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Gedreven door 
       passie

Continu bezig zijn met een ontdekkingstocht naar heerlijke 
producten en daar de juiste uitstraling bij  vinden; produc-
ten, thema’s en verpakkingen die, samen met andere items als 
onderdeel van een harmonieus samengesteld geschenkpakket, 
mensen blij gaan maken. Dit is de charme van de branche 
waarin we actief zijn en wat ons dagelijks mag aanzetten om 
vernieuwend, vindingrijk en vol passie aan het te werk te gaan.

Dit jaar introduceren we met Bake&Cook en Kraft twee 
nieuwe lijnen. De eerste draait helemaal om do-it-yourself; 
zelf pizza maken, zelf je chocolade koekjes bakken, je eigen 
twist geven aan je pannenkoek met chocoladesaus en zelf een 
heerlijke karamel frappuccino blenden. Bij Kraft staan een-
voud, puurheid en ambacht centraal. Dit is terug te zien in 
de productkeuze, waarbij de nadruk ligt op producten met 
slechts enkele ingrediënten, en de paper-look-uitstraling. Bin-
nen de Het Goede Leven – lijn zijn het onder andere nieuwe 
producten als een sprankelende Blanc de Blancs (mousseren-
de wijn), een bruschetta topping met een diepe rode papri-
kasmaak en een volle kruidige tomatensoep in zak, die zorgen 
voor nog meer elan. 
Ook binnen de assortimenten van KraftHeinz, Unilever en 
JacobsDouweEgberts zijn diverse noviteiten terug te vinden 
die aansluiten bij de consument en wat ze vandaag de dag 
verwacht.

De artikelen met hun smaak en unieke uitstraling is niet het 
enige waar wij aan bij willen dragen. Onze hoop is dat onze 
producten onderdeel zijn van waardevolle momenten. Waar-
devolle momenten zoals we ze allen kennen, met vrienden, fa-
milie of juist in alle ontspannenheid alleen. Dat, nadat vader/
moeder zich een half uur in de keuken heeft staan uitsloven, 
de hele familie samen aan tafel zit, om een glanzende smeu-
ige risotto, terwijl ze de geuren opsnuiven van de gesmolten 
roomboter, krachtige kaas en de volle aardse tonen van de 
porcini paddestoelen; dit zal bijblijven; dit zal verschil maken!

We wensen u veel kijkplezier en zien uit naar een prettige 
samenwerking waarbij we gedreven door dezelfde passie ver-
schil in de geschenkpakkettenmarkt zullen maken.

Het team van,

Van Tol Food Concepts

Inhoud



Gedreven door
       passie Inhoud

BAKE & COOK 07

Met deze producten vind men inspiratie voor de eigen unieke creaties.

KRAFT 15

Kwaliteitsproducten: krachtig in hun eenvoud en ontstaan door ambacht 
en passie.

HET GOEDE LEVEN 23

Producten waarvan wij verwachten dat ze u stuk voor stuk dichter bij het 
goede leven zullen brengen.

SELEZIONE MEDITERRANEO 39

Ga mee op onze ontdekkingsreis naar Mediterrane ‘schatten’.

KERSTGOUD 47

Kerst met een goud randje.



DOE HET 
ZELF

De lekkerste koekjes bak je zelf, 

probeer de bakmix voor chocolate 

chip cookies. Met de hippe fruity 

likeur fles kan je zelf fruitige, 

kruidige likeur maken. 

TRUFFEL 
OLIJFOLIE

De extra vierge olijfolie met 

zwarte truffelaroma is heerlijk 

als smaakmaker voor door de 

pasta en risotto of over ei, kaas en 

gegrild vlees.

BLANC DE 
BLANCS 

Een licht goudkleurige, subtiel 

mousserende, Italiaanse wijn met 

in de neus een hint van bloemen. 

Ideaal als aperitief of om te 

toosten.



DESSERTSAUS 
KARAMEL

Maak van je dessert een feestje. 

De karamel dessertsaus is ideaal 

om jouw dessert mee te versieren 

of een karamel frappuccino mee 

te maken.  

RISOTTO &
PORCINI

Risotto & Porcini een beroemde en 

lekkere combinatie; hiermee 

zet u een stuk van de Italiaanse 

culinaire geschiedenis 

op tafel.

BRUSCHETTA 
TOPPING

Deze bruschetta topping is een 

ideale aanvulling voor op de 

klassieke bruschetta, maar ook 

heerlijk op toastjes of door 

de pasta.



Bake & Cook

Love food
www.vantolfoodconcepts.com  
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Bake & Cook
Lekker eten; we kunnen er geen 

genoeg van krijgen!

