
www.bakeplus.nl
Uw partner in bakkerij en ijs
Bakeplus is een vooraanstaand leverancier van een bijzonder groot assortiment voor bakkers, 
banketbakkers, patissiers, ijsbereiders en food bedrijven.

BBQ Bake
Flat breads 

just dip tip
Verkoop met huisgemaakte tapanade.Perfect voor bijde BBQ!



Flat breads

Afweeggewicht 150 g - uitkomst 12 stuks per kilo bloem 
GKP indicatie € 0,15 per stuk

5.000 g         100%  Amerikaanse patent bloem
4.250 g           85%  volle yoghurt
   90   g          1,8%   karam (art. nr. 26152) of 
       traka (art. nr. 26250)*
   90   g          1,8%   zout

1. Werkwijze;
Kneed van alle grondstoffen een soepel en elastisch deeg
2. Deegtemperatuur; 
26°C
3. Afwegen;
Weeg af op 150 g en bol op
4. Bolrust;
30 minuten
5. Modelleren;
In de olijfolie uitdrukken tot flinterdunne ronde modellen. Op bakpapier 
leggen en nog enkele minuten laten ontspannen. Topping naar keuze 
toevoegen
6. Bewerken voor het bakken;
60 minuten
7. Decoreren voor het bakken;
Deze bodems kunt u toepassen voor een naturel variant of een 
gedecoreerde variant met bijvoorbeeld
- Cheese Union = Geraspte kaas (art. nr. 65219) en rode ui
- Sate = Pindasaus (art. nr. 02946) en gefruite uitjes (art. nr. 75072)
- Hummus = naturel of pittig
8. Bakken;
Bak de flatbreads gedurende 3,5 minuut met een kaptemperatuur van 
245°C kap en 210°C vloer
Verkoopprijs;
Verkooprijs € 0,95 per stuk of per 5 in een pakje € 4,50.

* Gebruik een snel werkend bakpoeder (bv. Karam) wanneer u dit deeg snel 
wilt verwerken. Maakt u dit deeg voor een paar dagen vooraf, gebruik dan  
een traag werkend bakpoeder (bv. Traka)

Werkwijze

Ingrediënten

Tomaat/walnoot tapenade

Ingrediënten
15 g   basilicum (vers)
15 g   citroensap (art. nr. 55736)
1,5 tn  knoflook (vers)
 50 g   olijfolie (art. nr.75343)
           zout/peper

1. Malen;
Maal de walnoten in een keukenmachine fijn en zet apart

2. Overige ingrediënten; 
Doe alle overige ingrediënten in de keukenmachine en maal ze tot een fijne pasta

3. Mengen; 
Voeg de noten toe aan het mengsel in de keukenmachine en maal nog een keer 
totdat alles goed gemengd is

4. Op smaak brengen;
Proef en breng op smaak met peper en zout, voeg extra olijfolie toe mocht de 
tapenade niet smeuïg genoeg zijn. 

Werkwijze

*Bakjes
Art. nr. 36831     Bakje 100 ml transparant (100 st.)
Art. nr. 36832     Deksel transparant (100 st.)

BBQ Bake
Salad breads 

just dip

Tomaten tapenade - uitkomst 1 kg 
GKP indicatie € 1,44 per 100 g

600 g   zongedr. tomaten (art.nr. 75229)
50   g   kappertjes
300 g   walnoten (art.nr. 30067)
30   g   blad peterselie (vers)

   
  

Wist u dat....
u deze flat breads                 
(eenvoudig) kunt 
maken met 
grondstoffen   die u al 
in huis heeft?

Tip:
Verkoop deze 

flat breads in combi-
natie met eenvoudig 

te maken tapanade in 
handige bakjes! *


