
Pure 
rijkdom
Verrijk je keuken met 
smaakvolle toepassingen 
van Debic Smeren & Bakken 
en Verstegen Spices & Sauces



Puur als uitgangspunt 

De wensen van je gasten veranderen en de vraag naar ‘schonere’ 
producten neemt snel toe. Daarom streeft Debic naar het 
ontwikkelen van producten die zo puur mogelijk zijn, met zo min 
mogelijk E-nummers. Ook Verstegen Spices & Sauces streeft in 
hun productontwikkeling naar zo puur mogelijke grondstoffen en 
samenstellingen. Zo zijn Verstegen Spice Oils en de Verstegen 
Middle East specerijenmixen vrij van MSG en fosfaten en 
bevatten geen declarabele allergenen, waardoor de producten 
hun eigen unieke smaak houden. 

Smeerbaar 
& luchtig

Roomboter geeft rijkdom aan de 
keuken en is onmisbaar voor het maken 
van kruidenbotermelanges, het stoven 
van groenten en afwerken van sauzen. 
Het enige nadeel is dat boter direct uit 
de koeling niet smeerbaar is. Daarvoor 
is Debic Smeren & Bakken ontwikkeld: 
een direct vanuit de koelkast 
smeerbare melange van plantaardige- 
en boterolie, met de smaak van échte 
roomboter. Debic Smeren & Bakken is 
een neutrale basis voor andere smaken 
en neemt goed andere ingrediënten 
op, waardoor het zeer geschikt is voor 
het creëren van samengestelde boters. 
Het kan bovendien zeer luchtig worden 
opgeklopt, waardoor het resultaat als 
‘lichter’ wordt ervaren en bovendien 
meer rendement oplevert.

Perfecte 
combinatie

Wij weten dat Debic Smeren 
& Bakken antwoord geeft op 
een aantal uitdagingen voor 
lunchrooms, cateraars, slagers, 
traiteurs en eetcafés. Koude boter is 
bijvoorbeeld lastig smeerbaar en er 
is weinig tijd beschikbaar om mooie 
kruidenbotermelanges te produceren. 
Om je hierbij te helpen hebben we 
onze kennis en kracht gebundeld met 
Verstegen Spices & Sauces. Verstegen 
biedt een reeks zeer smaakvolle en 
vooral pure producten die perfect 
combineren met Debic Smeren & 
Bakken. Daarmee zijn originele en 
eigentijdse recepten ontstaan, die ook 
nog eens in een handomdraai te maken 
zijn. Alle recepten zijn opgebouwd 
uit drie elementen: Debic Smeren 
& Bakken, een smaakmaker van 
Verstegen (Spice Oil of Middle East 
specerijen) en een smaakverdieper 
(extra smaaktoevoeging voor meer 
verdieping).  

De 
kruidenbotermelange 
voorbij

Een gouden combinatie is Debic 
Smeren & Bakken met de Verstegen 
Spice Oil Green Herbs Garlic Pure, 
waarmee je een smaakvolle klassieke 
kruidenbotermelange creëert. Maar 
ook minder voor de hand liggende 
combinaties zijn gemakkelijk te maken. 
Ons culinaire team inspireert je graag 
met een scala aan mogelijkheden, 
opgedeeld in drie categorieën: 
samengestelde boter, spreads en 
smaakboters. Ze verrijken je keuken en 
leveren allemaal ook nog tijdwinst en 
een prijsvoordeel op!

De toepassingen zijn allemaal 
opgebouwd uit: 

• Debic Smeren & Bakken   

• Verstegen smaakmaker   

• Smaakverdieper
 

Samengestelde boters
Naast de bekende 
kruidenbotermelange ook wat meer 
exotische (maar net zo makkelijk te 
bereiden) varianten; superluchtig en 
direct vanuit de koeling smeerbaar.

Spreads
Met groenten of vruchten verrijkte 
boters om razendsnel broodjes 
te creëren. 

Smaakboters
Perfect om groenten te stoven 
of bijvoorbeeld een puree of 
rijstgerecht af te werken.

Pure rijkdom
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Debic Smeren & Bakken + 
Chermoula + 
gezouten citroen

Ingrediënten 
500 g Debic Smeren & Bakken
5 g Chermoula, Verstegen
30 g  gezouten citroen,  
  ragfijn gesneden 
2 g zout 

Toepassingen 
• Als afwerking van vlees, bijvoorbeeld 

lamsrack, filet of schouder. 
• Als afwerking van gevogelte, 

bijvoorbeeld Anjou duif, parelhoender, 
roodpoot patrijs. 