Vers, snel en gezond; de belangrijkste criteria waarop mensen vandaag de dag 
een groot gedeelte van de dagelijkse boodschappen op selecteren. Aan de andere 
kant zien we voor momenten wanneer er meer tijd, gelegenheid en aanleiding is, 
dat zelf bakken en koken enorm populair is. De foodblogs en receptensites blij-
ven groeien in kwantiteit en kwaliteit. Mensen houden ervan om geïnspireerd te 
worden en daar vervolgens zelf in de keuken mee aan de slag te gaan. Want zeg 
nou eerlijk, wat is er leuker dan het maken van je eigen pizza, koekjes of likeur 
en daar vervolgens zelf of met andere van te genieten? 

Bake & Cook is dé perfecte basis voor een heerlijke traktatie of verwenmoment-
je voor jezelf. Met onze producten vind je inspiratie voor je eigen unieke creatie.  

Love food
www.vantolfoodconcepts.com  
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Blaadje basilicum
voor een

frisse smaak

Wij houden
van

zelfgemaakte
pizza

MIX VOOR 
PIZZABODEM

Niets is lekkerder en leuker dan 

het maken van je eigen pizza. 

De Italiaanse klassieker met je 

favoriete ingrediënten haal je 

niet in de supermarkt, maar 

maak je zelf. Juist ook leuk om 

met het hele gezin te doen! De 

mix voor pizzabodem is de 

ideale basis om zelf of samen 

met anderen een overheerlijke 

pizza te maken. Gecombineerd 

met onze pizzasaus en toppings 

verras je familie en vrienden met 

smaakvolle eigen creaties.

www.vantolfoodconcepts.com  
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Blaadje basilicum 
voor een 

frisse smaak ALLES VOOR DE PIZZA

Omschrijving Art.Nr. Inhoud Verpakt per
Mix voor Pizzabodem 44504 450 g 8
Zwarte Olijven 42951 70 g 12
Tomatensoep met Basilicum 43265 570 ml 8
Gedroogde Geraspte Kaas 43567 75 g 12
Chorizo 44628 200 g 15
Serranoham 45063 80 g 30
Pizzasaus 43214 280 g 12
Zongedroogde Tomaten 42099 190 g 12
Italiaanse Kruiden 43362 55 g 12

www.vantolfoodconcepts.com  
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RISOTTO

De heerlijke geur en smaak van 

de volle smeuïge rijst, brengt 

het Italiaanse gevoel aan tafel. 

De risotto is makkelijk te maken 

door de gebruiksaanwijzing op 

de verpakking en gecombineerd 

met onze extra vierge 

olijfoliespray met truffelaroma 

en de gedroogde variant 

van de beroemde porcini 

paddestoelen (ook wel bekend 

als eekhoorntjesbrood), zorgt 

u voor een heerlijke maaltijd.

Tip: Met zijn uitstekende smaak 

en krachtige aroma is porcini 

ook ideaal  voor sauzen met 

paddestoel en in stoofgerechten. 

Aardse smaaktonen
             van porcini

                              en truffelHeerlijk 
volle smeuïge rijst

www.vantolfoodconcepts.com  
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Aardse smaaktonen 
             van porcini 

           en truffel
ALLES VOOR RISOTTO

Omschrijving Art.Nr. Inhoud Verpakt per
Risotto Rijst 44709 500 g 20
Porcini Paddestoelen 44407 15 g 12
Olijfoliespray met Truffelaroma 43486 60 ml 35 

Heerlijk
     volle smeuïge rijst

www.vantolfoodconcepts.com  
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LEKKER BAKKEN

Omschrijving Art.Nr. Inhoud Verpakt per
Cakemix 42226 400 g 8
Dessertsaus Chocolade 42978 260 g 12
Dessertsaus Karamel 41939 260 g 12
Slagroom 44636 250 ml 12
Pannenkoekenmix 44997 190 g 7

Voor iedereen die uitkijkt
          naar het toetje!

Bakken op je
eigen manier

www.vantolfoodconcepts.com  
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VOOR DE ZOETEKAUW

Omschrijving Art.Nr. Inhoud Verpakt per
Bakmix voor Chocolate Chip Cookies 43931 510 g 6
Zelfmaak Likeur Fruity Comfort 44903 1 st 30
Mix voor Stracciatella Kloppudding 43494 66 g 17

Voor iedereen die uitkijkt
  naar het toetje!

www.vantolfoodconcepts.com  
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Kraft

De nieuwe
ambacht

www.vantolfoodconcepts.com  
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Kraft
Kwaliteitsproducten: krachtig 
in hun eenvoud en ontstaan 
door ambacht en passie.

