Voorjaar 2021

MEEDENKERS IN PATISSERIE

Gert van Zuuk
meedenker in patisserie

Samen op smaak

W

ij streven ernaar de Cook’s Mate te zijn
die u als afnemer optimaal ondersteunt
in het vervullen van de wensen en behoeften
van uw cliënten. Wanneer onze producten en/
of onze bijdrage aan uw producten bij hen
– uw cliënten –‘strelend’ over de tong gaan
vervult dit ons met trots en hebben wij samen
ons doel als ‘partners in food’ bereikt!

W

ij presenteren u onze producten dan ook
met veel plezier in deze brochure.

Cook’s Mate: samen op smaak
Gert van Zuuk – Dronten, januari 2021

Snel inspelen op
specifieke vragen
Cook’s Mate staat voor: eerste klas kwaliteit,
een eerlijke prijs, gedegen productkennis,
samenwerking, optimale service en nazorg,
flexibiliteit en ... snel schakelen!
U kunt ons te allen tijde telefonisch en per
e-mail bereiken.
Telefoon
Fax		
Mobiel
E-mail		
Website

: 0321-330648
: 0321-220100
: 06-11344360
: cooksmate@planet.nl
: www.cooksmate.nl
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Voorjaar en Pasen
30.1901

Voorjaarsbonbons
Een tempex doos met prachtige en heerlijke voorjaarsbonbons
die het voorjaar met veel grandeur inluiden.
Inhoud: 2,1 kg van ca. 17 gram per stuk.

30.1902

Chocolade Narcissen
Heerlijke gele en witte chocolade narcissen om het heerlijk voorjaarsgevoel te versterken.
Inhoud: 2,5 kg per doos van ca. 8 gram.

30.1905

Chocolade Tulpen assorti
Kun je niet wachten totdat de tulpen bloeien? U kunt
alvast wat chocolade tulpen op tafel zetten.
Inhoud: 2,5 kg van ca. 12 gram per stuk.

30.1907

Chocolade Bloemen assortie in 5 kleuren.
Heerlijke vrolijke chocolade bloemen om het voorjaar in te luiden.
Inhoud: 2,5 kg per doos.

80.1146

Rieten mand met gesorteerde
chocolade van Paasfiguren
Inhoud: 1 kg per mand

80.355

Pasen koekjes kip en ei met chocolade.
Inhoud: doos van 2,6 kg.

11.873

Roomboter Paasstol gevuld met
Amandelspijs
Een vers gebakken Paasstol met amandelspijs in een mooie doos. Mooi
en lekker als een presentje of om gewoon lekker zelf op te eten.
Inhoud: 1 x 1100 gram in doos.
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11.874

Per stuk verpakte Mini stollen
Zeer ambachtelijke en heerlijke mini stollen van roomboter en marsepein.
Inhoud: Per 50 stuks.

80.1325

Paaseieren assortie
Een assortiment van paaseieren in wikkels en in verschillende smaken.
Inhoud: 5 kg per doos.

30.860

Pasen bonbons
Luxe bonbons assorti gegarneerd met Pasen garnituren.
Inhoud 2 kg per doos.

30.867, 30.875, 30.877, 30.878, 30.879

Advocaat Paaseitjes, Kieviteitjes groen,
Mokka eitjes melk met wit streepje,
Kaneel eitjes, puur met melk streepje,
Karamel eitjes wit met streepjes puur.
Inhoud: 3 kg per soort per doos. Er zijn nog meer smaken beschikbaar zoals
melkchocolade, witte chocolade eitjes, hazelnooteitjes amandel praline eitjes en Kirsch,
Rum, Cognac en Champagne. Zo ook Paashazen, Paasnestjes en chocolade eierschalen.

