CATALOGUS
Geniet van het fijne verschil

Hartelijk welkom, wij nodigen u hierbij uit om onze „ Feine Kost“ van
Pomberg te ontdekken. Voor de duidelijkheid kunt u nu bij ieder product in één
oogopslag zien of het product vegetarisch of veganistisch is.
Verheugt u zich op een veelzijdig assortiment, en ontdek welk lekkere product bij
welke gelegenheid het beste past. Uw klanten zullen deze veelzijdigheid zéér op
prijs stellen.
Het beste bewaren we natuurlijk voor het laatst – op pagina 13 vindt u onze 4
BBQ salades. Zij zullen u en uw klanten gedurende het hele jaar inspireren.
Deze 4 BBQ producten mogen natuurlijk niet ontbreken op uw grill-BBQ feest.
Met name onze BBQ pasta pesto salade brengt u na 1 hap onmiddelijk terug naar
die heerlijke vakantie in het zonnige zuiden.
Wij wensen u nu alvast

Guten Appetit!
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brood en toast salades
op basis van groenten

Selderij salade
Reepjes selderij en blokjes
ui in een yoghurtsaus.
Art.-Nr. VE
60300 1 kg
60305 5 kg

EAN
4002268603005
4002268603050

Rauwkost salade

Witte kool, reepjes wortel, ui,
selderij en paprika in een 		
mayonaise, groente aandeel: 50 %
Art.-Nr. VE
60200 1 kg

03

EAN 		
4002268602008

Selderij honing-mosterd
salade

Waldorf salade

Heerlijke selderij salade met, verse
roomkaas en crème fraîche
verfijnd met Dijon mosterd en
honing.
Art.-Nr. VE
EAN
76300 1 kg
4002268763006

Selderij, appel, mandarijn, ananas
en amandelen in een roomsaus.

Farmersalade speciaal

Cranberry salade

Reepjes selderij, wortel en prei en
een romige sinaasappelsaus.

Heerlijke selderijsalade verrijkt met
cranberrys, lekker op toast!

Art.-Nr. VE
65300 1 kg

Art.-Nr. VE
76500 1 kg

EAN		
4002268653000

Art.-Nr. VE
62100 1 kg

EAN
4002268621009

EAN 		
4002268765000

op basis van vlees

Kip kerrie salade

Curry kip salade

Stukjes mals kippenvlees in kerrie
yoghurtsaus.

Stukjes kippenvlees met ananas,
champignons en mango in een
fijne curry-dressing.

Art.-Nr. VE
60800 1 kg

Art.-Nr. VE
91600 1 kg

EAN
4002268 608000

Vlees salade

Reepjes vlees en augurk in een
klassieke mayonaise.
Art.-Nr. VE
96900 1 kg
96903 3 kg

EAN:
4002268969002
4002268969033

Worst salade

EAN
4002268916006

Reepjes gekookte worst en kruiden,
bont gemixte paprika en uienringen
en augurk in een klassieke olie-azijn
dressing.
Art.-Nr. VE
EAN
99100 1 kg
4002268991003

Boerenvleessalade
Lyoner gekookte worst, wortel en
augurk in een roommayonaise.
Art.-Nr. VE
66200 1 kg

EAN
4002268662002

Goulash salade

Rundvlees, paprika, augurken en
uitjes in een pikante tomatensaus.
Art.-Nr. VE
98500 1 kg

EAN
4002268985002
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op basis van vis

Haring in dille

Garnalencocktail

Haringsalade wit

Art.-Nr. VE
65800 1 kg

Art.-Nr. VE
95800 1 kg

Art.-Nr. VE
99600 1 kg

Haring, augurk, ui en dille in een
mayonaise dressing, visaandeel:
40 %.
EAN
4002268658005

Gamba´s in dille

Reuze garnalen in een exquisite
roomdressing verfijnd met dille,
gamba‘s inhoud: 50 %.
Art.-Nr. VE
99000 1 kg

EAN
4002268990006

Haringfilet in room

Haringfilets, augurk, ui, appel in
een typische room dressing,
visaandeel: 40 %
Art.-Nr. VE
98702 2 kg
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EAN
4002268987020

Garnalen, champignons en ananas
in een heerlijke cocktail-dressing,
garnalenaandeel: 41 %.
EAN
4002268958006