• Als afwerking van vis, bijvoorbeeld 
rode mul of poon.

Debic Smeren & Bakken + 
Ras el Hanout + 
gezouten kappertjes 

Ingrediënten 
500 g Debic Smeren & Bakken
5 g Ras el Hanout, Verstegen
20 g  gezouten kappertjes, gesneden  

Toepassingen 
• Als afwerking van vlees, bijvoorbeeld 

lamsrack, filet of schouder. 
• Als afwerking van gevogelte, 

bijvoorbeeld maishoender, roodpoot 
patrijs of kip. 

• Als afwerking van vis, bijvoorbeeld 
heilbot, kabeljauw of schol.

• Als afwerking voor schaal-
schelpdieren, bijvoorbeeld coquille  
of inktvis.  

Debic Smeren & Bakken +  
Gamsa Medina +  
Tahin

Ingrediënten 
500 g Debic Smeren & Bakken
7 g Gamsa Medina, Verstegen
30 g Tahin  
2 g zout

Toepassingen 
• Als afwerking van vlees, bijvoorbeeld 

gestoofde geitenbout of 
lamsschouder.

• Als afwerking van gevogelte, 
bijvoorbeeld Anjou duif, parelhoender, 
roodpoot patrijs.  

Debic Smeren & Bakken + 
Green Herbs Garlic + 
Pecorino  

Ingrediënten 
500 g Debic Smeren & Bakken
60 g Green Herbs Garlic, Verstegen
100 g Pecorino, geraspt 

Toepassingen 
• Als afwerking van vlees, bijvoorbeeld 

runderbiefstuk, kalfsoesters, 
varkenshaas of lamsfilet. 

• Als afwerking van gevogelte, gegrilde 
filet, geroosterde bout of in het 
geheel gebraden.

• Als afwerking van vis, bijvoorbeeld 
schelvis, tong, schol, wijting.  

Debic Smeren & Bakken + 
Smoked Paprika Jalapeño + 
limoen  

Ingrediënten 
500 g Debic Smeren & Bakken
60 g Smoked Paprika Jalapeño,  
  Verstegen
2  rasp van limoen
1  sap van limoen
3 g zout

Toepassingen 
• Als afwerking van vlees, bijvoorbeeld 

runderbavette, biefstuk, sukade.  
• Als afwerking van gevogelte, 

bijvoorbeeld, parelhoender, roodpoot 
patrijs, struisvogel. 

• Als afwerking van vis, bijvoorbeeld 
zeeduivel. 

• Als afwerking van schaal-schelpdieren, 
bijvoorbeeld scampi, kreeft, kokkels  
of mosselen. 

Met deze recepten maak 
je in een handomdraai 

een superluchtige 
samengestelde boter die 

ook nog direct smeerbaar 
uit de koeling komt.

Samengestelde 
boters

Boter en kruidenbotermelange 
zijn een vaste waarde 
op tafel en in de keuken. 
Ondanks Mediterrane 
invloeden als olijfolie is de 
kruidenbotermelange nooit 
weggeweest en nog altijd 
onverminderd populair. 
Wat de afgelopen jaren wel 
veranderd is zijn de nieuwe 
invloeden uit culinair minder 
bekende eetculturen als het 
Midden-Oosten en Zuid-
Amerika. Verstegen heeft een 
reeks bijzonder smaakvolle  
specerijenmixen en Spice Oils 
waarmee je perfect op deze 
trend in kan spelen. Met Debic 
Smeren & Bakken als basis maak 
je gemakkelijk een superluchtige 
samengestelde boter wat 
een lichter mondgevoel 
creëert. Net als de ‘klassieke’ 
kruidenbotermelange zijn 
deze boters ook perfect in te 
zetten als afwerking van vlees, 
gevogelte en vis.

Deze samengestelde boters 
zijn in een handomdraai te 
maken en direct smeerbaar 
uit de koeling! Ze bestaan 
allemaal uit drie elementen: 
Debic Smeren & Bakken, een 
smaakmaker van Verstegen en 
een smaakverdieper. 

