


Onze grondstoffen voor uw patisserie!
Grensland Zuivel heeft in nauwe samenwerking met Delital Gelato Service onder 
het merk ForPastry® een nieuwe lijn grondstoffen ontwikkeld voor de Patisserie.

Met de welbekende Grensland Slagroom kunt u nu in combinatie met ForPastry® 
uw Patisserie op een hoger niveau brengen.
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Wilt u meer infomatie?

Neemt u dan contact op met: 
Grensland Zuivel  +31 (0)541-669580  

info@grenslandzuivel.nl  
www.grenslandzuivel.nl



Bavaroisepoeder Neutraal 75
- Lagere dosering per liter slagroom
- Langere verwerkingstijd in de productie
- Perfecte gelering
- Diepvriesstabiel

222016 ForPastry®  Aardbei Compound 1 kg 
222006 ForPastry®  Banaan Compound 1 kg 
224196 ForPastry®  Caramel  Compound 1 kg 
222036 ForPastry®  Framboos Compound 1 kg 
222086 ForPastry®  Mango  Compound 1 kg 
224236 ForPastry®  Mokka Compound 1 kg 

Fruit Puree
- 100% puur fruit, zonder toegevoegde suikers
- Houdbaar buiten de koeling
- Echte smaak van puur fruit zonder toegevoegde aroma’s
- Geeft méér smaak dan vers of diepgevroren fruit.
- Leverbaar in 11 verschillende smaken

Compound
- Handige 1 kilo doseerfles
- Met anti-lek dop
- Perfecte smaak
- Leverbaar in 6 verschillende smaken

740004 ForPastry® Aardbei Fruit Puree 4 x 1,5 kg 
740084 ForPastry® Abrikoos Fruit Puree 4 x 1,5 kg 
740094 ForPastry® Ananas Fruit Puree 4 x 1,5 kg
740014 ForPastry® Banaan Fruit Puree 4 x 1,5 kg
740054 ForPastry® Bosvruchten Fruit Puree 4 x 1,5 kg
740104 ForPastry® Cassis Fruit Puree 4 x 1,5 kg
740024 ForPastry® Framboos Fruit Puree 4 x 1,5 kg
740114 ForPastry® Kiwi Fruit Puree 4 x 1,5 kg
740034 ForPastry® Mango Alfonso Fruit Puree 4 x 1,5 kg 
740044 ForPastry® Passievrucht Fruit Puree 4 x 1,5 kg
740064 ForPastry® Peer Fruit Puree 4 x 1,5 kg

Bavaroisepoeder Neutraal 75
- Bevat minder suiker, daardoor lagere dosering per liter slagroom
- Langere verwerkingstijd in de productie
- Perfecte gelering
- Diepvriesstabiel

225002 ForPastry®  Choctella Caramel 5 kg  
225003 ForPastry®  Choctella Hazelnoot 5 kg 
225001 ForPastry®  Choctella Melkchocolade 5 kg 
225004 ForPastry®  Choctella Pure Chocolade 5 kg 
225005 ForPastry®  Choctella Witte Chocolade 5 kg 

Choctella
- Smaakmaker in alle patisserie en brood.
- Decoratie op of in uw gebak. 
- Leverbaar in 5 verschillende smaken.
- Goed verpompbaar, makkelijk te doseren.

221001 ForPastry®  Bavaroisepoeder Neutraal 75  1 kg 

Voor patisserie is Choctella uitermate geschikt als smaakmaker in veel 
verschillende vullingen. We hebben het bijvoorbeeld verwerkt in de vulling 
van Lepelgebak Caramel, Framboos, Hazelnoot en Kers. 
Maar ook als vulling voor bonbons is het zeer geschikt! 
Choctella kunt u ook toepassen als cover of spiegel op uw patisserie. 
Of probeer het eens in brood! Talloze mogelijkheden!



Choctella het nieuwe en innovatieve chocolade product van ForPastry®. 
Choctella kent vele toepassingen in de 

ambachtelijke ijsbereiding én in de ambachtelijke bakkerij.
Choctella is gemaakt op basis van echte chocolade en zonnebloemolie. 

Zeer geschikt voor decoratie óp of dóór het ijs. En wat dacht 
u ervan het als een topping aan te bieden op het ijsje.? 
Als u Choctella inzet als smaakpasta voor uw schepijs dan 
is er sprake van een sensationele smaakbeleving van cho-
colade ijs. Tevens blijft het ijs mooi schepbaar. 
Maakt u ijstaarten of ijsgebak? Dan kunt u met Choctella 
oneindig variëren in de vulling, als smaak én als decoratie.