De producten die in deze lijn zijn opgenomen, zijn puur en eenvoudig. Een-
voudig in de goede zin van het woord; één of enkele ingrediënten, gemaakt door 
mensen met kennis, ervaring en passie, zorgen voor een heerlijk eindproduct. 
De paper-look van de verpakking geeft hier een ‘gezicht’ aan en maakt het tevens 
makkelijk om deze producten te combineren in veel van uw geschenkpakketten. 

www.vantolfoodconcepts.com  
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Traditioneel
 gefrituurde

Chips
Pure

Ambacht
CHIPS MET 
ZEEZOUT

Proef eenvoud en ambacht 

in deze smakelijke chips met 

krokante bite. Gemaakt volgens 

authentiek Spaanse receptuur 

in pure zonnebloemolie en op 

smaak gebracht met echt zeezout.

www.vantolfoodconcepts.com  
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Traditioneel
 gefrituurde

Chips
AMBACHTELIJK LEKKER
Omschrijving Art.Nr. Inhoud Verpakt per
Ambachtelijke Chips 44288 150 g 12
Mini-Grissini Classici 43753 200 g 12
Tempranillo 44539 750 ml 6
Tomatensoep met Basilicum 44229 570 ml 8

Vol en 
rond

Pure
Ambacht

www.vantolfoodconcepts.com  

17



Van 
het Iberico 

varken

Ambachtelijk
      gedroogd

FUET
IBERICO

De Fuet Iberico is gemaakt van 

het vlees van het wereldberoem-

de Ibericovarken. Deze varkens 

leven op een strikt dieet van 

eikelvoeding wat zorgt voor de 

intense en complexe smaak. De 

lichtzoete, kenmerkende notige 

smaak zorgt ervoor dat deze fuet 

‘de hit is’ bij elke borrel.

www.vantolfoodconcepts.com  
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Ambachtelijk 
      gedroogd

GEDROOGDE WORST
Omschrijving Art.Nr. Inhoud Verpakt per
Fuet Iberico 42307 150 g 20

www.vantolfoodconcepts.com  
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Puur natuur

Risotto met
gegrilde paprika

         en tomaat

PURE SMAKEN
Omschrijving Art.Nr. Inhoud Verpakt per
Aardbeien-Appeljam 43052 450 g 12
Gegrilde Paprika en Tomaat 43206 190 g 12
Olijfoliespray met Truffelaroma 44458 60 ml 35
Porcini Paddestoelen 43397 15 g 12
Risotto Rijst 44199 500 g 20

www.vantolfoodconcepts.com  
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Puur natuur

Risotto met 
gegrilde paprika

         en tomaat

www.vantolfoodconcepts.com  
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Een vleugje
toscane

Het Goede Leven

www.vantolfoodconcepts.com  
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Het Goede Leven
Producten waarvan wij 

verwachten dat ze u stuk voor 
stuk dichter bij 

het goede Leven zullen brengen

Mooie landschappen, lekker weer, rust en ontspanning; allemaal associaties die 
naar boven komen, denkend aan het mediterrane gebied. In dit rijtje ontbreekt 
echter nog één belangrijke: heerlijk eten! Met de productlijn van “Het Goede 
Leven” verwachten we niet alleen laatstgenoemde te presenteren, maar tevens de 
mensen door het proeven in gedachten mee (terug) te nemen naar dit prachtige 
gebied.  

Door de brede range van delicatessen inspelend op verschillende eetmomenten 
en de luxueus ogende verpakkingen, leent deze range zich uitstekend voor het 
maken van geschenkpakketten.

www.vantolfoodconcepts.com  
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Na het eten
bij de espresso

CANTUCCINI

Authentiek Italiaans koekje. De 

harde bite gecombineerd met 

amandel zorgt voor een lekker 

tussendoortje bij de koffie. 

www.vantolfoodconcepts.com  
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Traditioneel 
ovengebakken koekjes.