Algemene werkwijze
• Weeg de ingrediënten af.
• Klop de Debic Smeren & Bakken met het Verstegen 

product luchtig in een planeetmenger. 
• Klop of spatel de overige ingrediënten door de 

luchtige massa.
• Breng naar wens nog verder op smaak met zout.
• Bewaar in de koeling tot gebruik.
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Een heerlijk zomers gerecht om te 
delen met invloeden uit de Noord 
Afrikaanse keuken. De samengestelde 
boter bevat Chermoula en gezouten 
citroen en geeft het gerecht de rijkdom 
die het verdient.

Ingrediënten 
500 g Debic Smeren & Bakken
5 g Chermoula, Verstegen
30 g  gezouten citroen 
1  Maishoender of parelhoen
1  citroen
1 dl olijfolie
1  teentje knoflook
5  takjes tijm
200 g couscous
220 ml water
1  teentje knoflook
1   sjalotje, gesnipperd
2 g kurkuma (geelwortel), gemalen
1 g korianderzaad, gemalen
1   citroen
    verse koriander naar smaak
1   citroen voor garnering
    maldonzout en zwarte  
  peper naar smaak

Werkwijze samengestelde boter
• Weeg de ingrediënten af.
• Klop de Debic Smeren & Bakken en 

de Chermoula samen luchtig in een 
planeetmenger.  

• Snijd de schil van de gezouten citroen 
en snijd in ragfijne brunoise.

• Spatel de gezouten citroen door  
de boter. 

• Breng eventueel verder op smaak  
met zout.

• Bewaar in de koeling tot gebruik. 

Werkwijze couscous
• Verhit een beetje olijfolie in een 

kookpan en fruit de knoflook en sjalot 
hierin zonder te kleuren.

• Voeg de kurkuma en gemalen 
korianderzaad toe en verwarm  
even mee.

• Voeg het water en de rasp van de 
citroen toe en breng samen aan  
de kook.

• Haal van het vuur en voeg de  
couscous toe.

• Dek af met dikke folie en laat 
ongeveer 10 minuten staan.

• Breng op smaak met maldonzout, 
zwarte peper en citroensap.

• Meng er naar smaak verse  
koriander door.

Werkwijze kip
• Breng de temperatuur van oven of 

barbecue naar 200°C.
• Snijd de kip in stukken.
• Snij de knoflook fijn en meng met de 

tijm, zout en zwarte peper.
• Smeer de kip hier mee in en 

besprenkel met olijfolie en citroensap.
• Laat enkele uren marineren.
• Rooster op de barbecue of in de oven 

gaar en goudbruin.
• Draai tussentijds een keer om.
• Besprenkel de kip voor het serveren 

met citroensap.

Afwerking
• Schep de couscous op op een groot 

bord.
• Leg er de geroosterde stukken kip op.
• Werk af met gebrande of geroosterde 

plakjes citroen.
• Schep er aan tafel een royal portie van 

de boter op.
• Geef er apart nog wat extra boter bij.

Geroosterde kip met een boter van  
chermoula, gezouten citroen en  
citroen-koriandercouscous

Kruidenbotermelange is een favoriet 
onderdeel van een aperitiefplankje. Hier 
gebruiken we Debic Smeren & Bakken 
als basis om een zeer luchtige boter te 
maken. In combinatie met Verstegen 
Spice Oil Green Herbs Garlic creëer 
je in een handomdraai een heerlijke 
kruidenbotermelange.

Ingrediënten 
500 g Debic Smeren & Bakken 
60 g Green Herbs Garlic, Verstegen
100 g Pecorino, geraspt 

  Brood naar keuze; grissini, 
  foccacia, ciabatta, wit desem, 
  volkoren desem, maïs etc. 

  Parmaham, coppa di parma, 
  salami, kalamata olijf, feta kaas etc. 

Werkwijze boter
• Weeg de ingrediënten af.
• Klop de Debic Smeren & Bakken met 

de Green Herbs Garlic luchtig in een 
planeetmenger. 

• Spatel de Pecorino er onderdoor.

Afwerking
• Maak een assortiment van diverse 

broodsoorten die de gast kan besmeren of 
in de boter kan dippen.

• Maak naar keuze compleet met diverse 
soorten charcuterie, olijven en kaas.