Haringsalade rood

Haring, rode bieten, ui en appel in
een romige mayonaise, visaandeel:
35 %.
Art.-Nr. VE
EAN
99400 1 kg
4002268994004
99403 3 kg
4002268994035

Bonte kruiden haring

Haringhapjes, appel,tomaat, komkommer en paprika in een milde
kruiden vinaigrette, visaandeel:
35 %.
Art.-Nr. VE
EAN
91700 1 kg
4002268917003

Milde reepjes haring met ui,
selderij en augurk in een pikante
yoghurt saus, visaandeel: 30 %.
EAN
4002268996008

Tonijn salade

Stukjes tonijn in een met ketchup
verrijkte mayonaise.
Art.-Nr. VE
61400 1 kg

EAN
4002268614001

receptidee
Broodje tonijn

Ingrediënten voor 1 broodje:
1
broodje
2-3
blaadjes lollo rosso
2-3
EL Pomberg tonijn salade, Art.-Nr. 61400
Enkele rode uienringen
Bereiding:
Snij het broodje doormidden. Beleg de onderste broodhelft
met lollo rosso. Verspreid de Pomberg tonijn salade. Garneer
het broodje met rode uienringen. Plaats de
bovenste broodhelft terug.

overige

Tomaten mozzarella salade

Scharrelei bieslooksalade

Art.-Nr. VE
70100 1 kg

Art.-Nr. VE
66000 1 kg

Italië in het klein. Frisse zachte
mozzarella met tomaten in een
romige met kruiden verfijnde saus.
EAN
4002268701008

Stukjes ei en bieslook in een met
mosterd en kerrie verfijnde roommayonaise.
EAN
400226866008
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maaltijd salades
op basis van aardappel

Zuidduitse
kartoffelsalade

Oldenburger
kartoffelsalade

Pellkartoffelsalade met ei

Aardappel, ei, augurk, ui en
gekookte worst in mayonaise.

Aardappel, ei, fijne stukjes appel
en ui een aromatische mayonaise
dressing.

Art.-Nr. VE
90105 5 kg

Art.-Nr. VE
67903 3 kg

Art.-Nr. VE
99305 5 kg

Aardappel met kruiden in een
olie-azijn dressing.
EAN
4002268901057

Kartoffelsalade speciaal
Aardappelschijfjes (65 %) stukjes
ui in een gekruide roomsaus.
Art.-Nr. VE
96003 3 kg

EAN
4002268960030

Aardappelsalade met
peterselie

Aardappel, ui, augurk en peterselie
in een milde salade-mayonaise.
Art.-Nr. VE
94105 5 kg
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EAN
4002268941053

EAN
4002268679031

Kartoffelsalade met
azijn en olie

Aardappelschijfjes met uitjes in
een hartige olie-azijn vinaigrette.
Art.-Nr. VE
EAN
98900 1 kg
4002268989000
98905 5 kg
4002268989055

Aardappelsalade
„Onze Beste“

Aardappels, augurk en ui in een
crèmige room-mayonaise.
Art.-Nr. VE
EAN
94900 1 kg
4002268949004
94905 5 kg
4002268949059

EAN
4002268993052

Kartoffelsalade met ei en
augurk

Aardappelschijfjes, augurken, eieren
en uitjes in een fijne mayonaise
dressing.
Art.-Nr. VE
EAN
90300 1 kg
4002268903006
90303 3 kg
4002268903037
90305 5 kg
4002268903051

op basis van pasta

Pasta salade

Spiraal-pasta, wortel, augurk, ui en
erwten in een crèmige mayonaise
dressing.
Art.-Nr. VE
EAN
90200 1 kg
4002268902009
90203 3 kg
4002268902030
90205 5 kg
4002268902054

Pasta Provencale

Penne rigate, bleekselderij, courgette, witte kool, paprika in een
gekruide tomatenolijfolie.
Art.-Nr. VE
79103 3 kg

EAN
4002268791030

Westfaalse pasta salade
Pasta, kleine stukjes mandarijn,
ei, blokjes ham en augurk in een
aromatische mayonaise-dressing.
Art.-Nr. VE
93203 3 kg

EAN
4002268932037

Tortellinisalade di Roma
Tortellini, gekookte worst, wortel,
maïs, erwten en broccoli in een
kruidige roomsaus.
Art.-Nr. VE
66803 3 kg