60.3010

Advocaat Puntje
Goede kwaliteit advocaatmousse op een laagje cake met een toplaagje van
advocaatgelei, een toefje slagroom en een passende Pasen decoratie.
Inhoud: 28 x 70 gram per doos.
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60.3011

Petit four Advocaat
Heerlijke Petit four van advocaatcrème op biscuit en gegarneerd met
chocolade slagroom ganache strepen en passende Pasen decoratie.
Inhoud: 35 x 55 gram per doos

60.3012

Advocaat rechthoek
Een laagje advocaatmousse op een kapsel die is voorzien van een laagje advocaat.
Verder afgewerkt met advocaatgelei, een rozet slagroom en een Pasen decoratie.
Inhoud: 21 x 80 gram per doos

60.3013

Advocaat Rondje
Een heerlijke combinatie van advocaatmousse op een laagje
kapsel met caramel in de kern. Feestelijk gedecoreerd met
advocaatgelei, een rozet slagroom en een Pasen decoratie.
Inhoud: 22 x 80 gram per doos

60.3014

Dessertcup Advocaat & Caramel
Heerlijke dessert van advocaatmousse en een vulling van caramel in een dessertcup.
Mooi gedecoreerd met gelei, een rozet slagroom en een Pasen decoratie.
Inhoud: 20 x125ml per doos

60.3016

Dessertcup Oma’s Cake
Heerlijke dessert van mousse in de smaak van Oma’s Cake. Mooi
gedecoreerd met gelei, een rozet slagroom en een Pasen decoratie.
Inhoud: 20 x125ml per doos.

90.10015

Lentetaartje
Mooi gepresenteerde bavaroise lentetaartje van abrikoos, macaron vanille, grote canelle
van passievrucht, kleine canelle abrikoos, nougat bombe op een heerlijke biscuitbodem.
Inhoud: 16 stuks per doos.
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Koningsdag, 5 Mei, Dag van de
Zorg en Bevrijdingsdag
60.3017

Oranje Rechthoek
Rechthoek van kapsel en sinaasappelmousse, gedecoreerd met
bloedsinaasappel gelei, een rozet slagroom en oranje chocolade krullen.
Inhoud: 21 x 90 gram per doos

60.3018

Petit Four Abrikozen en Mandarijn
Abrikozen in een Harde Wener met daarbovenop een crème van Mandarijn.
Mooi gegeleerd met een knapperige laag ganache. Passend gedecoreerd
met een rozet slagroom en chocolade krullen rood, wit en blauw.
Eventueel met een andere decoratie voor een andere gelegenheid.
Inhoud: 35 x 55 gram per doos.

60.3019

Bloedsinaasappel puntje
Verrassende bloedsinaasappel mousse op een laagje biscuit. In de kern komt een dotje
abrikozenjam. Afgewerkt met abrikozengelei, een rozet slagroom en passende decoratie.
Inhoud: 28 x 70 gram per doos.

60.3020

Sinaasappel & Abrikozen rechthoek
Heerlijke dessert van sinaasappel bavaroise opgebouwd uit een laagje kapsel, een
laagje abrikozen puree en een laagje sinaasappelbavarois. Afgewerkt met een
laagje chocoladegelei, een rozet slagroom en passende chocolade decoratie.
Inhoud: 30 x 70 gram per doos.

60.3021

Dessertcup Sinaasappel & Abrikozen
Een dessertcup van bloedsinaasappel mousse met een kern
van abrikozenjam. Gedecoreerd met gelei, een rozet slagroom
en oranje chocolade krullen voor het Oranje gevoel .
Inhoud: 20 x 125 ml per doos.

60.3022

Dôme Mandarijnen & Sinaasappel
Mandarijnenmousse op een laagje kapsel met daarin een kern van
sinaasappelpuree. Gedecoreerd met sinaasappelgelei en groene ganache,
een rozet slagroom en chocolade rood, wit, blauw en/of oranje krullen.
Inhoud: 19 x 90 gram per doos.
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60.3023

Dessertcup Mandarijnen & Sinaasappel
Een dessertcup van mandarijnen mousse met een kern van
sinaasappelpuree. Gedecoreerd met gelei, een rozet slagroom en rode,
witte en blauwe chocolade krullen voor het Oranje gevoel .
Inhoud: 20 x125ml per doos.