Aperitiefplankje  
met mikado van 
grissini’s en 
zuurdesembrood met 
een Green Herbs Garlic 
kruidenbotermelange 
verrijkt met Pecorino
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Middle East Spices
Pure smaken uit het midden-oosten
Topkwaliteit van Verstegen, 
zonder zout en met 100% specerijen

Spice Oils Pure
Pure smaken 
op olie gedragen

Fatima Marzouki heeft met haar kennis en 
kunde de intense Midden-Oosten sfeer en 
smaken weten te vatten in 9 mengelingen 
van pure specerijen. De harmonie die 
Fatima heeft weten te creëren tussen de 
topkwaliteit specerijen van Verstegen 
en de Midden-Oosten smaakbeleving is 
uitzonderlijk en van hoog niveau.

Yedi Baharat
komijn, kruidnagel, 
nootmuskaat, 
kardemom, piment, 
munt & oregano

Chark El Awsat
nootmuskaat, komijn 
& kardemom

Lhatria Fasia
laos, karwijzaad, 
nigellazaad, peper, 
kurkuma, paprika & 
saffraan

Lahtor
komijn, gember, 
kurkuma, peper 

Spicemix  
Del Mondo Za’Atar
Tijm, sesamzaad, 
sumak en maniguette 
peper

Verstegen Spices & Sauces b.v.
Postbus 11041, 3004 EA Rotterdam
Telefoon: +31 (0)10 245 51 00
E-mail: foodservice@verstegen.nl
www.verstegen.eu

Verstegen Spice Oil is een smaakmaker die uw gerechten een wereldse 
smaak geeft. Door het gebruik van hoogwaardige kruiden en specerijen 
brengt de Spice Oil met enkele druppels uw gerechten prachtig 
op smaak in zowel koude als warme gerechten. De 7 verschillende  
smaakmakers zorgen niet alleen voor een heerlijke gerecht in een 
handomdraai, ze vervangen ook uw vetstof door een zuivere olie. 
De producten zijn vrij van MSG, fosfaat en declarabele allergenen.

Chermoula
paprika, komijn, 
kurkuma, chili, 
jeneverbes & peper 

Ras el Hanout 
kurkuma, koriander, 
paprika, komijn, 
peper, gember, 
kaneel & kardemom

Gamsa Medina 
fenegriek, gember, 
kurkuma, koriander 
& peper

Likama hloa
kaneel, steranijs, 
peper & 
nootmuskaat
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Debic Smeren & Bakken + 
Yedi Baharat +  
uienconfit

Ingrediënten 
500 g Debic Smeren & Bakken
10 g Yedi Baharat, Verstegen
50 g Uienconfit   

Toepassingen 
• Op brood met bijvoorbeeld gekookte 

ham, sinaasappel, pijnboompit en 
Parmezaan.

• Op brood met bijvoorbeeld 
lamsschouder, groene peulvruchten en 
artisjok. 

• Op brood met bijvoorbeeld kipfilet, 
rode kool salade en appel. 

Debic Smeren & Bakken + 
Roasted Garlic Huacatay + 
boter bonenpuree 

Ingrediënten 
500 g Debic Smeren & Bakken
50 g Roasted Garlic Huacatay,  
  Verstegen
200 g boterbonen, gekookt  
  en gepureerd
2 g  zout 

Toepassingen 
• Op brood met bijvoorbeeld omelet, 

olijf en paprika.
• Op brood met bijvoorbeeld lams 

ham, spinazie, rode ui en gerookte 
amandelen. 

• Op brood met bijvoorbeeld salade 
van boterbonen-venkel, sinaasappel 
en munt. 

Debic Smeren & Bakken + 
Cumin Oregano +  
gepofte paprikapuree  

Ingrediënten 
500 g Debic Smeren & Bakken
60 g Cumin Oregano, Verstegen
100 g gepofte paprika puree  
4 g zout

Toepassingen 
• Op brood met bijvoorbeeld een salade 

van linzen, pulled pork, lente ui en 
gefrituurde knoflook. 

• Op brood met bijvoorbeeld gebraden 
lamsbout met zoet-zure ui en gegrilde 
courgettelinten.    

Debic Smeren & Bakken + 
Likama hloa + 
vijgen Chutney

Ingrediënten 
500 g Debic Smeren & Bakken
10 g Likama hloa, Verstegen
60 g vijgen chutney 
2 g zout 
 
Toepassingen 
• Op brood met bijvoorbeeld, rauwe 

ham, linten van rauwe groene asperge, 
verse vijg en Pecorino kaas.  

