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FRIBONA CUISINE MAGAZINE

De liefde van de man
gaat door de maag!

FROZEN CONVENIENCE FOOD
www.fribona.be

Voorwoord

Beste klanten,
Het hele Fribonateam wenst u een fantastisch en gezond 2018 toe! Op Horeca-Expo lanceerden we ons nieuw merk

ReadyChef en we zijn er terecht fier op.

De reacties waren verbluffend! Ons team staat meer dan ready voor al de chefs! Welke producten vallen onder dit merk?
We zijn erin geslaagd om aan alle bereidingen - echte convenienceproducten - die we zelf produceren, een moderne
toets te geven: veel gezonder, knapperige groenten, natuurlijke ingrediënten, geen smaakversterkers, gewoon

veel mooier qua uitzicht en veel lekkerder! Ook oogstten onze patisserieporties - al dan niet suikervrij - heel veel succes!

Men was aangenaam verrast door de lekkere smaak van de porties zonder toegevoegde suikers! Bekijk ook de website

www.readychef.be. Vanaf 1 februari kan u er ook terecht voor ons paasgamma van ReadyChef-producten!
Tevens steekt deze 2-maandelijkse Fribozine in een fris kleedje. Heel wat thema's komen weer aan bod: hapjes voor de

nieuwjaarsrecepties, verloren maandag, Valentijn, Chinees nieuwjaar, Vastenavond,... Fribona heeft steeds een
mooi aanbod voor deze happenings.
Vraag uw nieuwe assortimentslijst aan uw vertegenwoordiger!

Vlees / vis

RUND

KALF

LAM

VARKEN

KALKOEN

KIP

KONIJN

ZEEVRUCHT

Verpakking ReadyMeal

Bereidingswijze: opwarmen in combisteamer tot kern 72°

VACUÜMVERPAKKING
maaltijdcomponent / 4 x 2,5 kg

ALUMINIUMSCHAAL
volledig gerecht / 4 x 2,5 kg of 4 x 3 kg

LOSGEVROREN ÉÉNPANSGERECHT
volledig gerecht / 4 x 2,5 kg

opwarmen bij 95°C & 100% stoom

opwarmen bij 150°C met gesloten klep

opwarmen bij 160°C & 60% stoom

VIS

VEGETARTSICH

Suikervrij

ZONDER TOEVOEGDE SUIKERS, MET MALTITOL
Maltitol is een kunstmatige zoetstof gemaakt
van moutsuiker en heeft 0,9 keer de zoetkracht
van suiker, zonder bijsmaak.
Heerlijk zoet. Ook voor diabetici.

Om een perfecte service te garanderen ontvangen wij uw bestelling graag 2 dagen vòòr uw leveringsdag.
Bij een minimumbestelling van €200 vermijdt u €10 administratie- en transportkosten.
Fribona is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten.
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Volg ons op facebook

FRIBONA NIEUWS

Snel klaar
Handig verpakt
Gezonde recepten

Meer smaak, meer gemak en meer tijdwinst

in je keuken. Ga voor puur gebruiksgemak en
natuurlijke ingrediënten. Onze kant-en-klare
diepvriesbereidingen geven je keuken nog

meer mogelijkheden en je gasten nog meer

variatie. Lekker en gezond. Vriesvers en veilig.

ReadySweet
Individuele patisserieporties, ook beschikbaar in een
suikervrije versie (uitz. merveilleux).

Zonder toegevoegde suikers, met als zoetmaker maltitol.
De porties op een zwarte bodem zijn suikervrij.

Bekijk ons patisserie-assortiment op www.readychef.be!

ReadyMeal
Belgisch-Franse keuken
Zuiderse keuken
Wereldkeuken
Bekijk zeker de bereidingswijze voor

onze ReadyMeal-producten hiernaast!
Surf naar www.readychef.be en bekijk onze nieuwe folders!
Je vindt er ook heel wat nieuwe producten en nieuwsberichten.

www.readychef.be

FRIBONA NIEUWS

ReadyMeal
• Minder zout & minder suikers
• Geen smaakversterkers, clean label
- Natuurlijke bouillons
- Grootmoeders keuken met moderne switch, een lichtere keuken
• Niet napasteuriseren ➝ impact op kleur, smaak en beetgaarheid van groenten!
• Zorg om ondervoeding tegen te gaan: maken dat het vooral lekker is, natuurlijke
smaken, maar ook voldoende smaak! Konijnenrugfilet ipv konijnenbout, …
ReadySweet
We besteden veel aandacht aan ons suikervrij assortiment.

