
Inspiratie
Basis: 

50 gram Vega Binding Mix + 100 gram water

(Na het mengen van alle ingrediënten: 

1 uur laten rusten)

 

 

1| Wortelen

75 gram wortelen brunoise gekookt

15 gram World Grill Ginger Lemon Verstegen

 

2 | Butternut

70 gram butternut brunoise gekookt

15 gram Spice Oil Roasted Garlic Huacatay

Verstegen

Sesam Zwart Verstegen

 

3| Brocolli

50 gram brocolli gekookte bloemetjes

50 gram broccolipuree

15 gram World Grill Méditerrané Verstegen

 

4 | Courgette

30 gram courgette brunoise gekookt

30 gram courgettepuree

20 gram fijn gesneden olijven

20 gram verkruimelde feta

15 gram World Grill Pacific Ocean Verstegen

 

5 | Bloemkool

50 gram bloemkoolrijst

50 gram bloemkool fijn gesneden

20 gram mozarella julienne

15 gram World Grill Basic Seasalt & Lampong

Pepper Verstegen

 

 

 

 

Extra's:

World Grill Ginger-Lemon & chili PURE 488102 | 2,5 l

 

Spice oil Roasted Garlic Huacatay

492910 | 870 ml

 

Sesamzaad zwart

821881 | 320 g

 

World grill Méditerrané PURE

385202 | 2,5 l

 

World Grill Pacific Ocean PURE

370102 | 2,5 l

 

World Grill Basic Seasalt & Lampong Pepper PURE

350802 | 2,5 l

 

 

 

 

 

 

Variëren met
Vega,

zonder
concessies te
doen aan de

smaak.
 

 

 



Pure
Verantwoord en lekker gaan heel

goed samen. Dat bewijst Verstegen

PURE, een serie producten zonder

MSG, declarabele allergenen,

fosfaten en met een minimale

hoeveelheid zout. Verstegen PURE

sluit naadloos aan op de trend van de

bewuste consument. Alleen natuurlijke

smaakversterkers worden gebruikt om

producten hun eigen unieke smaak te

geven. Met het PURE label worden

alle producten die aan deze

voorwaarden voldoen, duidelijk en

herkenbaar.

 

Verstegen PURE is het antwoord op

de gezondheidstrends, op de

internationale behoefte van

zoutreductie in producten en op de

toenemende voedselallergieën en

glutenintolerantie. Het vormt tevens

de basis voor alle nieuwe

ontwikkelingen van Verstegen.

 

Lekker verantwoord met 

Verstegen PURE.

Vegan is niet meer weg

te denken uit de keuken

van vandaag. Het

aantal vegetariërs

groeit en het aantal

flexitariërs groeit nog

harder. 

 
Bij Verstegen vinden we

namelijk dat vega niet ten

koste hoeft te gaan van

de smaak. Speciaal

hiervoor ontwikkelden wij

deze Vega Binding Mix.

 

Deze basismix kan naar

keuze worden

aangevuld met de

vertrouwde smaak van

onze kruidenmixen of

World Grills. Zo kun je

eindeloos vegetarische

producten creëren,

zonder concessies te

doen aan de smaak.

Vega, met de V van

Verstegen.
 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelnummer = 1020602

Verpakking = Emmer

Inhoud = 2 kg

PURE

Vega Binding Mix
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