• Op brood met bijvoorbeeld, 
eendenborst, geroosterde groenten en 
walnoot. 

Debic Smeren & Bakken + 
Gamsa Medina + 
gepofte pompoen

Ingrediënten 
500 g Debic Smeren & Bakken
10 g Gamsa Medina, Verstegen
150 g Pompoen, gepoft en gepureerd
4 g zout

Toepassingen 
• Op brood met bijvoorbeeld, salade  

van garnaal, appel en een frisse 
groene salade. 

• Op brood met bijvoorbeeld,  
gebraden gehakt, zilveruitjes en 
salade van venkel.    

Als je veel broodjes of 
sandwiches tegelijk moet 

bereiden dan zijn deze 
spreads het ideale fundament 
voor een smaakvolle creatie.

Een spread is een mengsel 
van groenten of vruchten, 
zuivel of olie en smaakmakers 
en wordt gebruikt om allerlei 
soorten brood mee te besmeren. 
Ze zijn smeuïg en romig en 
omdat je veel smaken samen 
kunt brengen vormen ze samen 
met het brood het ideale 
fundament voor je creatie. Het is 
tegelijkertijd een slimme manier 
om het aantal handelingen à la 
minute terug te brengen. Start 
met brood naar keuze, besmeer 
royaal met een passende 
spread en werk af met beleg en 
garnituur. In vier handelingen 
creëer je zo een perfect broodje, 
sandwich of een royaal belegde 
boterham. 

Deze spreads zijn in een 
handomdraai te maken en direct 
smeerbaar uit de koeling! Ze 
bestaan allemaal uit elementen: 
Debic Smeren & Bakken, een 
smaakmaker van Verstegen en 
een groentepuree. 

Spreads

Algemene werkwijze
• Weeg de ingrediënten af.
• Klop de Debic Smeren & Bakken met het Verstegen 

product luchtig in een planeetmenger. 
• Klop of spatel de overige ingrediënten door de 

luchtige massa.
• Breng naar wens nog verder op smaak met zout.
• Bewaar in de koeling tot gebruik. 
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Twee belangrijke trends 
in een compositie, de 
hamburger en de trend om 
geen of minder vlees te 
eten. De burger is gemaakt 
van zwarte bonen en om 
het geheel nog wat extra 
power te geven gebruiken 
we hier een boterspread 
met de Midden-Oosterse 
specerijenmix.

Ingrediënten 
500 g Debic Smeren & Bakken 
10 g Yedi Baharat,  
  Verstegen
50 g uienconfit     
 
Uienconfit
50 ml sojasaus
100 ml honing
400 g ui, gesneden
1   steranijs
200 ml witte wijn
80 ml appel balsamico azijn

Bonenburger 
500 g zwartoog bonen, gekookt
5  eetl. broodkruim
2   eieren
2  teentjes knoflook, gehakt
1   sjalot, gesnipperd
1  theel. kummel

Overig 
  aubergine 
  Coeur de Boeuff tomaat
  Hamburgerbroodjes naar  
  keuze (hier tijgerbollen)
  Rucola

Werkwijze boter
• Weeg de ingrediënten af.
• Kook voor de uienconfit de ui samen 

met de honing, sojasaus, witte wijn, 
azijn en steranijs in tot stroopdikte. 

• Zeef de ui uit het vocht en  
laat afkoelen.  

• Klop de Debic Smeren & Bakken  
met de Yedi Baharat luchtig in  
een planeetmenger. 

• Spatel de uienconfit erdoor. 
• Breng naar wens verder op smaak  

met zout.
• Bewaar in de koeling tot gebruik. 

Werkwijze bonenburger
• Fruit de gesnipperde sjalot aan in 

wat olie tot deze glazig ziet. Voeg de 
knoflook hieraan toe en bak kort mee. 
Haal van het vuur en laat afkoelen.

• Doe ¾ van de bonen in een blender en 
draai tot een gladde massa.

• Schep de bonenmassa in een bekken 
en vermeng met de overige bonen en 
de gefruite sjalot.

• Wrijf de kummel in een vijzel tot een 
grof poeder, voeg dit toe aan de 
bonen.

• Klop de eieren los en roer deze onder 
het bonen mengsel.

• Breng op smaak met zout en peper.
• Voeg het broodruim toe en kneed 

alles goed door elkaar.