• Ideaal voor zowel koude als warme lijn, personeelstekort, weekends, avondeten.
• Geen te grote stukken vlees, verdeelt gemakkelijk, ook minder snijden.
• Geen voedselverspilling. Ontdooien, opwarmen en serveren! Klaar is kees!

• Van heerlijk smeuïg tot krakend
krokant.
• Je gerecht smaakt precies zoals
het eruit ziet: om duimen en
vingers bij af te likken.
• Goed ruiken en er goed uitzien!
• Je moet er goesting in krijgen!
• ReadyChef geeft goesting om te
koken, en bovenal om te proeven.

• Samen eten, het smaakt beter;
pure gezelligheid.
• Themagerechten: doorbreken van
de sleur
- Eindejaar
- Valentijn
- Chinees nieuwjaar
- Pasen
- WK voetbal
- Halloween
……

www.readychef.be

• Verfijnde gerechten
• Hoogstaande patisserie
• Creëer je eigen meesterwerk
door af te werken met je eigen
creativiteit.
• Elk gerecht is ontwikkeld door
chefs die houden van innovatie en
presentatie vol heldere kleuren en
krokante structuren.

FRIBOZINE PROMO JANUARI 2018

Heerlijke promoties voor januari

VERNIEUWD
RECEPT

Haantje in wijnsaus
7159

2,5 kg

Gegrilde kippenhaasjes in rode wijnsaus, op smaak gebracht met zilveruitjes, champignons
en gerookt spek. De klassieke Franse keuken ten voeten uit.

VERNIEUWD
RECEPT

Varkensgyros
7120

2,5 kg

Gegaarde reepjes varkensvlees gemarineerd in typische gyroskruiden met groene en rode
paprikareepjes en uischijven.
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Varkensgebraad blackwell

Konijnenburger
3660

GAAR

1232

4,35 kg - 30 x ±145g

GAAR

4 x ± 1,7 kg

Varkensgebraad extra met
picklessmaak. Voorgegaard
en in sneetjes van 50g. In
combisteamer opwarmen:
45-50 min. in ontdooide
toestand bij 95°C en 100%
stoom (kerntemperatuur:
65° C).

Portie mager konijnengehakt
met kleine stukjes gedroogde
pruim.

VERLOREN MAANDAG

8 januari - Doornikse traditie

Kippenworstenbroodje

Koninginnensteak
8750

2006

45 x ± 164g

2005

Kippenworst in bladerdeeg.
Laten ontdooien gedurende
15 min. en 25-30 min.
bij 175° C opwarmen in
voorverwarmde oven.

VERLOREN MAANDAG

Tirolerschnitzel
2065

GAAR

5 kg - ca. 50 x ±100g
4,5 kg - ca. 30 x ±150g

Gepaneerde portie
varkensvlees met blokjes kaas
en ham. Combisteamer: 6 min.
(ontdooid) of 8 min. (bevroren)
bij 210-220°C en 20% stoom.
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5 x (12 x 150g)

Gepaneerde portie vol-au-vent.

8 januari - Vlaamse traditie

2066

RAUW

5 x (18 x 105g)

Volg ons op facebook

FRIBOZINE PROMO JANUARI 2018

Kippenfilet broccoli-mozzarella
3175

Kippenlasagne
GAAR

5 kg - ca. 30 x ±160g

Belgische kippenfilet,
afgewerkt met een laagje
mozzarella-broccolisaus. In
combisteamer opwarmen:
20-25 min. (ontdooid) of 25-30
min. (bevroren) bij 140°C.

Gekookt kippenvlees

7054

GAAR

3 kg

Groene lasagnebladen omhuld
met een heerlijke romige
saus, met stukjes kippenvlees
en afgewerkt met een laag
kaassaus bovenaan.