Voor patisserie is Choctella uitermate geschikt als 
smaakmaker in veel verschillende vullingen. 
En wat dacht u van bonbons! 
Choctella kunt u ook toepassen als cover of spiegel 
op uw patisserie. De combinatie brood en chocolade 
geeft met Choctella weer nieuwe innovatieve moge-
lijkheden.

Patisserie
melk wit puur caramel hazelnoot

Smaakpasta

variegato
Direct vanuit de emmer door uw vers gedraaide ijs 
spatelen. 

gekoeld opgespoten
Spuitzak vullen en deze in de koelkast koelen en ver-
volgens als decoratie opspuiten.

topping
Met een pompsysteem kunt u doseren als extra toe-
voeging op het ijsje van uw klant.

smaakpasta
Uitermate geschikt als smaakpasta in uw basis. 
Het ijs blijft bij gebruik van Choctella ook mooi schepbaar.

ijstaarten
Te gebruiken als smaakmaker, vulling en decoratie.

taartvulling
Als smaakpasta toe te voegen aan uw bavaroise 
basis of crème basis.

laagvulling
In gekoelde toestand uitermate geschikt als een 
pure laagvulling in uw gebak of taarten.

decoratie
U kunt hiermee een mooie cover of spiegel aan-
brengen op uw gebak of taarten.

Bonbon vulling
In uw bonbons als vulling of als smaakmaker beide 
zeer geschikt.

in brood
De combinatie brood en chocolade zien we nog 
niet veel, nu is bijna alles mogelijk.

variegato

ijs 

bonbon vulling

taartvulling

verkrijgbaar in de smaken:



ForPastry® en Grensland Slagroom zijn  de perfecte basis voor het maken van Lepelgebak! 
Op de website www.lepelgebak.nl vind u recepten, flyers en informatie over de verkrijgbaarheid. 

ForPastry® is o.a. verkrijgbaar bij diverse bakkerij groothandels en in de webshop van Delital.

Kijk voor meer recepten ook eens op www.lepelgebak.nl 

Genieten
 traktatie

pure   ingredienten 
Dat   is  lepelgebak !

..

Werkwijze:
Slagroom tot yoghurt dikte luchtig maken.
ForPastry® Bavaroisepoeder oplossen in water 
ForPastry® Choctella Caramel en ForPastry® Compound Caramel toevoegen.
Alles familie maken met de luchtige slagroom.

Recept 
(uitkomst ca. 25 stuks)
1000 gr.  Grensland Slagroom gezoet
80 gr.  ForPastry® Bavaroisepoeder
200 gr.  Water (30˚C)
50 gr.  ForPastry® Caramel compound 
150 gr.  ForPastry® Choctella Caramel

Lekker met harde wener 
kruimels en caramelblokjes.

Marmer iets compound caramel door 
de bavaroise voor een mooi 

streepjes- effect.

Garneer met chocoladekrullen.

Caramel
Chocolademet een vleugje



Werkwijze:
Slagroom tot yoghurt dikte luchtig maken.
bij gebruik van compound: 

ForPastry® Bavaroisepoeder oplossen in water en hier de aardbei 
compound aan toevoegen.

bij gebruik van Fruit Puree: 
ForPastry® Bavaroisepoeder oplossen in de Aarbei Fruit Puree
(kamertemperatuur).

Alles familie maken met de luchtige slagroom.

Aardbei
Recept met fruit puree
(uitkomst ca. 25 stuks)
1000 gr.  Grensland Slagroom gezoet
80 gr.  ForPastry® Bavaroisepoeder
300 gr.  ForPastry® Aardbei Fruit Puree

Mango

Werkwijze:
Slagroom tot yoghurt dikte luchtig maken.
bij gebruik van compound: 

ForPastry® Bavaroisepoeder oplossen in water en hier de mango 
compound aan toevoegen.

bij gebruik van fruitpuree: 
ForPastry® Bavaroisepoeder oplossen in de mango Fruit Puree
(kamertemperatuur).

Alles familie maken met de luchtige slagroom.

Recept met compound 
(uitkomst ca. 25 stuks)
1000 gr.  Grensland Slagroom gezoet
75 gr.  ForPastry® Bavaroisepoeder
200 gr.  Water (30˚C)
100 gr.  ForPastry® Mango compound

Als u 15 – 20 % van de 
Grensland Slagroom vervangt 

door Grensland Volle Yoghurt of 
Grensland Patisserie Kwark krijgt u 

een verrassende combinatie.
Ook heeft u de mogelijkheid om met 

onze Lactose vrije slagroom deze 
gebakjes lactose vrij te maken.

Recept met fruitpuree
(uitkomst ca. 25 stuks)
1000 gr.  Grensland Slagroom gezoet
80 gr.  ForPastry® Bavaroisepoeder
300 gr.  ForPastry® Mango Fruit Puree

Niet de enige,
wel de lekkerste!


