
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
Salad breads 

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



Salad bread

Afweeggewicht 200 g - uitkomst 45 stuks 
GKP indicatie € 0,08 per stuk

5.000 g         100%  bloem
 150   g            3%   gist
   50   g            1%   suiker
   90   g          1,8%   zout
 100   g                     2%   olijfolie (art.nr. 75343)
  50    g             1%   hardbroodpoeder
  3.500-3.560 g        70/73%   water 

1. Werkwijze;
Kneed met 63% van het water en alle grondstoffen een soepel en elastisch 
deeg. En was daarna de laatste 10% van het water bij
2. Deegtemperatuur; 
25°C
3. Bulkrijs; 
30 minuten in een geoliede bak
4. Afwegen;
200 gram en lichtjes opbollen
5. Bolrijs;
30 minuten
6. Modelleren;
Na de bolrijs iets langwerpig trekken en in de tarwegries leggen. Met een 
natte hand ruiten in drukken en op bakpapier leggen. Bestrijken met een 
ei/water mengsel (1:2)

7. Narijs;
60 minuten
8. Decoreren voor het bakken;
Sesamzaad blank (art. nr. 33316) en/of zwart (art. nr. 33317)
Olijven groen (art. nr. 75168) en/of zwart (art. nr. 75162)  
Kaas (art. nr. 65219), rode uien (art. nr. 58272) en rookspek (art. nr. 58289) of 
Pesto groen (art. nr. 75154)
9. Bakken;
Met stoom, kap 230°C en vloer 210°C. Baktijd afhankelijk van voorgebakken 
of afgebakken eindresultaat. Voorgebakken 10 min. en afgebakken 14 min.
Verkoopprijs;
Verkooprijs voor de eenvoudige variant € 1,25. Voor de meer aangeklede 
varianten is de verkoopprijs wat hoger afhankelijk van de topping.

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 salad breads 
(eenvoudig) kunt 
maken met 
grondstoffen   die u al 
in huis heeft?

Tip:
Deze handige bakjes 

zijn perfect om 
huisgemaakte dips in 

te verkopen*
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