
Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

Mango 

  

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
76917 Slagyoghurt 10%  5kg Grensland 1000 gram 

 Mango  

 

VERPAKKING 
71168 Kwark cup pet 250/280cc 800st 

71169 Kwark cup pet 425cc 800st 

71175 Kwark insertcup pet 2400st 

71174 Kwark deksel bol 1600st 

16892 Deksel hoog met vlakke top 600st 

15174 Stickers EK-NL ‘Hup Holland Hup’ 
* Voor circa 8-10 stuks 
 

Bereidingswijze: 

- OPKLOPPEN 
1000 gram Slagyoghurt® opkloppen met een gardemixer in ca. 10-12 minuten.  

- PORTIONEREN 
Maak kleine stukjes mango en start hiermee onderin in de beker. Meng de slagyoghurt met 
bosbessen en spuit de luchtig geklopte Slagyoghurt® met een spuitzak in de bekers. Wissel af 
met een laagjes mango. Eindig met een toef slagyoghurt. Decoreer het met mango partjes. 

- TERUGKOELEN 
Verzegel de bekers m de seal-stickers “Luchtige Yoghurt”. Plaats de bekers vervolgens in de 
koeling en koel minimaal 1 uur terug voor consumptie. 

 
Uw bekers Luchtige Yoghurt zijn klaar voor presentatie in de koeling! 



Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

Bosbes brownie 

  

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
76917 Slagyoghurt 10%  5kg Grensland 1000 gram 

 Bosbessen  

 Brownies  

 

VERPAKKING 
71168 Kwark cup pet 250/280cc 800st 

71169 Kwark cup pet 425cc 800st 

71175 Kwark insertcup pet 2400st 

71174 Kwark deksel bol 1600st 

16892 Deksel hoog met vlakke top 600st 

15174 Stickers EK-NL ‘Hup Holland Hup’ 
* Voor circa 8-10 stuks 
 

Bereidingswijze: 

- OPKLOPPEN 
1000 gram Slagyoghurt® opkloppen met een gardemixer in ca. 10-12 minuten.  

- PORTIONEREN 
Maak kleine stukjes brownie en start hiermee onderin in de beker. Meng de slagyoghurt met 
bosbessen en spuit de luchtig geklopte Slagyoghurt® met een spuitzak in de bekers. Wissel 
eventueel af met laagjes brownie. Eindig met een toef slagyoghurt en decoreer het met stukjes 
oreo en blauwe bessen.  

- TERUGKOELEN 
Verzegel de bekers met de seal-stickers “Luchtige Yoghurt”. Plaats de bekers vervolgens in de 
koeling en koel minimaal 1 uur terug voor consumptie. 

 
Uw bekers Luchtige Yoghurt zijn klaar voor presentatie in de koeling! 

 



Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

Honing walnoot 

  

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
76917 Slagyoghurt 10%  5kg Grensland 1000 gram 

17392 Retia honing knijpfles  

18219 Walnoten gepeld ongezouten 450gr  
 Granola Optioneel 

 

VERPAKKING 
71168 Kwark cup pet 250/280cc 800st 

71169 Kwark cup pet 425cc 800st 

71175 Kwark insertcup pet 2400st 

71174 Kwark deksel bol 1600st 

16892 Deksel hoog met vlakke top 600st 

15174 Stickers EK-NL ‘Hup Holland Hup’ 
* Voor circa 8-10 stuks 
 

Bereidingswijze: 

- OPKLOPPEN 
1000 gram Slagyoghurt® opkloppen met een gardemixer in ca. 10-12 minuten.  

- PORTIONEREN 
Spuit de luchtig geklopte Slagyoghurt® met een spuitzak in de bekers. Wissel laagjes luchtige 
yoghurt af met honing. Start met een laagje honing. Decoreer met fijngehakte stukjes walnoot. 
Dit recept kan ook heel goed gecombineerd worden met granola onderin of in een inzetcup.  

- TERUGKOELEN 
Verzegel de bekers met de seal-stickers “Luchtige Yoghurt”. Plaats de bekers vervolgens in de 
koeling en koel minimaal 1 uur terug voor consumptie. 

 
Uw bekers Luchtige Yoghurt zijn klaar voor presentatie in de koeling! 



Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

advocaat 

 

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
76917 Slagyoghurt 10%  5kg Grensland 1000 gram 

 Advocaat  

 Witte chocolade schaafsel  

 

VERPAKKING 
71168 Kwark cup pet 250/280cc 800st 

71169 Kwark cup pet 425cc 800st 

71175 Kwark insertcup pet 2400st 

71174 Kwark deksel bol 1600st 

16892 Deksel hoog met vlakke top 600st 

76919 Seal sticker ‘luchtige yoghurt’ 500st/rol 
* Voor circa 8-10 stuks 
 

Bereidingswijze: 

- OPKLOPPEN 
1000 gram Slagyoghurt® opkloppen met een gardemixer in ca. 10-12 minuten.  

- PORTIONEREN 
Spuit de luchtig geklopte Slagyoghurt® met een spuitzak in de bekers. Wissel laagjes luchtige 
yoghurt af met laagjes advocaat. Decoreer de beker af met witte chocolade schaafsel. 

- TERUGKOELEN 
Verzegel de bekers met de seal-stickers “Luchtige Yoghurt”. Plaats de bekers vervolgens in de 
koeling en koel minimaal 1 uur terug voor consumptie.  

 
Uw bekers Luchtige Yoghurt zijn klaar voor presentatie in de koeling! 



Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

amareo 
 

 

 

 

 

  
 

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
76917 Slagyoghurt 10%  5kg Grensland 1000 gram 

 Amarena Pasta/Variegato  

 Oreo koekjes  

 

VERPAKKING 
71168 Kwark cup pet 250/280cc 800st 

71169 Kwark cup pet 425cc 800st 

71175 Kwark insertcup pet 2400st 

71174 Kwark deksel bol 1600st 

16892 Deksel hoog met vlakke top 600st 

76919 Seal sticker ‘luchtige yoghurt’ 500st/rol 
* Voor circa 8-10 stuks 
 

Bereidingswijze: 

- OPKLOPPEN 
1000 gram Slagyoghurt® opkloppen met een gardemixer in ca. 10-12 minuten. Op het einde de 
Amarena Pasta/Variegato meedraaien. Hoeveelheid naar smaak.  

- PORTIONEREN 
Hak de Oreo koekjes fijn en start onderin met een laag gemalen Oreo koekjes (zo blijven ze 
langer krokant). Spuit de luchtig geklopte Slagyoghurt® met een spuitzak in de bekers op 
gemalen koekjes. Wissel eventueel laagjes luchtige yoghurt af met laagjes gemalen Oreo 
Koekjes. Eindig met een toef Slagyoghurt®. Decoreer met stukjes Oreo en eventueel kersen.  

- TERUGKOELEN 
Verzegel de bekers met de seal-stickers “Luchtige Yoghurt”. Plaats de bekers vervolgens in de 
koeling en koel minimaal 1 uur terug voor consumptie.  
 

Uw bekers Luchtige Yoghurt zijn klaar voor presentatie in de koeling! 



Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

 

 banaan  
 

 

 

 

 

 

  
 

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
76917 Slagyoghurt 10%  5kg Grensland 1000 gram 

 Bananen 2-3 stuks 

 

VERPAKKING 
71168 Kwark cup pet 250/280cc 800st 

71169 Kwark cup pet 425cc 800st 

71175 Kwark insertcup pet 2400st 

71174 Kwark deksel bol 1600st 

16892 Deksel hoog met vlakke top 600st 

76919 Seal sticker ‘luchtige yoghurt’ 500st/rol 
* Voor circa 8-10 stuks 
 

Bereidingswijze: 

- OPKLOPPEN 
1000 gram Slagyoghurt® opkloppen met een gardemixer in ca. 10-12 minuten. Prak de 
bananen fijn en draai deze met de Slagyoghurt® mee. 

- PORTIONEREN 
Spuit de luchtig geklopte Slagyoghurt® met een spuitzak in de bekers. Naar wens kunt u de 
bekers nog afdecoreren. Chocolade, karamel en Oreo combineert allemaal lekker met banaan. 

- TERUGKOELEN 
Verzegel de bekers met de seal-stickers “Luchtige Yoghurt”. Plaats de bekers vervolgens in de 
koeling en koel minimaal 1 uur terug voor consumptie.  

 
Uw bekers Luchtige Yoghurt zijn klaar voor presentatie in de koeling! 