Viscubes met venkel en dille
3160

GAAR

10 kg

Kippenvlees gekookt onder
stoom. Ideaal voor het
bereiden van vol-au-vent
en kip curry, of voor in een
slaatje. Natuurlijke verhouding.
Losgevroren.

7175

2,5 kg

Frisse visbereiding met Alaska
Pollack in blokjes (rauw) in
een heerlijke saus met stukjes
van de zeer gezonde groente
'venkel' afgewerkt met dille.
Serveer met wat extra venkel
en enkele kerstomaatjes.
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Kabeljauwhaasje Atlantisch
5010
5011

Hoki meunière
RAUW

5315

1 kg – 180-220g
5 kg – 140-160g

Kabeljauwhaasje zonder vel,
los ingevroren.
Gevangen in de NoordOostelijke Atlantische
Oceaan. 10% glacering.
DUURZAME VISSERIJ.

Gepaneerde scholfilet

Visgourmet italiano
5205

5330

5 kg - 140 à 160g

Voorgebakken fishstick
5905
5910

5 kg - ±100 x 50g
5 kg - ± 50 x 100g

Gepaneerd Alaska Pollackvisplankje. Voorgebakken,
niet doorbakken. Oorsprong:
Frankrijk.
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5,4 kg - 30 x 180g

Praktisch graatloos Alaska
Pollack-plankje, rijkelijk bedekt
met tomaat en mozzarella.
DUURZAME VISSERIJ.

Gepaneerde en voorgebakken
(niet doorbakken!) Pacifische
scholfilet, graatloos.
Gevangen in de Stille Oceaan.
DUURZAME VISSERIJ.
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35 x 140g

Heerlijke, voorgevormde
hokifiletportie met citroen en
peterselie. Voorgefrituurd,
niet doorbakken. Gevangen
in de Stille Oceaan of in
de Atlantische Oceaan.
DUURZAME VISSERIJ.

Volg ons op facebook

FRIBOZINE PROMO JANUARI 2018

Boterroomgebakje

Pannenkoeken
8630

8830

10 x 70g

Boterroom met
hazelnootsmaak, biscuit en fijn
gemalen chocoladeschilfers.
Afgewerkt met een
chocoladekoffieboon.

5 kg

Gebruiksklaar. Met een zoete
vannillegeur, een luchtige
structuur en een zoete lichte
karamelsmaak. ±80 stuks.
Los ingevroren.

NIEUW

8629

12 x 70g

Zonder toegevoegde
suikers, met maltitol.

vrijdag 2/2 OLV Lichtmis &
dinsdag 13/2 Vastenavond

Potjes roomijs

Coupe brésilienne
8105
8106
8107

Vanille
36 x 100 ml
Vanille - Chocolade
36 x 100 ml
Vanille - Aardbei

8420

12 x 150 ml

Beker op voet, afgevuld met
vanille-roomijs, karamelsaus en
bresiliennenootjes.

36 x 100 ml

Roomijs in een plastiek potje.
Met kartonnen dekseltje.

Flantaart
8691

10 x 750g

Heerlijke voorgesneden
ronde flantaart, afgebakken
en versneden in 10 porties
van 75g. Eventueel lichtjes
opwarmen in de oven
gedurende 15 min. bij 180° C.
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Valentijn
Kipfilet à la Toscana

Visgourmet broccoli
7160

5335

2,5 kg

Gebakken stukken kippenfilet
met als ideale begeleiding
deze mediterrane en kleurrijke
mix met halve gele en groene
courgetteschijfjes (zucchini),
halve dadeltomaten, rode
ui en kerstomaatjes; dit alles
overgoten met een fijne rode
pestosaus. Ben je al aan het
watertanden?

30 x 200g

Praktisch graatloos Alaska
Pollack-visplankje, rijkelijk
bedekt met een laagje
van broccoli en kaas.
DUURZAME VISSERIJ.
Diepgevroren opwarmen in
een voorverwarmde oven:
±20 min. bij 200°C.

VERNIEUWD
RECEPT

Valentijnsburger

Zalmfilet Atlantisch
2245

GAAR

5627

5 kg - 40 x ±125g

Portie runder- en kippengehakt
met ui en kalkoenbacon,
gebakken met weinig vet.

RAUW

5 x 1 kg

Praktisch graatloos, zonder
vel. 10% glacering. Herkomst:
Chili. 140-160g.

