ReadyMeal
Lekker, gezond en altijd klaar om te serveren

Uw keuken, onze know-how
www.ReadyChef.be

Serveerklare gerechten
boordevol smaak
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.
		Snel

klaar
		Handig verpakt
		Gezonde recepten

www.ReadyChef.be
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ReadyMeal assortiment

GEZOND
GEMAK
GOESTING
GENIETEN
GASTRONOMIE

Win tijd
Serveer op elk moment een snel en heerlijk menu. Dankzij ReadyMeal win
je tijd zonder in te boeten aan smaak. De serveerklare gerechten zijn niet alleen
ideaal in het weekend, voor buffetten, tijdens beperkte personeelsbezetting
of drukke periodes, maar ook voor dagdagelijks gebruik. Dankzij de handige
verpakkingen is voedselverspilling verleden tijd.

Variatie vol smaak
Een klassieker uit grootmoeders keuken, een zuiderse pasta of een lekker
wokgerecht: met ReadyMeal combineer je smaken en geuren uit de hele wereld.
Het ruime aanbod aan serveerklare gerechten leent zich voor elk moment en
voor elke keuken. Aangepaste seizoensgebonden gerechten zetten de veelzijdigheid in de verf. Buon appetito!

Lekker gezond
Geniet van een constante kwaliteit met een optimale voedingswaarde.
Elk ReadyMeal-gerecht is op maat ontwikkeld voor een gezonde levensstijl.
Met minder zout en minder suiker. Proef de vriesverse, natuurlijke ingrediënten,
zonder smaakversterkers. Zonder alcohol in de recepten, tenzij expliciet vermeld
in de benaming. Verras je gasten met een gezonde en evenwichtige verhouding
tussen vlees, saus en groenten.

Beetgaar en gebruiksklaar
Opwarmen en serveren maar. Dankzij het unieke diepvriesprocédé en het niet
napasteuriseren komen de structuur, kleur en smaak van groenten, vlees of
vis nog meer tot hun recht. Ideaal voor een smakelijke presentatie.

diepvriesproduct / enkel op te warmen
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Inhoud
2>4

ReadyMeal
Serveerklare gerechten boordevol smaak

5 > 14

Belgisch-Franse keuken
Grootmoeders recepten met een
hedendaagse twist

15 > 24

Zuiderse keuken
Geniet van pure mediterrane heerlijkheid

25 > 31

Wereldkeuken
Klassiekers en verrassingen uit
alle windstreken

Vlees / Vis

RUND

LAM

KALF

VARKEN

KALKOEN

KIP

KONIJN

VIS

ZEEVRUCHT

VEGETARISCH

Verpakking / 3 types
ALU

VAC

VACUÜMVERPAKKING
maaltijdcomponent / 4 x 2,5 kg

VAC1 PAN

ALU VAC 1 PANALU

ALUMINIUMSCHAAL
1 CAS
CAS
volledig
gerecht / 4 x 2,5 kg of 4 x 13 kg

1 PAN

LOSGEVROREN ÉÉNPANSGERECHT
1 CAS/ 4 x 2,5 kg
volledig gerecht

Bereidingswijze: opwarmen in combisteamer tot kern 72°C
Bij 95°C & 100% stoom

Bij 150°C met gesloten klep

Bij 160°C & 60% stoom

Voor verdere informatie omtrent allergenen en samenstelling van de ReadyMeal-producten, verwijzen we u graag naar de
handige productfiches op de webshop van Fribona.
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Belgisch-Franse keuken
Grootmoeders recepten
met een hedendaagse twist
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7115

VAC

4 x 2,5 kg

ALU

1 PA

1 CA

Ossentong madeira

BELGIË

De moeder der klassiekers. Malse sneetjes
ossentong in madeirasaus, met champignons.
Op en top grootmoeders keuken!
VAC

7112

ALU

1 CA

4 x 2,5 kg

Bœuf bourguignon

1 PA

FRANKRIJK

Verfijnde winterse bereiding van gegaard rundvlees en
gerookt spek, in een rode wijnsaus met een grove snit van
gele en oranje wortelen, gehele champignons en uiringen.