• Weeg porties van 85 gram (het 
gewicht van een gemiddelde 
rundvleesburger) af en vorm hier 
hamburgers van.

Werkwijze aubergine
• Snijd de aubergine in plakken van 

ongeveer 5 mm dikte. 
• Leg op een keukenplateau en bestrooi 

met zout. 
• Laat 20 minuten ‘pekelen’.
• Dep de aubergine droog met 

keukenpapier.
• Besprenkel met olie.
• Grill de aubergine aan beide zijde.
• Breng op smaak met zout en peper. 

Afwerking 
• Snijd de Coeur de Boeuff tomaten  

in plakken. 
• Breng op smaak met olijfolie,  

zout en peper. 
• Bak de bonenburgers in Debic  

Smeren & Bakken.  
• Snijd de broodjes open en besmeer  

de bodem van de broodjes met de 
Yedi Baharat boter.

• Plaats hierop de burger,  
gegrilde aubergine en plakken  
Coeur de Boeuff.

• Werk af met rucola en de deksel van 
het broodje.

Bonenburger met boterspread van Yedi 
Baharat en uienconfit, gegrilde aubergine 
en Coeur de Boeuff tomaat. 

Open sandwich met antichucho 
van ribeye, spread van Roasted 
Garlic Huacatay en boterbonen 
puree met een salade van 
mais, rode ui, koriander en 
granaatappel. 

Deze open sandwich bevat smaken uit de Zuid-Amerikaanse 
keuken en houd het midden tussen een broodje en een 
voorgerecht. De basis is een dikke plak desembrood royaal 
besmeerd met een boter met Roasted Garlic Huacatay en 
een puree van boterbonen. Dit is het perfecte fundament 
voor de anticucho en de salade.

Ingrediënten 
500 g Debic Smeren & Bakken
50 g Spice Oil Roasted Garlic 
  Huacatay, Verstegen
200 g boterbonen, gekookt 
2 g  zout 
200 g Runder ribeye
10 g verse oregano
1,5 dl rijstazijn 
2 g knoflook
12 g komijnzaad
0,5 dl sake
10 g zwarte peper
1 dl olijfolie
30 g rietsuiker
100 g gele curry
  Maiskolf, gekookt
  rode ui
  granaatappel
  koriander 
  desembrood  

Werkwijze boter
• Weeg de ingrediënten af.
• Klop de Debic Smeren & Bakken met 

de Roasted Garlic Huacatay luchtig in 
een planeetmenger. 

• Draai de boterbonen in een blender 
tot een puree. 

• Spatel de puree door het 
botermengsel. 

• Breng op smaak met zout. 
• Bewaar in de koeling tot gebruik. 

Werkwijze ribeye 
• Gril de ribeye onder de broiler of in 

een grillpan tot medium rare.
• Vermeng de rest van de ingrediënten 

met een staafmixer tot de anticucho 
marinade.

• Smeer de ribeye in met de anticucho 
en trancheer heel dun.

Werkwijze salade 
• Snijd de rode ui op een snijmachine 

of mandoline in dunne plakken. 
• Marineer met sushiazijn. 
• Brand de maiskolf af met een 

gasbrander.
• Snijd de korrels los, doe deze in een 

mengkom. 
• Snijd de boven en onderkant van 

de granaatappel, snijd over de witte 
stukken de granaatappel in. Breek de 
vrucht open en haal de pitten eruit. 
Zo voorkom je dat de pitten stuk 
gaan en sap gaan lekken.

• Pluk de koriander en voeg toe aan de 
mais en granaatappel. 

Afwerking 
• Snijd twee mooie plakken van het 

brood. 
• Smeer een rijkelijke hoeveelheid van 

de boterspread op het brood. 
• Snijd de ribeye in dunne tranches, 

dresseer deze op de sandwich. 
• Maak de salade aan met wat olijfolie 

en zout. 
• Dresseer deze op de sandwich. 
• Garneer met de gemarineerde rode ui 

en kruiden naar keuze. 
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Debic 
Bakken & 
Smeren

Smeerbaar & luchtig

Debic Smeren & Bakken is een smeerbare 
botermelange met alle voordelen van 
plantaardige vetten, maar met een 
echte botersmaak. Het product is direct 
smeerbaar vanuit de koelkast en kan worden 
opgeklopt tot een luchtige substantie, wat 
een fijn mondgevoel creëert en zorgt voor 
maximaal rendement.