Gevuld pastahartje
Aardappelhartjes
0633

7395

4 x 2,5 kg

Gekruide aardappelpuree in
hartvorm, voorgefrituurd.
±16g. Voor oven of friteuse.

OP = OP
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3 kg

Hartje van verse pasta gevuld
met tomaat, mozzarella en
basilicum. 17g/stuk.
Bevroren: 4-5 min. opwarmen
in pastakoker.

Volg ons op facebook

Valentijn
Noordzeevispan

Liefdeshart
7170

8525

2,5 kg

Geneugten uit de zee met
Alaska Pollack (rauw), gekookte
mosselen en een licht
getomateerde visroomsaus
met juliennegroenten.

10 x 65g

Luchtig hartje van vanillebiscuit
en aardbeienmousse.

8526

10 x 65g

Zonder toegevoegde
suikers, met maltitol.

VERNIEUWD
RECEPT

Donut valentijn pink

Cupido’s ijshartje
8792

8472

48 x 55g

Donut overgoten met roze
decoratie, versierd met wit
gekleurde spikkels.

Witloof-hamkroket

16 x 130 ml

Frambozenroomijs. Pas op,
vurige liefde doet dit hart
sneller smelten.

Framboos Délice
0430

20 x ±70g

Smaakvolle en smeuïge
kroket met stukjes witloof en
kalkoenham in een heerlijke
kaassaus. Artisanale vorm.

8527

12 x 90g

Frambozenmousse en
spongecake, gedrenkt in
frambozenlikeur.
Afgewerkt met een rode
spiegel en witte chocolade.
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CHINEES NIEUWJAAR 16 FEBRUARI

Chinese tomatensoep

Bami goreng
0124

7268

2,5 kg

Zoete tomatensoep met
stukjes gegaarde kippenfilet,
prei en taugé. Deze soep
is kant & klaar! Geen water
toevoegen aan deze soep!
Ook de kleinsten zijn er gek
op!

NIEUW

NIEUW

Kipwok

Kip curry
7260

7157

2,5 kg

Ovenloempia kip
7306

2,5 kg

De gegrilde kippenhaasjes
in een romige currysaus zijn
afgewerkt met appel en rode
paprika.

Aangename mengeling
van gele rijst en kip, samen
met wortel, sugar snaps,
maïskolfjes en kokosmelk.
Oosters voor beginners.

24 x 100g

Een heerlijke voorgebakken
loempia met krokante en
heerlijk gekruide groenten,
gekookt kippenvlees en een
krokante, goudbruine korst.
Voor oven of friteuse.

VERNIEUWD
RECEPT
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2,5 kg

Aziatische noedels met
kalkoenham, omelet,
julienneprei, wortelreepjes,
gebakken ui, lente-ui, gember
en look, op smaak gebracht
met daslook en sojasaus.
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Volg ons op facebook

CHINEES NIEUWJAAR 16 FEBRUARI

Kip met Thaise groene curry
7156

Kalkoen zoetzuur
7145

2,5 kg

Gebakken stukjes kippenfilet
in een saus van groene Thaise
curry en kokosmelk, met
wokgroenten: bladspinazie,
broccoli, sugar snaps, groene
asperges, lookscheuten en
rode paprika.

VERNIEUWD
RECEPT

2,5 kg

Stukjes gegaarde kalkoenfilet
met een heerlijke mengeling
van Chinese groenten en
uiringen in een zoetzure saus.

VERNIEUWD
RECEPT

Babi pangang

Nasi goreng
7127

7265

2,5 kg

Oosters gerecht met gebakken
reepjes varkensvlees, witte
kool, bamboe, Chinese
champignons, suikererwten
en een zoetzure gembertomatensaus.

2,5 kg

Oosterse mengeling van
kalkoenham, gekookt kippenvlees,
witte rijst, eieren, uien, knolselder,
wortelen, erwten en prei; op
smaak gebracht met een mengsel
van sojasaus, bouillon, kruiden
en specerijen. Los ingevroren. In
bevroren toestand in heteluchtoven
±20 min. bij 140°C opwarmen en
goed omroeren.

