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Product Code Verpakking Inhoud

Kookbestendig

Spaghetti fi jn 71884400 karton 10 kg

Capellini 71884500 karton 10 kg

Mie stengels 71884600 karton 10 kg

Vermicelli fi jn 74001510 karton 5 kg

Macaroni hoorntjes 74000728 karton 5 kg

Macaroni gesneden 72153000 karton 5 kg

Macaroni schelpjes 76002637 karton 3 kg

Fusilli (ex trivelli) 74000722 karton 3 kg

Tagliatelle (natuur) 74000724 karton 3 kg

Tagliatelle verdi 74000723 karton 3 kg

Penne rigate 74001295 karton 3 kg

Standaard

Farfalle 74001294 karton 3 kg

Fusilli tricolore 74000729 karton 3 kg

Voorgekookt

Lasagne (natuur) 72038302 karton 3 kg

Lasagne verdi  72038402 karton 3 kg

 

 

 



‘Altijd Dente Pasta’
dankzij Honig Professional

Kookbestendige pasta

Onze kookbestendige pasta’s
zorgen voor een sliert
van voordelen:

Blijft langer ‘al dente’: zelfs na doorkoken

Waar andere pasta’s veel sneller verslappen,
kan onze kookbestendige pasta tot 8 minuten doorkoken
voor ze minder bijtgaar wordt.
Handig, wanneer het weer eens hectisch wordt in de keuken.

Optimale bewaring au bain-marie

Ook wanneer u de kookbestendige pasta een tijdje
au bain-marie bewaart, blijft ze ‘altijd al dente’:
pas na drie kwartier begint ze haar kwaliteit te verliezen.

Regeneratie zonder kwaliteitsverlies

Onze kookbestendige pasta neemt meer vocht op.
Daardoor kan ze de eerste 50 minuten tot 70° opgewarmd 
worden zonder uit te drogen.

Hogere opbrengst per portie

1kg droog product geeft tot meer dan 3kg gaar product.
Deze opbrengst ligt 10 tot 40% hoger dan bij andere pasta’s.

Weetje: Wat is het geheim van kookbestendige pasta?
Door het toevoegen van kippenei-eiwit aan hoogwaardige
dürumtarwe versterkt de pasta en blijft hij langer ‘al dente’.

Professionele chefs
deden de ‘Al Dente’ test!
De chefs testten de kwaliteit van kookbestendige pasta in vier stappen:

Testimonial:
“Voor mijn klanten

maak ik graag lekkere
al dente pasta gerechtjes.
Dankzij de kookbestendige

pasta van Honig,
komt mijn saus

helemaal tot zijn recht.”

Christian
Chefkok Belfi us Tower

1. De pasta wordt
 goed doorgekookt.

2. De pasta is mooi
 al dente gekookt 
 en kleeft niet.

3. De pasta wordt 
 vacuüm getrokken.

4. De terug opgewarmde  
 pasta blijft mooi al dente  
 en kleeft niet.

Resultaat:
De kookbestendige pasta ziet er net zo ‘Al Dente’ uit
als net na het doorkoken.
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