Een perfecte structuur

Debic Smeren & Bakken heeft een mooie 
gladde structuur bij het uitsmeren. Ook neemt 
het product goed andere ingrediënten op, 
hierdoor creëer je gemakkelijk een homogene 
massa zonder vochtseparatie.

Toepassingen

Dit product smelt niet bij 
kamertemperatuur en is daarom vooral 
geschikt voor het maken van een zelf 
samengestelde kruidenbotermelange, 
spread of smaakboter.

Smeerbare 
botermelange 
met 20% boter

 
Direct smeerbaar  
vanuit de koelkast

Luchtig opklopbaar  
voor meer rendement

Smelt niet bij  
kamertemperatuur
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Debic Smeren & Bakken + 
Lhatria Fasia + 
ansjovispasta  

Ingrediënten 
300 g Debic Smeren & Bakken
10 g Lhatria Fasia, Verstegen
10 g ansjovis pasta

Toepassingen 
• Als afwerking van pasta of risotto  

met krab.
• Als afwerking van een aardappel 

mousseline. 
• Als afwerking van gestoofde 

peulvruchten.
  

Debic Smeren & Bakken + 
Curry Ginger + 
klapper  

Ingrediënten 
300 g Debic Smeren & Bakken
75 g Curry Ginger, Verstegen
30 g Geraspte kokos, geroosterd 

Toepassingen 
• Als afwerking van Indische curry.
• Als afwerking van gebakken kreeft of 

scampi.
• Als afwerking gestoofde groenten 

zoals wortel, courgette of groene 
peulvruchten.

Debic Smeren & Bakken + 
Chili Paprika + 
fetakaas 

Ingrediënten 
300 g Debic Smeren & Bakken
60 g Chili Paprika, Verstegen
100 g Feta kaas, verkruimeld
2 g  zout

Toepassingen 
• Als afwerking van pasta of risotto.
• Als afwerking van gevulde courgette, 

aubergine of paprika.  
• Als afwerking van warme bonen 

salade. 

Debic Smeren & Bakken + 
Gamsa Medina + 
zongedroogde tomaten  

Ingrediënten 
300 g Debic Smeren & Bakken
5 g Gamsa Medina, Verstegen
75 g zongedroogde tomaten  
  tapenade 

Toepassingen 
• Als afwerking van pasta of risotto.
• Als afwerking van een lauw warme 

linzensalade.
• Als afwerking van groente puree of 

mousseline.   

Debic Smeren & Bakken + 
Chark El Awsat + 
sinaasappelrasp

Ingrediënten 
300 g Debic Smeren & Bakken
5 g Chark El Awsat, Verstegen
1  sinaasappel, rasp 
3 g zout

Toepassingen 
• Als afwerking van couscous of pilav.
• Als afwerking van een beurre blanc.
• Als afwerking van groente puree of 

mousseline, bijvoorbeeld courgette, 
knolselderij of paprika.

Smaakboters

Dat boter, kruiden en specerijen 
de professionele keuken verrijken 
is niets nieuws. Van oudsher zat 
het verschil tussen alledaagse 
en culinaire maaltijden al in het 
gebruik van deze karaktervolle 
smaakmakers. Voor bereidingen 
als het stoven van groenten en 
afwerken van puree en risotto 
is boter onmisbaar. Wat als we 
dit combineren met de rijke 
smaken uit de meest verfijnde 
keukens van de wereld? We 
creëerden een reeks recepten 
die de goede eigenschappen 
van Debic Smeren & Bakken 
combineren met de bijzondere 
smaken van de producten van 
Verstegen. Je maakt ze in een 
handomdraai en je zult versteld 
staan van het eindresultaat. Op 
de hiernavolgende pagina’s zie je 
enkele voorbeelden van hoe je het 
in de keuken kunt toepassen maar 
laat je fantasie de vrije loop!

Deze smaakboters zijn direct 
verwerkbaar uit de koeling maar 
blijven ook stabiel in een warme 
omgeving! De recepten bestaan 
allemaal uit drie elementen: 
Debic Smeren & Bakken, een 
smaakmaker van Verstegen en 
een smaakverdieper.

Algemene werkwijze
• Weeg de ingrediënten af.
• Klop de Debic Smeren & Bakken met het Verstegen 

product luchtig in een planeetmenger. 
• Klop of spatel de overige ingrediënten door de 

luchtige massa.
• Breng naar wens nog verder op smaak met zout.
• Bewaar in de koeling tot gebruik.  