90.1022

Hart voor Dag van de Zorg
Heerlijk en prachtig gebakje met een oprechte boodschap vanuit het hart. Een mooie
manier om je zorgmedewerkers te laten zien en voelen hoe fijn je het vindt dat ze er zijn.
Inhoud: 20 x 90 gram

90.1013

Dessertcup Rood Wit Blauw Ijs
Ijsdessert van bosvruchten ijs. Gedecoreerd met een
toefje slagroom en chocolade decoratie.
Inhoud: 12 stuks per doos.

90.1024

Oranje gebak
Mooi en geschikt gebakje voor Koningsdag, Bevrijdingsdag en of 5
mei. Een laagje koek van sloffendeeg met daarbovenop een met rode,
witte en blauwe ganache versierde bol sinaasappelmousse.
Inhoud: 25 x 90 gram.

30.1950

Koningsdag Bonbons
Een tempex doos met prachtige en heerlijke bonbons
waarmee u de Koningsdag kunt opluisteren.
Inhoud: 2,1 kg van ca. 17 gram per stuk.

30.1954

Musketflikken Rood Wit Blauw
Heerlijke chocolade omhuld met musket om Koningsdag
of Bevrijdingsdag mee op te luisteren.
Inhoud: 2,5kg van ca. 12 gram per stuk.

30.1955

Chocolade Kroontjes Oranje
Oranje chocolade kroontjes.
Inhoud: 1,5 kg van ca 12 gram per stuk.
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Vaderdag en Moederdag
60.3024

Aardbeien & Frambozen tulband
Opgebouwd uit een laagje biscuit, smakelijke laag aardbeienmousse met in de kern
een verrassing van frambozen. Afgewerkt met aardbeiengelei en mooi voorzien van
een rozet slagroom en een chocolade hartje. Ook heerlijk voor DAG VAN DE ZORG.
Inhoud: 19 x 80gram per doos.

60.3025

Dessertcup Aardbeien & Frambozen
Een dessertcup van aardbeienmousse met een kern van frambozen. Gedecoreerd
met aardbeiengelei, een rozet slagroom en een chocolade hartje.
Inhoud: 20 x125ml per doos

60.3026

Amarena kersen rechthoek
Opgebouwd uit een laagje biscuit, smakelijke laag Amarena kersenmousse.
Afgewerkt met een laagje gelei, een dotje slagroom en een chocolade decoratie.
Inhoud: 30 x 70 gram per doos.

60.3027

Dessertcup Amarena kersen
Een dessertcup van Amarena kersenmousse met kersenpuree. Gedecoreerd
met gelei, een rozet slagroom en een chocolade decoratie.
Inhoud: 20 x125ml per doos
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90.1020

Frambozen Cheesecake gebak
Een gebakje opgebouwd uit een laagje koek van sloffendeeg, cheesecake,

een laagje frambozengelei en mooi afgewerkt met frambozen.

Inhoud: 20 x 90 gram per doos.

60.1088

Aardbeien monchou puntje
Zeer gewaardeerd gebakje en voor elke feestdag inzetbaar en is altijd een succes.

Inhoud: 28 x 80 gram per doos.

120.1606

Best lekker gebakje
Heerlijk en romig gebakje en voor elke feestdag inzetbaar. Eventueel

mogelijk om het van slagroom en decoratie te voorzien.

Inhoud: 42 x 90 gram per doos.
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60.3029

Dôme Frambozen & Appel
Een bolvormige dessert van frambozenmousse op een laagje kapsel met in

de kern een verrassing van appelpuree. Gedecoreerd met buitenlaagje van

rode chocolade. Verder een rozet slagroom en een chocolade decoratie.

