 

toegankelijke smaak en eindeloos veel toepassingsmogelijkheden.

1  139920 • Nababbo 1 kg

Italië | Geitenmelk | Type Taleggio uit pure geitenmelk.  

Zuiver van smaak en met een aromatisch karakter.

Pizza's, van de barbecue? Jazeker! Met een 
goede pizzasteen bereid je snel en simpel 
de lekkerste pizza's boven de hete kolen. 
Laat de kaas maar smelten. 
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Varieer meer met verschillende soorten kaas op de pizza

7

PIZZA'S  •  kaas & kolen
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MET SALADE

175118 • Feta DOP Belas 900 g 

Griekenland | Schapen- en geitenmelk

Griekse Feta is vaak geïmiteerd maar 

nooit geëvenaard. Het gebruik van 

schapen- en geitenmelk zorgt voor een 

uniek smakenpalet.

Een barbecue is natuurlijk 
niet volledig zonder een 
heerlijke salade. Met kaas 
kunt u daarmee alle kanten 
op: van friszoet tot 
nootachtig. Er is een ideale 
kaas voor iedere creatie.

Rooster stukken rode en gele paprika op de 

grill en snijd ze in repen voor een heerlijke 

gegrilde salade. De zachte, eigen smaak van 

echte feta doet de rest. 

gezond genieten...

Maak je 
salade compleet 

met verse 
pasta

183219 • Meesterwerk oud 48+ 20 kg  

Nederland | Koemelk (RM) | Het met de 

hand verkruimelen van de wrongel geeft 

deze boerenkaas een ambachtelijk 

karakter en een intense smaak.

Meesterwerk vormt het absolute 

topsegment onder de boerenkazen. 

Deze kazen weten jaren achtereen 

het Cum Laude predicaat naar zich 

toe te trekken. De beperkte oplage 

van deze meesterwerken wordt 

exclusief beschikbaar gesteld aan de 

vakspecialist.

130583 • Crottin de Chauvignol AOP 60 g

Frankrijk | Geitenmelk (RM) | Ambachtelijke geitenkaas 

met een compacte structuur en een intense, zuivere smaak 

rijk aan nootachtige nuances.

geitenkaas
om in salade te verkruimelen

EENVOUDIG
& lekker
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100470 • Castello Blue 1.7 kg  

Denemarken | Koemelk | Door toevoeging 

van een vleugje room heerlijk zacht en 

toegankelijk van smaak. Licht pikant en 

veelzijdig in gebruik. Geef je barbecue een 

verrassende twist met Castello Blue!

131847 • Boerenkaas 
extra belegen 48+ 16 kg

Nederland | Koemelk (RM) | Handgemaakt op 

de boerderij uit volle, rauwe koemelk. 

Aangenaam pikant en altijd 

met een uniek karakter.

178857 • Emmental  
Zwitsers AOP 3.5 kg

Zwitserland | Koemelk (RM)

Deze originele Zwitserse gatenkaas 

heeft een licht zoete smaak die rijk 

is aan nootachtige 

nuances.

GRIL WAT JIJ WIL
Veelzijdig grillfestijn
Of je nu een fan van vlees, vis of 
vegetarisch bent, met kaas maak je 
van elk grillgerecht een compleet feest. 
Makkelijk, smaakvol en bovenal vol 
culinaire verrassingen. 

Gegrilde 
steak met blauwe 
kaas en knoflookboter

cheesy
spiesje
met emmental

Hotdog
met pittige

kaassaus van
boerenkaas

Een hotdog kun je haast eindeloos voorzien van lekkere 

toppings. Denk aan gebakken uitjes, zuurkool, een relish 

en natuurlijk saus. Veel kazen lenen zich dankzij goede 

smelteigenschappen als basis voor een heerlijke 

hotdogsaus. Smelt in een pannetje en smullen maar!

1. Kipfilet aan spies rijgen

2. Dikke plak Emmentaler erop 

3. Wikkel de prosciutto ham

 er stevig om heen!

4. Grillen &... it's ready to eat! 

zelf saus maken

Vraag uw 
Zijerveld 

contactpersoon 
om het recept!
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178750 • Halloumi 250 g

Cyprus | Koeien- geiten- en schapenmelk

De originele Cypriotische grillkaas. Perfect om 

te bereiden in de pan of rechtstreeks op de 

barbecue. Een smaakvolle vleesvervanger.

alle pijlen op de 
ware grillkaas

HALLOUMI

123787 • Parmigiano Reggiano DOP 4 kg 

Italië | Koemelk (RM) | Deze oorspronkelijke 

Parmezaanse kaas is minimaal twee jaar gerijpt. Intens 

vol en krachtig van smaak met nuances van kruiden.

Moink balls
Kaas, gehakt & spek
Wedden dat deze balletjes een voltreffer 

van de barbecue zijn? Moink Balls zijn 

onweerstaanbare gehaktballetjes, gemaakt 

met spek. Maak ze compleet met grof 

geraspte Parmigiano Reggiano DOP. 

Tip je legt de balletjes in een disposable drip 

bakje op de BBQ en laat ze ongeveer 30-35 

min garen bij 150 °C. Ontdek het gehele 

recept op kaas.nl

vurig blauw 
pittige dip
122663 • Belzeblu 1.5 kg  

Italië | Koemelk | Zachte type Gorgonzola 

op smaak gebracht met stukjes  

Spaanse peper. Een vurige combinatie  

van uitgesproken smaken!

13
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zomerse
FONDUE

met 3 perfecte 
smeltkazen

De barbecue heeft 
zoveel meer toepassingen dan 
enkel gerechten erop grillen. 