Je maakt deze recepten in een 
handomdraai en ze verrijken 

je keuken. Je zult versteld 
staan van het eindresultaat!
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Worteltjes gestoofd met boter van 
Debic Smeren & Bakken, Curry Ginger 
en geroosterde kokos

Een ideale manier om geblancheerde 
groenten à la minute te verwarmen 
terwijl je ze een bijzondere 
smaak meegeeft. Hier stoven we 
geblancheerde bospeen in een boter 
met kerrie, gember en geroosterde 
kokos. Ideaal om bijvoorbeeld op locatie 
grote hoeveelheden groentegarnituren 
af te werken.

Ingrediënten 
300 g Debic Smeren & Bakken 
75 g Spice Oil Curry Ginger,  
  Verstegen
30 g Geraspte kokos (klapper)
5 kg bospeen

Werkwijze boter
• Weeg de ingrediënten af.
• Klop de Debic Smeren & Bakken met 

de Spice Oil Curry Ginger door elkaar 
in een planeetmenger. De boter hoeft 
niet luchtig te zijn. 

• Spatel of klop de geraspte kokos er 
door. 

• Breng op smaak met zout.
• Bewaar in de koeling tot gebruik. 

Werkwijze wortel
• Knip het loof bij zodat je nog 3 cm 

aan de wortel hebt zitten. 
• Schil de wortel, schraap het stuk waar 

het loof begint met een tourneermes 
schoon. 

• Blancheer de wortel in gezouten water 
beetgaar. 

Afwerking 
• Stoof de wortel warm met een klein 

beetje water.
• Voeg een flinke lepel van de boter toe.
• Stoof tot de wortels gecoat zijn met 

de boter. 
• Breng op smaak met wat maldonzout. 

Een bereiding die van oorsprong 
uit het Midden-Oosten komt, maar 
tegenwoordig wereldwijd gegeten 
wordt. Bij pilav is het essentieel dat 
de hoeveelheid water van tevoren 
wordt afgewogen om het gewenste 
resultaat in de oven te krijgen.  
We verrijken de pilav à la minute 
met een heerlijke boter met de 
Midden-Oosterse specerijenmix 
Chark El Awsat en sinaasappelrasp.

Ingrediënten 
300 g Debic Smeren & Bakken 
5 g Chark El Awsat, Verstegen
1  sinaasappel, rasp 
2 g zout
0,5 dl olijfolie
525 ml water
1   sjalot
250 g Basmatirijst
1   kaneelstokje
3   steranijs
1   citroenzeste
1   sinaasappelzeste

Werkwijze boter
• Weeg de ingrediënten af.
• Klop de Debic Smeren & Bakken met 

de Chark El Awsat luchtig in een 
planeetmenger. 

• Rasp de sinaasappel boven de 
mengkom, zo wordt ook de zeer 
aromatische etherische olie uit de 
sinaasappel in de boter. 

• Spatel goed door elkaar. 
• Breng naar wens verder op smaak  

met zout.
• Bewaar in de koeling tot gebruik. 

Werkwijze pilavrijst
• Verwarm de oven op 190°C.
• Maak een deksel van vetvrij papier, 

ter grootte van een ovenbestendige 
pan met dikke bodem. Zorg dat er een 
klein gaatje in het papier zit om stoom 
door te laten.

• Verhit de olijfolie en fruit hierin de 
gesnipperde sjalot aan.

• Meng de rijst, citroen- en 
sinaasappelzeste en specerijen bij de 
sjalot in de pan en bak dit al roerende 
enkele minuten aan.

• Voeg 525 milliliter heet water toe en 
breng het aan de kook.

• Neem de pan van het vuur, dek het af 
met de deksel van vetvrij papier en zet 
de pan in de oven.

• Bak de pilav 20 tot 25 minuten in de 
oven, tot de rijst zacht is en het water 
bijna volledig verdampt is.

• Verwijder het vetvrij papier en roer de 
rijst los met een vork.

Afwerking
• Lepel een royale lepel van de boter 

door de rijst en serveer direct.

Pilav verrijkt met 
smaakboter van 
Chark El Awsat en 
sinaasappelrasp
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Meer 
inspiratie? 
debic.nl
verstegen.eu
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