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Foodservice assortiment 2023

Knoflook
Ontdek onze uitgebreide range van koelverse 

knoflookproducten. Onder andere geschikt 

voor de warme en koude bereiding van vlees- 

en visgerechten, pasta’s, marinades, sauzen, 

boters en dressings.

Art.nr. 110160
Knoflookpuree

1000 gram

Art.nr. 110128
Zwarte knoflookpuree

325 gram

Art.nr. 610160

Knoflook gehakt

1000 gram

Art.nr. 110120

Biologische knoflookpuree

325 gram

Art.nr. 110156

Nederlandse knoflookpuree 

uit de Beemster 

450 gram

Art.nr. 110140

Gerookte knoflookpuree

325 gram

Art.nr. 110126

Geroosterde knoflookpuree

325 gram

Basis knoflook
Ervaar de pure smaak van 

knoflook. In meerdere 

varianten verkrijgbaar, zoals

knoflookpuree, knoflook 

gehakt en knoflooktenen. 

De verschillende 

teelgebieden en de wijze 

van verwerken zorgen voor 

een diversiteit aan smaken. 

Produits culinaires
Premium knoflookpurees 

met als bekendste de zwarte 

knoflookpuree. De zwarte 

knoflook behoort tot de 

vijfde smaak umami en is 

daardoor zeer geschikt als 

zoutvervanger. Toepasbaar 

in koude bereidingen, zoals 

crèmes of marinades, of in 

warme toepassingen zoals 

soepen en sauzen. 



Single ingredients
Smaakvolle producten van enkelvoudige kruidenpurees. Mooie verse 

ingrediënten in een ready-to-use koelverse oplossing. Pure smaken, 

toepasbaar in alle gerechten.

Art.nr. 150147

Gemberpuree

450 gram

Art.nr. 197147

Mierikswortelpuree

450 gram

Art.nr. 167147

Gegrilde paprikapuree

450 gram

BIO Groene  
kruiden 
Een serie klassieke groene 
kruidenmixen, speciaal 
ontwikkeld voor de klassieke 
keukenbereidingen.  
De groene kruiden zijn 
afkomstig van de biologische 
teelt. De beste smaak, puur 
natuur! Art.nr. 271150

BIO Provençaalse kruiden

450 gram

Art.nr. 230130

BIO Italiaanse tuinkruiden

450 gram

Art.nr. 272130

BIO Fijne kruiden

450 gram

Kruidenpurees
Mooie smaakmakers voor 

iedere keuken. Pure basis- 

ingrediënten verwerkt tot 

enkelvoudige smaakvolle 

purees. Verkort direct de 

mise-en-place en de smaak 

van het ingrediënt blijft 

behouden.

Kruiden-
melanges
Een breed aanbod kruidenmixen voor culinaire 

toepassingen. Geïnspireerd op bekende 

smaken van over de hele wereld. Direct te 

gebruiken. Geeft gelijk smaak af aan het 

gerecht.

Pure smaken, 

toepasbaar in alle 

gerechten
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Pesto’s
Pesto’s volgens authentieke Italiaanse 

recepten. Zeer breed toepasbaar voor zowel 

koude als warme bereidingen. Naast onze 

nieuwe basilicum pesto bestaat het assortiment 

onder andere uit rode pesto en daslookpesto.

Art.nr. 582140

Premium basilicum pesto

450 gram

Art.nr. 540165

Pesto van basilicum

1000 gram

Art.nr. 540170

Pesto van tomaat 

1000 gram

Premium 
basilicum pesto
Onze pesto wordt gemaakt 

met duurzaam, lokaal 

geteelde basilicum uit een 

‘vertical farm’ in Nederland. 

Hierdoor profiteert u van 

een constante kwaliteit het 

gehele jaar door. De pesto 

heeft een rijke plukverse 

smaak en een schitterende 

frisgroene kleur. 

NIEUW

Marinades & glazes
Méér smaak en sappiger vlees met marinades op waterbasis die de smaak 

van kruiden diep tot in de kern brengen. Een glaze breng je vlak voor het 

einde van het grillen aan om nog meer smaak en een glanzende afwerking 

toe te voegen aan elk stuk vlees, vis of groente.  

Zo kan je heel gemakkelijk met smaak variëren.

Art.nr. 267101

Marinade voor kip

1000 gram

Art.nr. 850101

Pruim en gember glaze

450 gram

Art.nr. 812101

Geroosterde knoflook  

en soja glaze

450 gram

NIEUW

BBQ & grill
Een compleet nieuwe 

reeks met 3 marinades op 

waterbasis en 4 glazes voor 

een unieke smaak en glans. 

Heerlijke smaakmakers 

voor bbq en grill waarmee je 

eenvoudig varieert in smaak. 