Chinamix
6830

4 x 2,5 kg

Witte kool, bamboereepjes,
Chinese champignons,
versneden prei, groene
en rode paprikareepjes,
ajuinblokjes en erwten.

VERNIEUWD
RECEPT
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Varkensgebraad in sneetjes
1255

Cordon bleu
GAAR

3365

4 x ± 1,7 kg

3366

Varkensgebraad extra,
voorgebakken en in sneetjes
van ±50g. Lichtjes gekruid.
Om koud of warm te serveren.

Kipspies

GAAR

4,2 kg - 30 x ±140g
5,1 kg - 30 x ±170g

Cordon bleu met kalkoenvlees,
gevuld met een heerlijke
kaassaus en kalkoenham. In
combisteamer opwarmen: 10
min. in bevroren toestand of 8
min. ontdooid, bij 210-220 °C
en 20% stoom.

Lamsburger
3140

GAAR

2215

4 x 2,5 kg

Licht gekruide, gemarineerde
en voorgebraden stukjes
kippenborstfilet op een
satéstokje. Halal product. 100g
per kipspies. Diepgevroren
opwarmen in combisteamer:
15 min. bij 170°C.

GAAR

4,35 kg - 30 x ±145g

Portie lams- en rundergehakt
met ui en kruiden. Gebakken
met een minimum aan vetstof.

Swiss steak
2021
2020

GAAR

5 kg - 50 x ± 100g
4,5 kg - 30 x ± 150g

Gepaneerde portie
varkensgehakt, gemengd met
kaas. Bij voorkeur ontdooid
opwarmen in combisteamer:
7 min. bij 210-220°C en 20%
stoom.
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Bereid varkensstoofvlees

Boerenworst
7122

2251

2,5 kg

2250

Varkensstoofvlees op Vlaamse
wijze met uiringen, mosterd en
kalfsfond.

RAUW

5 kg - 50 x ±100g
4,5 kg - 30 x ±150g

Heerlijke braadworst op basis
van varkensgehakt en met
natuurdarmen.

Varkenslapje
1215

RAUW

30 x ± 150g

Gesneden portie van het
ribstuk zonder been.

VERNIEUWD
RECEPT

Kipkroket

Runderstoofvlees
1071

RAUW

0410

5 kg

20 x 50g

Mooie stukjes kip met een
heerlijke witte saus in een
krokant jasje. Kortom: een
lekker voorgerecht, maar kan
ook als avondgerechtje eens
een aangename afwisseling
zijn. Diepgevroren afbakken in
friteuse: 4-5 min. bij 180°C.

Stukjes van ±40g.
Losgevroren.

Kalkoenpavé

Runderstoofvlees
1171

GAAR

4 x 2 kg

Heel licht gekruid
runderstoofvlees, Nagegaard
in de vacuümverpakking
waardoor elke verpakking ook
vleesjus bevat. Voeg een saus
toe en uw rundsbereiding is
snel en eenvoudig klaar!

3307

GAAR

5 kg - 40 x ±125g

Kalkoendijenvlees
zonder vel. Gemarineerd,
gegrild en gegaard in de
vacuümverpakking met
vleessap.
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Hongaarse rundergoulash
7111

2,5 kg

De rode en groene paprika
met de uiringen geven een
extra touch aan het rundvlees
dat gemarineerd is in typische
goulashkruiden.

VERNIEUWD
RECEPT

Quiche lorraine met spek
7040

8 x 1 kg

Quichebodem gevuld met
een zacht mengsel van verse
eieren en kaas, verrijkt met
stukjes hesp en gerookt spek.
Deze quiche zonder korst
aan de uiteinden kunt u in
evenredige delen verdelen
zonder productverlies. 12,5 x
33,5 cm zonder boord.

Kroket spek en bieslook
0616

10 x 1 kg

Heerlijke kroketten van
±30g, passend bij iedere
feestmaaltijd. Gemaakt met
aardappelpuree, stukjes spek
en bieslooksnippers.

VERNIEUWD
RECEPT

Witloof met kalkoenham
7090

2,5 kg

14 stronkjes Belgisch witloof gewikkeld in een sneetje ham, rijkelijk overgoten met
kaassaus en afgewerkt met gemalen kaas. Een traditioneel gerecht dat blijft smaken.
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Bolognaisesaus
7135

2,5 kg

Runder- en varkensgehakt,
tomaat, paprika, wortel en
basilicum. Serveer ook eens
met een andere pasta.