EAN
4002268668035

Pasta Pesto Bianco

Penne rigate, paprika, tomaten,
verfijnd met pijnboompitten en
kruiden in een heerlijke balsamico
yoghurt dressing.
Art.-Nr. VE
EAN
77103 3 kg
4002268771032

Ambachtelijke
pastasalade

Spagettiboogjes, gekookte worst en
erwten in een crèmige roommayonaise.
Art.-Nr. VE
EAN
92000 1 kg
4002268920003
92003 3 kg
4002268920034
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op basis van groenten

Noordduitse koolsalade
Witte kool en groene paprika in
een pikante dressing.
Art.-Nr. VE
EAN
94200 1 kg
4002268942005
94203 3 kg
4002268942036
94205 5 kg
4002268942050
94210 10 kg 4002268942104

Fijn gesneden witte kool en fijne
groene paprika met heldere dressing.
Art.-Nr. VE
EAN
94805 5 kg
4002268948052

Griekse koolsalade
Witte kool met groene paprika, ui in
een zoete vinaigrette.
Art.-Nr. VE
95503 3 kg

EAN
4002268955036

Bonte kool salade

Rode kool salade

Chinese kool salade

Witte kool, wortel, komkommer en
paprika in een heldere dressing.

Fijne rode kool met ui in een
heerlijke dressing verfijnd met
citroen.

Witte kool met paprika, wortel in
een lichte kerrie dressing.

Art.-Nr. VE
90003 3 kg

EAN
4002268900036

Mexicaanse groente
salade
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Witte kool salade
Premium

Paprika, maïs, kidneybonen, augurk,
wortel en zilveruitjes in een fijn
gekruide marinade.
Art.-Nr. VE
EAN
91503 3 kg
4002268915030

Art.-Nr. VE
90900 1 kg
90903 3 kg

EAN
4002268909008
4002268909039

Balkan/
Groentemix salade
Witte kool, paprika, wortel, bonen,
komkommer, zilverui en maïs in een
heldere dressing.
Art.-Nr. VE
EAN
93103 3 kg
4002268931030

Art.-Nr. VE
63600 1 kg
63603 3 kg

EAN
4002268636003
4002268636034

Wortel salade met appel
Wortel en stukjes appel in een
fruitige dressing.
Art.-Nr.
92200
92203
92205

VE
1 kg
3 kg
5 kg

EAN
4002268922007
4002268922038
4002268922052

op basis van groenten

Komkommersalade
naturel

Groene bonensalade

Komkommer in heldere dressing
verfijnd met dille.

Fijne bonen, ui en kruiden in een
heldere dressing.

Champignons, selderij, stockzwammen en prei in een gekruide
dressing.

Art.-Nr. VE
92803 3 kg

Art.-Nr. VE
90403 3 kg

Art.-Nr. VE
97900 1 kg

EAN
4002268928030

Rode bieten salade

Schijfjes rode bieten met kleine
stukjes appel en ui in een milde
rodewijnazijn.
Art.-Nr. VE
94703 3 kg

EAN
4002268947031

EAN
4002268904034

Komkommersalade
in room

Komkommer en ui in een heerlijke
roomsaus veredeld met dille.
Art.-Nr. VE
90600 1 kg
90603 3 kg

EAN
4002268906007
4002268906038

Kool Party salade

Broccoli salade

Witte kool, wortel, komkommer,
selderij, paprika en maïs in
yoghurtsaus.

Fijne broccoli, tomaat, maïs, magere
ham en ui in een mayonaise met
Worchester saus verfijnd.

Art.-Nr. VE
91803 3 kg

Art.-Nr. VE
90500 1 kg

EAN
4002268918031

EAN
4002268905000

Paddestoel

EAN
4002268979001

Exotische Farmersalade
Witte kool, selderij en wortel met
ananas in een sinaasappel
roomsaus.
Art.-Nr. VE
EAN
91200 1 kg
4002268912008
91203 1 kg
4002268912039

Coleslaw salade

Witte kool, wortel, prei en selderij
in een roomsaus.
Art.-Nr. VE
68903 3 kg

EAN
4002268689030
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op basis van groenten