ZOET & DRANKEN

Omschrijving Art.Nr. Inhoud Verpakt per
Cantuccini 17701 150 g 12
Amaretti 17825 200 g 20
Miele di Fiori (Bloemenhoning) 157864 250 g 6
Marmellata di Fragole (Aardbeienjam) 188727 450 g 12
Montepulciano d’Abruzzo (Rode Wijn) 36366 750 ml 6
Blanc de Blancs (Mousserende Wijn) 42900 750 ml 6

www.vantolfoodconcepts.com  
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Varieren met
pasta’s Geweldige ingrediënten

maken geweldige
pasta

ARMONICHE

Deze pasta is bij uitstek geschikt 

voor sauzen met wat grovere 

structuren van bijvoorbeeld 

tomatenchuncks, gehakt en/of 

champignons. De vorm zorgt 

voor een goede hechting tussen 

de pasta en de saus met haar 

ingrediënten.

www.vantolfoodconcepts.com  
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Geweldige ingrediënten
maken geweldige

pasta

ALLES VOOR DE PASTA

Omschrijving Art.Nr. Inhoud Verpakt per
Armoniche Pasta (Harmonica) 31224 500 g 12
Spaghetti 90727 500 g 20
Salsa di Pasta Carbonara 19038 295 g 12
Salsa di Pasta Olive 173932 300 g 12
Salsa di Pasta Tradizionale 48747 490 g 12
Formaggio da Pasta 33138 75 g 12
Tagliatelle all’Uovo 44512 400 g 8

www.vantolfoodconcepts.com  
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OVERJARIGE KAAS

Verwen uzelf met onze overjarige kaas die zich 

kenmerkt door een subtiel-zoute, 

vol-romige smaak.

Lekker borrel
plankje

Wat extra
      pit Heerlijk met

                     oude kaas
www.vantolfoodconcepts.com  
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Lekker borrel
plankje

ALLES VOOR DE BORREL

Omschrijving Art.Nr. Inhoud Verpakt per
Vijgenbrood met Amandelen 173940 200 g 18
Grove Mosterd 66095 250 g 12
Salame Piccoli 48925 70 g 48
Confettura di Cipolle  
(Uienconfituur) 173959 175 g 12
Salame al Pepe nero  
(Salami Mini Zwarte Peper) 127353 250 g 12
Fuet con le Erbe  
(Fuet met fijne kruiden) 127396 160 g 20
Overjarige Oude Kaas* 43729 180 g 12Wat extra

      pit Heerlijk met 
              oude kaas

www.vantolfoodconcepts.com  
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Handig!

Bodem & ToppingsKrokante pizzabodem 
    met Italiaanse 

           signatuur

www.vantolfoodconcepts.com  
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Handig!

Bodem & Toppings

ALLES VOOR DE PIZZA

Omschrijving Art.Nr. Inhoud Verpakt per
Olive Verdi 130605 70 g 12
Olive Nere 157880 70 g 12
Miscela di Erbe 
(Italiaanse Kruiden) 44326 55 g 12
Pizzasaus 42412 280 g 12
Mix di Farina per Pizza 
(Mix voor Pizzabodem) 43273 450 g 8
Mulino per Pepe 
(pepermolen met zwarte peper) 32433 26 g 24
Mulino per Sale 
(zoutmolen met zeetzout) 31526 56 g 24

Krokante pizzabodem
          met Italiaanse

                         signatuur

www.vantolfoodconcepts.com  

31



BRUSCHETTA 
ALL’AGLIO

Smaakvolle, geroosterde toast 

met knoflook. Serveer ze bij de 

borrel met met één van onze 

tapenade’s of bij de soep. 

Smaakvolle 
      Bruschetta

www.vantolfoodconcepts.com  

32



Oneindig 
     variëren met
Bruschetta

TOAST & TOPPINGS

Omschrijving Art.Nr. Inhoud Verpakt per
Bruschetta all’Aglio 74160 150 g 21
Bruschetta 
Gegrilde Paprika & Tomaat 43095 190 g 12
Pomodori Secchi 48739 190 g 12
Bruschetta Topping 
van Griekse Olijven 17698 140 g 6
Pesto Genovese 48674 130 g 12
Pesto Rosso 48682 125 g 12
Tapenade di Pomodori Secchi 48690 130 g 12
Tapenade Olive Nere 48712 130 g 12
Tapenade Olive Verdi 48704 130 g 12

www.vantolfoodconcepts.com  
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Vol en romig van
      smaak

AMBACHTELIJKE KNOFLOOKDIP

Typisch Spaanse saus met knoflook. Een smaakmaker bij de barbecue of smeersel 

danwel dipsel tijdens de borrel. 

www.vantolfoodconcepts.com  
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Vol en romig van
      smaak

Rijkelijk gevuld

Dippen
        maar!