7106

4 x 2,5 kg

Kalfsblanket

VAC

BELGIË

gekookte kalfsballetjes in een licht romige saus
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1 PA

1 CA

Succulente klassieker met gekookt kalfsvlees en
met kalfsjus.

ALU

7110

4 x 2,5 kg

Runderstoofvlees
met Brugse Zot
Oer-Belgische klassieker, gepimpt met

VAC

ALU

gedroogde abrikozen en saus van het
lekkere bruine gerstenat uit Brugge.

BELGIË
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Mals en zacht. Dit is stoofvlees
volgens de beste Belgische traditie.

7122

4 x 2,5 kg

Bereid varkensstoofvlees

VAC

ALU

1 PAN

7118

VAC

4 x 2,5 kg

ALU

1 CAS

BELGIË

Lamsnavarin

1 CAS

BELGIË

Varkensstoofvlees op Vlaamse wijze met uiringen,

Zachtgegaard lamsvlees, met vergeten groenten (aardpeer,

mosterd en kalfsfond.

knolselder, pastinaak, pompoen, wortel en rode ajuin),
savooikool en erwten. De rijkelijke groentemengeling
zorgt voor een prachtig kleurenpallet.
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1 PAN

7125

4 x 2,5 kg

Stoofpotje van varkenswangetjes
Boterzachte varkenswangetjes met champignons

VAC

ALU

en graantjesmosterd. Lang ongekend, nu bezig
aan een stevige opmars.
BELGIË

9

7075

4 x 3 kg

Hachis parmentier
VAC

ALU

Klassieker
1 PAN

uit de Franse keuken:

rundergehakt met bovenop een
1 CAS
smeuïge

FRANKRIJK

10

puree met aardappelstukjes

en bladspinazie.

7130

VAC

4 x 2,5 kg

Kipballetjes in tomatensaus

1 PA

ALU

1 CA

BELGIË

Een lekkernij voor groot en klein: gehaktballetjes van
kippenvlees, overgoten met een tomatensaus met
stukjes tomaat en ui in.
Balletjes van ±20g, ±55 balletjes per verpakking.

7150

VAC

4 x 2,5 kg

Vol-au-vent

1 PA

ALU

1 CA

BELGIË

Mooie stukken gekookt vlees van soepkip met een
romige witte saus met champignonschijfjes.

7132

4 x 2,5 kg

Kipballetjes in Luikse saus

VAC

1 PA

ALU

1 CA

BELGIË

Gegaarde kippenballetjes (± 55 stuks), een goeie
scheut Luikse siroop, ajuinringen en rozijnen.
Dit streekgerecht wordt ook gesmaakt ver
buiten de Luikse grenzen!
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7159

VAC

4 x 2,5 kg

ALU

Haantje in wijnsaus
Gegrilde kippenhaasjes in rode wijnsaus, op
smaak gebracht met zilveruitjes, champignons

BELGIË

en gerookt spek. De klassieke Franse keuken
ten voeten uit.

VAC

7090

ALU

4 x 2,5 kg

Witloof met kalkoenham

1 PAN
1 CAS

BELGIË

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

7165

4 x 2,5 kg

VAC

Konijnenfilet met pruimen
Belgisch konijn in een saus op basis van
gedroogde pruimen, ui en gerookt spek.
Bedankt grootmoeder, voor dit recept!
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BELGIË

ALU

Deze heerlijke Gentse trots was het
lievelingsgerecht van keizer Karel V.

7158

4 x 2,5 kg

Gentse waterzooi
VAC

Gekookte
kippenfilet
1 PAN
ALU

in een licht romige

saus met wortel, ui, selder en prei.
1 CASgekookte aardappelen
Serveer met

BELGIË

of krieltjes in de pel.
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Het lekkerste uit de zee in
één heerlijke combinatie.