Rettichsalade

Rettichreepjes in een zure room
met kruiden.
Art.-Nr. VE
90703 3 kg

EAN
4002268907035

Barbecue/
Groenteman salade

Selderij, komkommer, wortel, ui,
prei en stukjes ananas in een pikante ananas-mayonaise dressing.
Art.-Nr. VE
EAN
97703 3 kg
4002268977038
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Groene bonensalade
in room
Bonen, ui en kruiden in een
heerlijke roommayonaise.
Art.-Nr. VE
92903 3 kg

EAN
4002268929037

Champignonsalade
à la grecque

Lekkere champignons en paprika
met fruitig tomatenpuree en fijne
room.
Art.-Nr. VE
68700 1 kg

EAN
4002268687005

op basis van kaas

Herdersalade

Kaassalade

Zachte kaas, uien, prei, paprika en
zwarte olijven in een heldere
kruiden dressing.

Fijne kaas, zoete ananas, knapperige
paprika en augurken in een lichte
mayonaise dressing.

Art.-Nr. VE
98400 1 kg
98403 3 kg

Art.-Nr. VE
97800 1 kg

EAN
4002268984005
4002268984036

EAN
4002268978004

basissalades halffabrikaten
zelf nog te verrijken

Basis ham prei salade

Basis waldorf salade

Basis kip salade

Ham, prei, witte kool en ui in een
kruidige mayonaise-dressing.

Selderij, zoete ananas en
mandarijn in een room-mayonaise
verfijnd met noten.

Fijne kippenvlees, selderij,
champignons, asperge, mandarijn
en ananas in een heerlijke roommayonaise.
Art.-Nr. VE
EAN
96400 1 kg
4002268964007
96403 3 kg
4002268964038

Art.-Nr. VE
94500 1 kg
94503 3 kg

EAN
4002268945006
4002268945037

Basis eier salade

Ei, augurk in een aromatische
mayonaise-dressing.
Art.-Nr. VE
97600 1 kg
97603 3 kg

EAN
4002268976000
4002268976031

Art.-Nr. VE
96600 1 kg
96603 3 kg

EAN
4002268966001
4002268966032

Basis kool salade in
room

Witte kool en ananas met dille in
een roomsaus.
Art.-Nr. VE
EAN
91903 3 kg
4002268919038

receptidee
Eitje-Preitje salade
Ingrediënten:
1.000 gr.
300 gr. 		
350 gr.
350 gr. 		
2.000 gr.

Pomberg Basis eier salade, Art.-Nr.: 97600
Prei gesneden
Spitskool gesneden
Granny Smith appel in blokjes

Bereiding:
Voeg de groenten en de appelblokjes aan de Pomberg
basis eier salade toe. Goed vermengen.
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SAUZEN EN CREMEDIPS

Tzatziki

Mayonaise, magere kwark,
komkommer en crèmige yoghurt
met ui, kruiden en verfijnd met
knoflook.
Art.-Nr.
90800
90803
90805

VE
1 kg
3 kg
5 kg

EAN
4002268908001
4002268908032
4002268908056

Sourcream

Verse kaascrème magere kwark
met zure room, en fijne kruiden.
Art.-Nr. VE
99800 1 kg
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EAN
4002268998002

Kartoffelcrème

Mayonaise, kwark en milde
yoghurt, komkommer en ui in
een fijne crème verwerkt.
Art.-Nr. VE
98200 1 kg
98203 3 kg

EAN
4002268982001
4002268982032

Knoflooksaus

Zachte crème uit room, yoghurt,
ui, augurk en kruiden.
Art.-Nr. VE
64203 3 kg

EAN
4002268642035

Remouladesaus

Crème met komkommer, ei en
kruiden.
Art.-Nr. VE
99500 1 kg
99505 5 kg

Bruschetta

EAN
4002268995001
4002268995056

Heerlijke stukjes tomaat met
uitjes verfijnd met kruiden en
knoflook in een kruidige, heldere
marinade.
Art.-Nr. VE
EAN
88100 1 kg
4002268881007

receptidee
Souvlaki salade
Ingrediënten:
600 gr.		
1.000 gr.
750 gr.
250 gr.
150 gr.
2.750 gr.