Spreads & dips
Koelverse ready-to-use smaakmakers, 

verkrijgbaar in 325 gram en 1000 gram. Direct 

te serveren bij de borrel, als aanvulling op een 

kaasplateau of als smaakmaker in sauzen.

Zoetzure 
cherrytomaten
Van oudsher een manier van 

conserveren, tegenwoordig 

één van de grootste 

foodtrends: het zoetzuurtje. 

Maak kennis met de halve 

cherrytomaten in zoetzuur. 

De tomaten hebben een 

stevige bite en zijn daardoor 

zowel koud als warm 

inzetbaar. 

Art.nr. 774195

Salsa met grove tomatenstukjes / 

Chunky salsa tomato

1000 gram

Art.nr. 774198

Salsa pico de gallo

1000 gram

Art.nr. 675160

Zoetzure cherrytomaten 

knoflook citroengras

1100 gram

Art.nr. 716101

Mango en habanero salsa

1000 gram

Art.nr. 675165

Zoetzure cherrytomaten 

knoflook peterselie

1100 gram

Nieuw: Mango en 
habanero salsa
Deze verse salsa van mango 

en ananas met de kracht van 

gele habanero brengt een 

friszoete en pittige smaak en 

is de perfecte topping voor 

tal van trendy gerechten. 

Klaar voor gebruik voor een 

onmiddellijke smaaksensatie 

en een prachtig visueel 

effect.

Groenten & garnituur
Gemarineerde stukjes groenten en garnituur op olie, en op smaak 

gebracht met kruiden. Zeer geschikt door salades, voor op brood of als 

topping. Fris en kruidig van smaak, met een mooi visueel effect.

Fris en kruidig 

van smaak, met 

een mooi visueel 

effect

NIEUW
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Knoflook

Art.nr. Productnaam Inhoud Vegetarisch Allergenen

110160 Knoflookpuree 1000 g % Geen

110161 Knoflookpulp 1000 g % Geen

110147 Knoflook gehakt 450 g % Geen

110148 Knoflookpuree superieur 450 g % Geen

110145 Spaanse knoflookpuree uit 
Andalusië

450 g % Geen

110156 Nederlandse knoflookpuree 
uit de Beemster

450 g % Geen

610160 Knoflook gehakt 1000 g % Geen

610147 Knoflookplakjes 450 g % Geen

110128 Zwarte knoflookpuree 325 g % Geen

110120 Biologische knoflookpuree 325 g % Geen

110126 Geroosterde knoflookpuree 325 g % Geen

110140 Gerookte knoflookpuree 325 g % Geen

610140 Vers gehakte Spaanse 
knoflook

450 g % Geen

611160 Gepelde knoflookteentjes 1000 g % Geen

611161 Gepelde knoflookteentjes 1000 g % Geen

Single ingredients

Art.nr. Productnaam Inhoud Vegetarisch Allergenen

130149 Basilicumpuree 450 g % Geen

145147 Korianderpuree 450 g % Geen

117145 Rode peperpuree 450 g % Geen

150147 Gemberpuree 450 g % Geen

157147 Citroengraspuree 450 g % Geen

167147 Gegrilde paprikapuree 450 g % Geen

197147 Mierikswortelpuree 450 g % 12

175149 Zongedroogde  
tomatenpuree

450 g % Geen

615160 Gehakte sjalot 1000 g % 12

Kruidenmelanges

Art.nr. Productnaam Inhoud Vegetarisch Allergenen

224147 Chimichurri kruidenmix 450 g % 9

614147 Knoflook & lente-ui WOK 450 g % Geen

618147 Groene & rode peper WOK 450 g % Geen

650147 Gember & limoen WOK 450 g % Geen

230147 Italiaanse kruiden 450 g % Geen

216149 Madras 450 g % 9

261149 Tikka masala 450 g % 6

233147 Harissa kruidenmix 450 g % Geen

235147 Ras el hanout kruidenmix 450 g % Geen

261145 Thaise gele curry 450 g % 2-11

261147 Thaise rode curry 450 g % Geen

261148 Thaise groene curry  450 g  8

220145 BIO Tuinkruiden 450 g % 9

230130 BIO Italiaanse tuinkruiden 450 g % Geen

271150 BIO Provençaalse kruiden 450 g % Geen

272130 BIO Fijne kruiden 450 g % Geen

Assortiment 2023
Kijk op het Bresc foodbook via www.psinfoodservice.nl 

voor de meest recente informatie of neem contact met 

ons op.