Inhoud: 19 x 90 gram per doos.

60.3030

Dessertcup Frambozen & Appel
Heerlijke hartverwarmende dessertcup van mousse van appel

gecombineerd met frambozenpuree. Gedecoreerd met gelei,

een rozet slagroom en een chocolade decoratie.

Inhoud: 20 x125ml per doos

90.1014

Dessertcup bosvruchtenijs
Ijsdessert van bosvruchten ijs. Gedecoreerd met een

toefje slagroom en chocolade decoratie.

Inhoud: 12 stuks per doos.
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Hemelvaartsdag en
Pinksteren
60.3031

Bitterkoekjes rechthoekje
Bitterkoekjes bavaroise op een laagje cake. Op de cake komen eerst dikke lagen van
gele room en advocaat. Gedecoreerd met een rozet slagroom, kruimels en brokjes
van bitterkoek en een chocolade decoratie. Inzetbaar voor ieder gewenste feestdag.
Inhoud: 30 x 70 gram per doos.

60.3032

Bosvruchten staafje
Bosvruchten mousse, mooi vorm gegeven in een staafje op een laagje kapsel.
Gedecoreerd met bosvruchtenspray, een rozet slagroom en een chocolade decoratie.
Inhoud: 18 x 80 gram per doos.

60.3033

Dessertcup Bosvruchten
Een dessertcup opgebouwd uit een laagje bosvruchtenpuree en
bosvruchtenmousse. Passend gedecoreerd met bosvruchtengelei gelei,
een rozet slagroom en chocolade bloempje. Velerlei inzetbaar.
Inhoud: 20 x125ml per doos.

60.3034

Ananas & abrikozen rechthoekje
Heerlijke ananas mousse op een laagje biscuit met abrikozenverrassing
in de kern. Gedecoreerd met gele gelei en ganache streepjes,
een rozet slagroom en een chocolade decoratie.
Inhoud: 30 x 70 gram per doos.

60.3035

Abrikozen puntje
Verrassende Abrikozenmousse op een laagje kapsel. Voorzien van een
laagje abrikozengelei, een rozet slagroom en een chocolade decoratie.
Inhoud: 28 x 80 gram per doos.
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60.3036

Dôme Mango
Een heerlijke bol van mangomousse op een laagje kapsel met in
de kern abrikozen puree. Afgewerkt meteen laagje mangogelei, een
rozet slagroom en versierd met een chocolade decoratie.
Inhoud: 19 x 80 gram per doos.

60.3037

Dessertcup Mango & Abrikozen
Dessertcup opgebouwd met een laagje abrikozenpuree en
mangomousse daarbovenop. Aan de bovenkant voorzien van een
laagje mangogelei, een rozet slagroom en passende decoratie.
Inhoud: 20 x 125 ml per doos.

60.3038

Tulbandje Rum Rozijnen
Frisse en heerlijke rum rozijnenmousse op een laagje kapsel. Gedecoreerd met
een laagje transparante gelei, een rozet slagroom en een chocolade decoratie.
Inhoud: 19 x 90 gram per doos.

60.3039

Dessertcup Rum Rozijnen
Dessertcup van heerlijke rum rozijnenmousse . Gedecoreerd met een
laagje gelei, een rozet slagroom en een chocolade decoratie.
Inhoud: 20 x 125 ml per doos.

90.1015

Dessertcup Mango ijs
Ijsdessert van Mango ijs. Gedecoreerd met een toefje slagroom en chocolade decoratie.
Inhoud: 12 stuks per doos.
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Extra Desserts, Longeurs, High
Tea en Amuses en Hartig
40.19003

Mini glaasjes Cassis en vanille
Mini glaasje met amandelmousse en tussenin coulis
van casis afgewerkt met amandelcrumble.
Inhoud: 40 x 35 gram.

