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Gourmet Salades 

Verbeterde 
recepturen!
Ambachtelijk 

bereid.

www.johmafoodservice.nl

Gourmet biedt een vernieuwd assortiment, speciaal ont-
wikkeld voor de professionele gebruiker. Alle recepturen 
zijn verbeterd en ook de verpakking heeft een nieuwe uit-
straling. Ambacht staat centraal bij de bereiding van deze 
salades en dat proef je! Het nieuwe assortiment bestaat uit 
diverse salades, onderverdeeld in rauwkost en koolhydraten.

  Verbeterde recepturen: lekkerder,  
minder zout en minder vet!

 Een nieuwe, aantrekkelijke uitstraling 
 Grof gesneden ingrediënten
 Langer houdbaar
 Verpakkingseenheid van 1,5 kg



Artikel 
nr. 

Product Inhoud THT af 
Johma

Ken-
merken

Omschrijving

Rauwkost - Romige dressing 
144002 Bleekselderijsalade met ananas en appel 1,5 kg 21 Bleekselderijsalade met appel en ananas in yoghurtdressing.
104002 Broccoli-hamsalade 1,5 kg 21 Salade van broccoli met blokjes ham en maïs in yoghurtdressing.
115002 Broccolisalade 1,5 kg 21 Salade van broccoli met maïs, paprika en citroensap in yoghurtdressing.
156002 Amerikaanse Coleslaw 1,5 kg 21 Koolsalade met wortel en knapperige uitjes in romige dressing.
108002 Farmersalade 1,5 kg 21 Selderijsalade met wortelen en prei in yoghurtdressing.
117002 Komkommersalade in yoghurtdressing 1,5 kg 21 Komkommersalade van grof gesneden komkommers in yoghurtdressing. 
136002 Waldorfsalade 1,5 kg 21 Selderijsalade met appel, ananas, perzik en walnoten in romige 

dressing.
Rauwkost - Heldere dressing 

119002 Koolsalade met groene paprika 1,5 kg 21 Koolsalade met groene paprika in een heldere kruidendressing.
112002 Witte kaassalade met paprika en olijven 1,5 kg 21 Salade van witte kaas, groene en zwarte olijven, prei en paprika in een 

heldere kruidendressing.
445002 Sperziebonensalade met paprika en olijven 1,5 kg 21 Salade van sperziebonen, gele paprika en zwarte olijven in een heldere 

dressing met groene kruiden.
Koolhydraten - Aardappel

101002 Aardappelsalade met vrije uitloop ei 1,5 kg 21 Aardappelsalade op basis van aardappelschijfjes en stukjes vrije uitloop ei 
in een romige dressing.

443002 Aardappelpartjes in schil met 
gedroogde tomaten

1,5 kg 21 Aardappelsalade met een Italiaans tintje, op basis van aardappelpartjes in 
schil met gedroogde tomaten en lente-ui in een heldere mediterraanse 
kruidendressing. 

Koolhydraten - Pasta
287002 Penne rigate-salade met tonijn, tomaat en 

Pecorino-kaas
1,5 kg 21 Pastasalade van penne rigate met tonijn, Pecorino-kaas en een kruidige 

tomatensaus.
121002 Macaronisalade met ham 1,5 kg 21 Macaronisalade gevuld met groente en blokjes ham in een dressing van 

yoghurt, mayonaise en kruiden.
127002 Penne rigate-salade met witte kaas en prei 1,5 kg 21 Pastasalade van penne rigate met witte kaas en prei. 
135002 Tortellinisalade met tonijn en tomaat 1,5 kg 21 Pastasalade van tortellini, tonijn, partjes tomaat, Italiaanse kruiden en 

olijfolie.
Koolhydraten - Rijst en overig

444002 Couscous-salade met gegrilde paprika en 
courgette

1,5 kg 21 Couscous-salade met gegrilde courgette, gele paprika, gedroogde tomaat 
en Marokkaanse kruiden.

246002 Wilde rijstsalade met paprika en mandarijn 1,5 kg 21 Wilde rijstsalade met knapperige groenten in een milde kruidendressing. 
751150 Japanse Mie-salade met surimi en zeewier in 

sojasaus
1,5 kg 21 Noodle-salade op basis van mie met surimi, zeewier en prei in een heldere 

sojasaus. 
165002 Kaassalade met appel en augurk 1,5 kg 21 Salade van blokjes kaas, appel, augurk en ui in een romige saus met een 

vleugje mosterd. 
106002 Vrije Uitloop Ei salade 1,5 kg 21 Eiersalade rijk gevuld met stukjes vrije uitloop ei en bieslook.

Salades in deze kleur weergegeven vallen onder de categorie ‘groente’. 

Salades in deze kleur weergegeven vallen onder de categorie ‘kip/ei’.

Salades in deze kleur weergegeven vallen onder de categorie ‘vlees’. 

Salades in deze kleur weergegeven vallen onder de categorie ‘vis’.

Dit product bevat geen  
glutenhoudende ingrediënten.
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Dit product is vegetarisch.
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