7170

4 x 2,5 kg

Noordzee vispan

VAC

ALU

1 PAN

7175
1 CAS

BELGIË

4 x 2,5 kg

Viscubes met venkel en dille

Geneugten uit de zee met Alaska Pollack (rauw),

Frisse visbereiding met Alaska Pollack in blokjes (rauw)

gekookte mosselen en een licht getomateerde

in een heerlijke saus met stukjes van de zeer gezonde

visroomsaus met juliennegroenten.

groente ‘venkel’, afgewerkt met dille.
Serveer met wat extra venkel en enkele kerstomaatjes.
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VAC

BELGIË

ALU

Zuiderse keuken
Geniet van pure
mediterrane heerlijkheid
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7275

4 x 2,5 kg

Mediterraans kippenpannetje
ALU

VAC

1 PAN

Gegrilde kippenhaasjes met penne, olijfolie en zuiderse

1 CAS

courgette en kerstomaatjes. Stuk voor stuk toveren deze

groentemengeling van tomaat, gegrilde paprika, aubergine,
ingrediënten het zuiden op uw bord.
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VAC

ALU

1 PAN
1 CAS

7160

4 x 2,5 kg

ITALIË

Kipfilet à la Toscana
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?

VAC

ALU

1 PAN
1 CAS

7272

4 x 2,5 kg

ITALIË

Spirelli ham, kaas & broccoli
Hippe en kleurrijkere versie van
de traditionele macaroni met kaas
en ham. Spirelli met kalkoenham,
broccoliroosjes en emmentaler.
Echt een bereiding om je vingers
bij af te likken.

Pure mediterrane smaken met
dank aan de authentieke recepten
van La Mamma en een trendy twist.
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7120

VAC

4 x 2,5 kg

Varkensgyros

ALU

1 PAN

1 CA

GRIEKENLAND

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

VAC

7105

ALU

4 x 2,5 kg

Kalfsmarengo

1 PA

1 CA

ITALIË

Gegaarde stukken mals en mager kalfsvlees met een grove
snit van gele en oranje wortelen in een getomateerde saus
met champignons, uiringen, appel en kalfsfond.
Verfijnd familierecept!

7140

4 x 2,5 kg

Kalkoengyros

VAC

1 PAN

1 CAS

GRIEKENLAND

Gegaarde stukken kalkoenfilet met ananas, rode
en groene paprikablokjes, appelblokjes en uien.
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ALU

Zacht, smeuïg en pittig: de Griekse
keuken zit vol smakelijke verrassingen.

7065

4 x 3 kg

Moussaka
Geen Griekse keuken zonder moussaka.

VAC

ALU

Het lamsvlees combineert feilloos met de

1 CAS

gegrilde aubergine. De feta in de kaassaus
maakt het volledig af.

1 PAN

GRIEKENLAND
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7250

4 x 2,5 kg

Paella
Rijkelijke mengeling van geleVAC
rijst metALU
gegrilde stukjes kippenfilet, mosselen, vis,
zeevruchten, gebakken ui, erwten

1 PAN
1 CAS

en blokjes rode paprika.
Het verschil zit hem in de afwerking met
saffraan en half gedroogde tomaten!
Zuiderser kan niet!
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SPANJE

VAC

1 PAN

ALU

1 CAS

7270

4 x 2,5 kg

ITALIË

Farfalle met kip
Farfalle met stukjes gekookte
kippenfilet, broccoli, gebakken
uischijven, halfgedroogde tomaten,
paprikablokjes rood & groen,
wortelschijfjes in een licht
getomateerde kruidensaus.

VAC

ALU

1 PAN
1 CAS

7135

4 x 2,5 kg

Bolognaisesaus

ITALIË

Deze behoeft geen introductie.
Klassiek recept van onze grootmoeder uit Italië: runder- en
varkensgehakt, tomaat, paprika,
wortel en basilicum.
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VAC

7045

4 x 3 kg

Zalmlasagne

22

ALU

1 PAN
1 CAS

ITALIË

VAC

7280

4 x 2,5 kg

Pasta-visschotel

ALU

1 PAN
1 CAS

ITALIË

Tussen de verse lasagnebladen vinden we

Spirelli met een licht romige vissaus met Alaska

Atlantische zalm, bladspinazie en een

Pollackdiamonds en bladspinazie, broccoli, sugar

smakelijke kaassaus.

snaps, groene asperges, lookscheuten en een rode

Heerlijke variatie op de gekende klassieker.

toets van kerstomaten.