90.6000

IJsbollen
Ijsbollen van 95 gram naar smaak te bestellen. Alle smaken mogelijk, inclusief boerenvanille.
Inhoud: 20 x 95 gram. Minimale afname 8 dozen á 20 stuks.

60.6020

IJs Rondjes
IJsrondjes van 95 gram naar smaak te bestellen. Alle
smaken mogelijk, inclusief boerenvanille.
Inhoud: 15 x 95 gram. Minimale afname 10 dozen á 15 stuks.

60.6040

IJs piramiden
IJspiramiden naar smaak te bestellen. Alle smaken mogelijk, inclusief boerenvanille.
Inhoud: 16 x 95 gram. Minimale afname 10 dozen á 16 stuks.
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92.8303

Quiche assortiment
7 verschillende: courgette brie amandel, bospaddenstoel, asperge blauwschimmel
sesamzaad, salami cherry tomaat, zalm prei mierikswortel, courgette brie amandelen
Inhoud: 49 stuks per doos.

90.8152

High tea gesorteerd, Petit Fours
Verschillende zoete hapjes van heerlijke kwaliteit. 7 x 7 smaken: kers
in cointreau, appel caramel, peer, passie, crumble mokka, amandel
en framboos. Uitstekend inzetbaar voor een high tea.
Inhoud: 49 stuks per doos.

90.8163

High tea gesorteerd, Petit Fours gesorteerd
7 verschillende petit fours: mango passie pf, cheesecake bosbes pf, aardbei
bosaardbei pf, lemon curd cheesecake pf, peer brownie pf, brownie meringe pf.
Inhoud: 49 stuks per doos.

90.8184

Petit Fours mini gesorteerd
7 verschillende smaken aan mini petit fours: lemon, pistache, chocolade, yoghurt
framboos, cheesecake bosvruchten, mandje chocolade en bloedsinaasappel.
Inhoud: 49 stuks per doos.
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Weekenddesserts
90.1001

Weekend ijsdessert Vanille-ijs
Heerlijke vanille bourbon ijs in een cup met een diameter van 8 cm en
een hoogte van 5 cm en voorzien van een chocolade decoratie. De
cups kunnen gemakkelijk mee in het Tafeltje dek je systeem.
Inhoud: 12 x 125 ml per doos.

90.1002

Weekend ijsdessert Hazelnotenijs
Heerlijke hazelnotenijs in een cup met een diameter van 8 cm en
een hoogte van 5 cm en voorzien van een chocolade decoratie. De
cups kunnen gemakkelijk mee in het Tafeltje dek je systeem.
Inhoud: 12 x 125 ml per doos.

90.1003

Weekend ijsdessert Aardbeienijs
Heerlijke aardbeienijs in een cup met een diameter van 8 cm en een
hoogte van 5 cm en voorzien van een chocolade decoratie. De cups
kunnen gemakkelijk mee in het Tafeltje dek je systeem.
Inhoud: 12 x 125 ml per doos.

90.1004

Weekend ijsdessert Caramelijs
Heerlijke Caramelijs in een cup met een diameter van 8 cm en een
hoogte van 5 cm en voorzien van een chocolade decoratie. De cups
kunnen gemakkelijk mee in het Tafeltje dek je systeem.
Inhoud: 12 x 125 ml per doos.

60.4011 t/m 60.4026

Weekenddessert in verschillende nieuwe
niet-dagelijkse smaken
Zoals: Oma’s Cake, Bitterkoekjes, hazelnoten, Tiramisu, Abrikozen, Appeltaart,
caramel en mandarijnen. De desserts zijn van een uitstekende consistentie
en van een zeer goede smaak. Het is heerlijke bavaroise in een cup met
een diameter van 8 cm en een hoogte van 5 cm en voorzien van een rozet
slagroom en een chocolade decoratie. De cups kunnen gemakkelijk mee in
het Tafeltje dek je systeem. Uitstekend inzetbaar als weekenddesserts.
Inhoud: 12 x 125 ml per doos.
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