LEKKER LUCHTIG GENIETEN

Slagyoghurt® is een nieuw
innovatief zuivelproduct!
Verse yoghurt die opklopbaar
is als slagroom.
Gebruik Slagyoghurt® als
basis voor uw gebak,
of maak luchtige yoghurt
als ontbijt, lunch, dessert of
verwenmoment.
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Het lekkerste gebak met echte YOGHURT maakt u met
Slagyoghurt®. Heel eenvoudig als vulling voor diverse
typen gebak te gebruiken. Naturel opkloppen en voor
een snijdbare vulling mengen met bavaroisepoeder.
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gebak met verse
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1000 gram Slagyoghurt® opkloppen met een gardemixer in ca. 10-12 minuten.

75 gram ForIce bavaroisepoeder Neutraal 75 oplossen in 200 ml lauwwarm
water (ca. 30°C). Monteer de opgeklopte slagyohurt en de oplossing van
bavaroisepoeder met elkaar. De vulling is nu klaar voor verwerking.
Verwerk de vulling op de gewenste manier. Enkele mogelijkheden zijn:
• Vullen van siliconenmallen of andere vormen en plaats deze afgedekt in de vriezer.
De vulling is diepvriesstabiel en kan naar behoefte uit de vormen gelost worden
om vervolgens te combineren met een bodem. Bijvoorbeeld met een korstschelp
met havervlokken en hazelnoot van Bakker Verbeek (verkrijgbaar in 9 en 18 cm)
• Opspuiten op bv. een havermoutbodem of schelp met een spuitzak.
Decoreer de vulling vervolgens met vers fruit. Tip: Yoghurt combineert ook fantastisch met chocolade, caramel en nog veel meer lekkers.
Plaats het gebak vervolgens in de koeling en koel minimaal 1 uur terug voor consumptie.

Uw gebak is klaar voor presentatie in de koeling!
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Slagyoghurt® is een product van Grensland Zuivel BV
www.grenslandzuivel.nl

BEKERS

Luchtige

Luchtige
yoghurt

Naast gebak met yoghurt maakt u van Slagyoghurt®
ook heel gemakkelijk bekers Luchtige Yoghurt.
Hiervoor is geen inmengen van bavaroisepoeder nodig.
Alleen opkloppen van de Slagyoghurt® en portioneren.

yoghurt
1

Luchtige

YoGhUrT

OPKLOPPEN

1000 gram Slagyoghurt® opkloppen met een gardemixer in ca. 10-12 minuten.
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Verwerk de vulling met een spuitzak in transparante bekers.
Het inspuiten kan met een kartelspuitmond, maar is ook erg mooi met een gladde spuitmond. Bekijk voor decoratie-ideeën ook ons online inspiratie-album:
Luchtige Yoghurt in uw Bakkerij
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Plaats de bekers vervolgens in de koeling en koel minimaal 1 uur terug voor consumptie.
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Wij hebben in onze inspiratie fotoalbums volop fotomateriaal beschikbaar voor uw winkel-
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schermen, social media en om te printen.
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Slagyoghurt® is een product van Grensland Zuivel BV
www.grenslandzuivel.nl

klik hier voor

inspiratie
klik hier voor

inspiratie

slagyoghurt is een product van Grensland Zuivel BV
www.grenslandzuivel.nl