Deze producten:

Verkorten de mise-en-place

Vergroten uw marge/winst

Zijn koelvers gesneden

Marinades

Art.nr. Productnaam Inhoud Vegetarisch Allergenen

267103 Marinade voor rundvlees 1000 g % Geen

267102 Marinade voor varkensvlees 1000 g % 11

267101 Marinade voor kip 1000 g % 9

812101 Geroosterde knoflook en 
soja glaze

450 g % 2-11

870101 Honing en tijm glaze 450 g % 9

810101 Soja en zwarte knoflook glaze 450 g % 2-9-11

850101 Pruim en gember glaze 450 g % Geen

242147 Parrillada Piri Piri 450 g % 9

244147 Parrillada Aio e Lemone 450 g % Geen

281145 Gamba marinade 325 g % Geen

281160 Gamba marinade 1000 g % Geen



Bekijk het hele 
assortiment op 
bresc.com

Pesto’s

Art.nr. Productnaam Inhoud Vegetarisch Allergenen

581147 Rode pesto 450 g 4

582160 Groene pesto 1000 g 4

582147 Groene pesto 450 g 4

540169 Pesto alla Genovese 1000 g 4

540165 Pesto van basilicum 1000 g  4

540170 Pesto van tomaat 1000 g 4-6

584150 Daslook pesto 450 g 4

582140 Premium basilicum pesto 450 g 4

Spreads & dips

Art.nr. Productnaam Inhoud Vegetarisch Allergenen

540161 Tomaten tapenade 1000 g % 6

540146 Tomaten tapenade 325 g % 6

550145 Gegrilde paprika tapenade 325 g % 12

774184 Tomaten chutney 1000 g % Geen

774141 Tomaten chutney 325 g % Geen

774164 Tomaten salsa 1000 g % 9

774145 Tomaten salsa 325 g % 9

774168 Tomaten bruschetta 1000 g % Geen

775145 Tomaten bruschetta 325 g % Geen

767145 Gegrilde paprika bruschetta 325 g % Geen

811160 Alioli 1000 g % 1

811145 Alioli 325 g % 1

811162 Alioli met rode peper 1000 g % 1

811164 Alioli met citroen 1000 g % 1

716101 Mango en habanero salsa 1000 g % Geen

774195 Salsa met grove 
tomatenstukjes /  
Chunky salsa tomato

1000 g % Geen

774198 Salsa pico de gallo 1000 g % Geen

590120 Zwarte Kalamata olijven 
tapenade

1000 g % Geen

515145 Vijgen tapenade 325 g % 5-6

813145 Wasabi-dip 325 g % 1-12

Groenten & garnituur

Art.nr. Productnaam Inhoud Vegetarisch Allergenen

223147 Paddenstoelenmix 450 g % Geen

717160 Gemarineerde peperstukjes 1000 g % Geen

767160 Gemarineerde paprikastukjes 1000 g % Geen

775160 Gemarineerde 
tomatenstukjes

1000 g % Geen

560160 Ratatouille 1000 g % Geen

675160 Zoetzure cherrytomaten 
knoflook citroengras

1100 g % Geen

675165 Zoetzure cherrytomaten 
knoflook peterselie

1100 g % 9

Allergenen

9. Selderij

1. Ei

13. Vis

12. Sulfiet

4. Melk

8. Schaaldieren

10. Sesamzaad

2. Gluten

14. Weekdieren

6. Noten5. Mosterd

11. Soja

3. Lupine

7. Pinda’s

Disclaimer • De informatie op de assortimentslijst doet dienst als overzicht. Gezien het feit dat Bresc continu verbeteringen 
doorvoert, kunnen er verschillen ontstaan in informatie. In alle gevallen is de informatie op de productverpakking definitief. 
Bij vragen en/of onduidelijkheden kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. Versie 01-2023 ©



De koelverse 
knoflook- en 
kruidenspecialist
Bresc is dé specialist in koelverse knoflook- en 

kruidenproducten gericht op de Europese Foodservice markt.

De meest waardevolle ingrediënten worden wereldwijd 

geselecteerd. In Werkendam (Noord-Brabant) vindt 

de productie van het brede assortiment plaats; 

van knoflookpurees en enkelvoudige kruiden tot 

smaakvolle kruidenmelanges en ready-to-use 

oplossingen. Pure smaken en verse ingrediënten, voor 

elke chef een must in de keuken.

Bresc helpt in de mise-en-place en de producten 

zijn direct te gebruiken in zowel koude als warme 

toepassingen. De producten van Bresc zijn koelvers 

en langer houdbaar. De kwaliteit blijft constant 

hoogwaardig. Je bespaart tijd en maakt gebruik van 

onderscheidende basisproducten, speciaal ontwikkeld 

voor de Foodservice markt. 

Bresc inspireert. Het delen van kennis en advies voor 

de culinaire professional vinden wij belangrijk. Onze 

culinair adviseurs staan naast de chef in de keuken. Zo 

worden de meest fantastische gerechten ontwikkeld. 

Ook zijn wij aanwezig op beurzen en demonstraties in 

heel Europa. Op het inspiratieplatform zijn ruim 500 

recepten beschikbaar, passend bij de laatste trends. 

Altijd tips, stories en inspiratie bij de hand 
via bresculinair.com.

T. +31 (0)183 200 000 • info@bresc.com • www.bresc.com