Wat dacht je van een kaasfondue 
van diverse kazen, met de pan 

op de grill? Heerlijk om 
te dippen met brood.

117971 • Fontina DOP 8 kg 

Italië | Koemelk (RM) | Vrij zachte Italiaanse 

bergkaas met een volle, licht pikante smaak  

die doet denken aan fruit en noten.

130691 • Raclette Suisse 5.5 kg 

Zwitserland | Koemelk | Zwitserse Raclette is 

natuurlijk perfect geschkt om te smelten en  

te serveren met groenten en vlees.

155223 • Morbier AOP 6.5 kg 

Frankrijk | Koemelk (RM) | Vroeger was deze  

kaas een bijproduct van de Comté productie,  

maar inmiddels kunnen we niet meer zonder!

175275 • Cabrales DO 2.4 kg  

Spanje | Koeien- geiten- en schapenmelk (RM) 

Robuuste blauwe kaas van rauwe melk uit het 

Noorden van Spanje. Heerlijk met een glas sherry 

of om te gebruiken als smeltkaas.

178699 • Apetina 150 g

Denemarken | Koemelk | Zachte witte kaas uit Denemarken 

die zich uitstekend leent om te combineren met 

kruiden. Ook heerlijk in een salade.

Zomerse zucchini
Gegrilde courgette met witte kaas

Vijgentulp met blauwe kaas

Vraag uw 
Zijerveld 

contactpersoon 
om het recept!

117924 • Gorgonzola DOP pikant  
Arrigoni 1/8 1.5 kg 

Italië | Koemelk | Heerlijk pikante blauwe kaas uit het 

Noorden van Italië. Romig in de mond en met een 

veelvoud aan toepassingsmogelijkheden.

spiesjes
met pit  

1514

On the side  •  kaas & kolen



Gepofte
aardappel
met Rommeke 
roomkaas
Dit heb je nodig voor 4 personen:  

6 el Rommeke roomkaas, 2 grote kruimige 

aardappelen, 4 plakken rauwe ham en  

2 el verse groene kruiden. 

Kook de aardappels in de schil, wikkel ze 

in aluminiumfolie en pof ze 45 minuten 

op 175 °C. Snijd daarna de bovenkant 

in en schep leeg tot 1 cm van de rand. 

Meng dit met de Rommeke en schep 

het mengsel in de aardappels.  

Bestrooi met de gehakte kruiden en 

krokant gebakken ham.

182275 • Rommeke roomkaas 1 kg  

Nederland | Koemelk | Heerlijk smaakvolle 

Hollandse roomkaas met verse kruiden 

en zonder toevoegingen.

148437 • GEITENKAAS  
MET SPEK 12 x 60 G

België | Geitenmelk | Ambachtelijke 

verse geitenkaasjes gewikkeld in spek. 

Een heerlijke, klassieke combinatie die 

het prima doet op de grill.

Er zijn weinig smaken smaken die elkaar beter aanvullen 

dan spek & geitenkaas, oftewel: dubbel genieten! 

spek & geit 
de perfecte combi

Vraag uw 
Zijerveld 

contactpersoon 
om het recept!

122152 • Camembert Le Rustique 250 g

Frankrijk | Koemelk | Gebaseerd op de eeuwenoude 

receptuur van de Camembert de Normandie AOP. 

Goed gerijpt heerlijk zacht en vol en krachtig 

van smaak.

camembert
met bbq-flavour 

Smultip: lekker bij een stuk gegrilde entrecote

17
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129690 • Mascarpone Castelli 250 g

Italië | Koemelk | De vermaarde Italiaanse 

roomkaas is natuurlijk heerlijk in een dessert.

144790 • Ricotta Trevisanalat 250 g

Italië | Koemelk | Kenmerkend voor deze Italiaanse 

specialiteit is de rulle doch smeerbare structuur en 

de licht zoete smaak.

Smaakvol 
besluit

paiarrop
zoetigheden

mascarpone
met frisse kiwi & mango

Kaas verdient een zoetje, en de lekkerste zoetjes komen 

van Paiarrop. Dit zijn heerlijke dips en pasta's, gemaakt 

van vruchten die perfect aansluiten op vrijwel iedere kaas.

Heb je nog plek over voor een toetje? 

Bekijk dan deze gemakkelijk te 

bereiden toetjes voor een originele 

afsluiting van de barbecue.

De romige zachtheid van mascarpone leent zich voor 

de meest uiteenlopende toepassingen. Met vers fruit 

geef je deze zuivel een verrassende en frisse twist.

Lekker 
scheppen met 

ricotta & choco-
bolletjes!

1  148403 • VIJGENCONFITUUR 40 G

2  148390 • VIJGENJAM 140 G 

3  148405 • KWEEPEER/MANDARIJN-

 CONFITUUR 40 G

4  148407 • VIJGENCONFITUUR 120 G

5  148408 • RODE DRUIVENCONFITUUR 120 G

6  148389 • MARMELADE PAIARROP 140 G  

7  148404 • RODE DRUIVENCONFITUUR 40 G

DESSERTS

desserts  •  kaas & kolen



zijerveldfood.nl  •  info@zijerveldfood.nl  •  Tel. (0172) 630 100

178885 • Chèvre vers  
Le Favori 1 kg

België | Geitenmelk Heerlijke verse kaas 

uit pure geitenmelk. Goed snijdbaar en 

met een fris en zuiver karakter.

zomers 
natafelen
zoet, zacht 
en zalig

versegeitenkaas en nectarine:een zoete MATCHOP DE BBQ 