7290

4 x 2,5 kg

Farfalle met zalm
ALU
VAC
Een pastabereiding met een mediterrane

en kleurrijke mengeling van halve gele en
groene courgetteschijfjes, kerstomaten
en gesneden rode ajuin, Atlantische zalm,
pasta farfalle en rode pestosaus.

1 PAN
1 CAS

ITALIË
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ALU

VAC

1 PA

1 CA

7053

4 x 3 kg

ITALIË

Vegetarische lasagne
Tussen de verse lasagnevellen
vind je een vegetarische saus van
kikkererwten, zoete maïs, soja- en
kidneybonen. Deze mix speelt in
op de trend van gezonde voeding,
dankzij de aanwezigheid van
proteïnerijke peulvruchten.
Volwaardige vegetarische
lasagne!

ALU

VAC

1 PA

1C

7051

4 x 3 kg

Lasagne bolognaise

ITALIË

Italiaanser kan het bijna niet.
De verse lasagnebladen zorgen
voor een aangename zachte beet;
sublieme bolognaisegarnituur en
een heerlijke kaassaus bovenop.
La vita è bella.
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Wereldkeuken
Klassiekers en verrassingen
uit alle windstreken
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7145

VAC

4 x 2,5 kg

ALU

Kalkoen zoetzuur

1 PAN

1 CA

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

7157

VAC

4 x 2,5 kg

Kip curry
zijn afgewerkt met appel en rode paprika.
Een Oosters gerecht dat snel zijn weg vond naar
onze keuken.
VAC

Bami goreng

4 x 2,5 kg

ALU

1 PAN
1 CAS

CHINA

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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1 PA

1 CA

De gegrilde kippenhaasjes in een romige currysaus

7268

ALU

7111

4 x 2,5 kg

Hongaarse rundergoulash
Ook de Hongaren zijn verzot op hun stoofpot.

VAC

ALU

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

HONGARIJE
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7127

4 x 2,5 kg

Babi pangang
Oosters gerecht met gebakken reepjes varkensvlees,

VAC

ALU

witte kool, bamboe, Chinese champignons, suikererwten en een zoetzure gember-tomatensaus.
Zo is het Verre Oosten heel dichtbij.
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INDONESIË - MALEISIË

1P

1C

De trots van Indonesië,
op smaak gebracht
voor Belgische fijnproevers.

VAC

1 PAN

ALU

1 CAS

7265

4 x 2,5 kg

INDONESIË

Nasi goreng

MALEISIË

Witte rijst, kalkoenham, omelet,
prei in julienne, wortelblokjes,
erwten en gebakken ui, lente-ui,
daslook, knoflook, gember,
citroengras en sojasaus.
Dit gerecht ademt Azië.

VAC

7260

ALU

4 x 2,5 kg

1 PAN
1 CAS

Kipwok
Aangename mengeling van
gele rijst en kip, samen met
wortel, sugar snaps, maïskolfjes
en kokosmelk in een pan. De
Aziatische kruiden zijn minder
aanwezig, waardoor dit gerecht
zich gemakkelijk laat eten.
Oosters voor beginners.
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Van de tijd van Alexander de Grote tot
de 21ste eeuw: met dit eeuwenoud
succesrecept verras je vriend en vijand.

7155

4 x 2,5 kg

Kipfilet pilav

VAC

1 PAN
ALU TURKIJE

1 CAS
Gegrilde kippenhaasjes in een zoetzure saus met champignons,

paprika- en uiblokjes en stukjes appel.
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7156

4 x 2,5 kg

Kip met Thaise groene curry
Gebakken stukjes kippenfilet in een saus van groene

VAC

ALU

Thaise curry en kokosmelk, met wokgroenten:
bladspinazie, broccoli, sugar snaps, groene asperges,
lookscheuten en rode paprika.

THAILAND

31

GEMAK
GOESTING
GENIETEN
GASTRONOMIE

“De wijze waarop we eten is meer
veranderd in de laatste vijftig jaar,
dan in de laatste tienduizend.”
Michael Pollan, auteur
‘Cooked : a natural history of transformation’

Neem ook een kijkje op www.ReadyChef.be om onze seizoensgerechten te ontdekken.
(valentijn, Pasen, halloween, eindejaar, …)

FROZEN CONVENIENCE FOOD
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