Pomberg Tzatziki, Art.-Nr.: 90800
Spitskool fijn gesneden
Komkommer 4 mm stift
Rode en groene paprika in reepjes
Fetakaas in blokjes

Bereiding:
Voeg de groenten en de fetablokjes aan de Pomberg Tzatziki
toe. Goed vermengen.
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basissauzen halffabrikaten
zelf nog te verrijken

Hawaï saus

Heerlijke saus op basis van ananas
in een verse roomkaassaus
met kerrie.
Art.-Nr. VE
69003 3 kg

EAN
4002268690036

Yoghurt bieslooksaus

Basissaus met magere yoghurt
verrijkt met bieslook.
Art.-Nr. VE
71903 3 kg

EAN
4002268719034

Saladesaus 65 %
Kruidige salademayonaise met
65 % vet.
Art.-Nr. VE
64605 5 kg
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EAN
4002268646057

Komkommer roomsaus
Basissaus van magere yogurt
met dille.
Art.-Nr. VE
71503 3 kg

EAN
715036

Groente tartaarsaus
Basissaus met augurk en ui.
Art.-Nr. VE
72503 3 kg

EAN
4002268725035

Boerenlandsaus
Basissaus met yoghurt.
Art.-Nr. VE
71703 3 kg

EAN
4002268717030

Basis light saus
(vruchtensaus)

Romige saus met een heerlijke
vruchtenmix 18 % van peren,
perziken, water, ananas, druiven
en kersen.
Art.-Nr. VE
EAN
72803 3 kg
4002268728036

De Pomberg basissauzen van Kühlmann zijn uniek omdat
De saus zich erg gemakkelijk laat mengen met 		
groente, fruit, kip, vlees en vis.
Het eindproduct zeer weinig vocht afgeeft, ook na
een paar dagen.
Alle sauzen door Kühlmann zelf ontwikkeld en ge		
produceerd zijn.
Tevens zijn onze Pomberg basissauzen:
Zonder toevoeging van zoetstoffen
Zonder toevoeging van smaakversterkers
Zonder toevoeging van conservering
Voor heerlijke recepten, kijk op www.kuhlmann.nl

receptidee
Komkommersalade met kiwi
Ingrediënten:
300 gr.		
1.100 gr.
200 gr. 		
250 gr. 		
10 gr. 		
1.860 gr.

Pomberg Yoghurt Bieslooksaus, Art.-Nr.: 71903
Komkommer, dunne plakjes
Rode paprika, dunne reepjes
Kiwi, dunne plakjes
Munt, garneren

Bereiding:
Meng de bovenstaande ingrediënten met
de yoghurt bieslooksaus in de juiste verhouding.
Tip: Laat vóór het mengen de komkommerschijfjes even uitlekken in een zeef.
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BARBECUE SALADES

Barbecue-Pastasalade
Zonder de Pastasalade van Pomberg geen
barbecue feest! Heerlijke salade met een bite.
Art.-Nr.
77600		

VE
1 kg

EAN
4002268776006

-

-

Barbecue-Pastasalade Pesto

De mix van pesto, pijnboompitten, feta en
gedroogde tomaten maakt elke barbecue tot
een succes.
Art.-Nr.
98300		

Barbecue-Coleslaw
Met de perfekt afgestemde aroma‘s en
lekkerste, verse ingrediënten is de Pomberg
Barbecue-coleslaw een must bij iedere
barbecue.
Art.-Nr.
77500
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VE
1 kg

EAN
4002268775009

VE
1 kg

EAN
4051009016567

Barbecue-Kartoffelsalade
De barbecue klassieker met een heerlijke
kruidige smaak! Als bij- of hoofdgerecht is de
Barbecue-Kartoffelsalade ideaal bij een steak
of andere typische vlees- en barbecue
gerechten.
Art.-Nr.
77200		

VE
1 kg

EAN
4002268772008

-

-

-

Pasta Pesto salade met Tomatensugo Bruschetta
Ingrediënten:
1.000 gr.
500 gr. 		
500 gr. 		
400 gr. 		
100 gr. 		
2.500 gr.

Pomberg Pasta Pesto salade
Pomberg Tomatensugo Bruschetta
tomaten in kleine blokjes
courgette in reepjes
Parmezaanse kaas vlokken

Bereiding:
Snij de tomaten in kleine blokjes en de courgette in reepjes.
Vermeng deze met de Pasta Pesto salade en met de Tomatensugo Bruschetta. Strooi de Parmezaanse kaas in vlokken erover.
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