VERNIEUWD
RECEPT

Kalkoenrollade zoutarm
3382

RAUW

2,5 kg

Mooi, wit en mager
kalkoenvlees dat na het
bakken in fijne sneetjes kan
gesneden worden. Dit product
heeft een verlaagd gehalte aan
zout en natrium.
ZOUTARM

Aardappelkroketten zoutarm
0601

4 x 2,5 kg

Heerlijke kroketten van ±30g,
met verlaagd zoutgehalte.
Geven steeds een feestelijk
tintje aan uw maaltijd.

VERNIEUWD
RECEPT

Hachis parmentier
7075

ZOUTARM
Zoutarm

3 kg

Klassieker uit de Franse keuken: rundergehakt met bovenop een smeuïge puree met
aardappelstukjes en bladspinazie.
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Hokifilet suprème natuur
5086

Alaska Pollack loin
RAUW

5025

6 kg - 150g

Graatloos.
Oorsprong: Nieuw-Zeeland.

Visplankje graatloos

1 kg

Alaska Pollackhaasjes zonder
vel. De loins hebben een
wit uitzicht en een stevige
structuur.
90-110g met 10% glacering.

Bladspinazie
5305

RAUW

6415

4,5 kg - 30 x 150g

Plankje Alaska Pollackfilet,
praktisch graatloos.
Niet geglaceerd.

Visbrochette meunière

4 x 2,5 kg

Porties van 50g.

Zalm-spinazietaartje
5820

GAAR

0330

6 kg - 50 x 120g

Praktisch graatloze
visbrochette: Alaska
Pollackfilet zonder vel à la
meunière. Ontdooien en
zonder extra toevoeging van
vet in voorverwarmde oven
35-45 min. bij 120-130°C
opwarmen.
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40 x 110g

Afgebakken krokante bodem,
rijkelijk gevuld met een romige
zalmsaus en bladspinazie.

RAUW
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RAUW

Volg ons op facebook
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Chocostick

Miserabel
8690

8005

650g

Twee lagen amandelbiscuit
met ertussen een dikke laag
verse vanille-boterroom,
afgewerkt met bloemsuiker.
36 cm lang, 9 cm breed en 4
cm hoog.

40 x 60 ml

Ijs met vanillesmaak en een
laagje chocolade.

Chocolademousse
8495

36 x 100 ml

Chocolademousse in een
plastiek potje. Met kartonnen
deksel.

Normandische appeltaart
8697

Coupe dame-blanche
10 x 750g

Heerlijke ronde appeltaart
met zanddeegbodem.
Voorgesneden in 10 porties
van 75g.

8425

12 x 150 ml

Beker op voet, gevuld
met vanilleroomijs en
chocoladesaus.
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Gelakt buikspek
1238

RAUW

50 x ±125g

Eerst traag garen en net voor
het serveren onder de hete
grill plaatsen en mooi krokant
bakken.

Bruschetta spinazie

OP = OP

0046

9 x 38g

Toast met een topping van fetakaas, tomatenstukjes en delicieuze spinazie. Opwarmen in
de oven.

Hartige hapjes

Mini-kaaskroket

24 stuks

Een waaier van 6 soorten bladerdeeghapjes met: kaasvulling, broccoli-gerookte zalm,
kip-curry, grijze garnalenvulling, bolognaise en ham-prei. Opwarmen in de oven.

0005

500g

Kaaskroketjes van ±18g,
ongeveer 28 stuks/verp.
Lekker als aperitiefhapje, als
tapas of als onderdeel van een
slaatje.

Music for life

Het initiatief van het Fribona-team voor een warme
actie t.v.v. De Warmste Week bij Music for life werd
een groots succes. Er werd €5000 overhandigd aan
het Dominiek Savio-Instituut Gits.

Petites brioches
0045

16 x 16g

Sneetjes brioche met 4
variëteiten garnituur: uien
en geitenkaas, Indiase
kip, oosterse groenten en
abrikozen; kerstomaat,
spinazie en feta.
Opwarmen in de oven.
OP = OP
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