DIPPERS & SALSA

Omschrijving Art.Nr. Inhoud Verpakt per
Aïoli  41858 180 ml 6
Grissini Pomodori & Origano 17469 100 g 26
Tomatensoep met Basilicum 44792 570 ml 8
Mini-Grissini al Rosmarino 96210 200 g 12
Mini-Grissini Classici 96229 200 g 12
Quadrotti al Rosmarino 
(dunne Vierkante Toast) 96245 250 g 12
Quadrotti Classici 
(dunne Vierkante Toast) 96083 250 g 12
Garlic Salsa Dip 45942 300 g 12
Salsa Dip Original 45934 315 g 12

De tomatensoep met basilicum is rijk van smaak 
en is uitstekend als voorafje, bij de lunch of 

gewoon tussendoor. Tip: Voeg wat verse groenten 
en kip, gehaktballetjes of tonijn toe voor een 

complete maaltijdsoep.

www.vantolfoodconcepts.com  
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Salade dressings
en toppings

ALLES VOOR DE SALADE

Omschrijving Art.Nr. Inhoud Verpakt per
Zilveruitjes 70475 190 g 12
Olive Kalamata(Kalamata 
Olijven met paprika en kruiden) 18791 190 g 6
Olive Verdi Aglio (Groene 
Olijven in knoflook marinade) 18473 190 g 6

135666 250 ml 12

157872 250 ml 12

145548 250 ml 12

Honey Dill Mustard Dressing 
Aceite de Oliva Virgen Extra 
(Extra Vierge Olijfolie) 
Aceto Balsamico 
(Balsamico Azijn) 

www.vantolfoodconcepts.com  
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Extra Bite

Salade op zijn
Italiaans

www.vantolfoodconcepts.com  
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Selezione
 Mediterraneo

Proef de
zon

www.vantolfoodconcepts.com  
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Selezione  
Mediterraneo

Proef de
zon

Met zorg geselecteerde 
mediterrane producten

Dagelijks zijn we bezig met het ontdekken van regionale producten met 
een unieke smaak en van hoge kwaliteit. Het is onze passie deze vondsten 
met anderen te delen. Heerlijke gemarineerde olijven en olijvenspreads uit 
Griekenland, gedroogde worst met een mantel van rozemarijn uit Spanje en 
Italiaanse koekjes gemaakt volgens traditionele receptuur. Al deze ‘schatten’ treft 
u aan onder onze lijn “Selezione Mediterraneo”. Neemt u ook mensen mee op
deze ontdekkingsreis!

www.vantolfoodconcepts.com  
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GRIEKSE GROENE OLIJVEN

Overheerlijk en van zeer bijzondere kwaliteit. Gemarineerd in een marinade van 

knoflook. Je kan de Griekse zon al voelen.

Sensationeel 
         van smaak

Dipelicious

www.vantolfoodconcepts.com  
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DIPS & OLIJVEN

Omschrijving Art.Nr. Inhoud Verpakt per
Groene Olijven in Knoflook Marinade 18783 190 g 6
Pesto Rosso 18562 125 g 12
Uienconfituur 18503 175 g 12
Kalamata Olijven met Paprika en Kruiden 18066 190 g 6
Griekse Olijven Bruschetta Topping 17078 140 g 6
Kalamata Olijvenspread 17779 140 g 6
Italiaanse Toast 17957 250 g 12 
Italiaanse Broodstengels Tomaat en Oregano 18279 100 g 26

Dipelicious

www.vantolfoodconcepts.com  
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Borreltime

Hasta la
    Pasta!

www.vantolfoodconcepts.com  
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PASTA & BORREL

Omschrijving Art.Nr. Inhoud Verpakt per
Rosso Italiano 13%  36749 750 ml 6
Fuet Naturel 17892 160 g 20
Salami Mini Rozemarijn 16985 250 g 12
Overjarige Oude Kaas 43656 180 g 12
Vijgenbrood met Amandelen 17221 200 g 18
Pastasaus met Olijf 18945 300 g 12
Tagliatelle all’Uovo 43680 400 g 8

Borreltime

Hasta la 
    Pasta!

www.vantolfoodconcepts.com  
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AMARETTI

Traditioneel Italiaans ovengebakken koekjes.

Heerlijk
als nagerecht  bij

de koffie
www.vantolfoodconcepts.com  
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Heerlijk
 als nagerecht  bij

de koffie

Smaak         makers
ZOETIGHEID & SALADE

Omschrijving Art.Nr. Inhoud Verpakt per
Amaretti 16888 200 g 20
Cantuccini 19445 150 g 12
Pepermolen 32077 26 g 24
Zoutmolen 29874 56 g 24
Extra Vierge Olijfolie 18651 250 ml 12
Aceto Balsamico  (Balsamico Azijn) 18414 250 ml 12

www.vantolfoodconcepts.com  

45



Kerst Goud

Een 
gouden     kerst

46
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Kerst Goud

Eengoudenkerst

Kerst met een goud randje

Zwart en goud; twee kleuren die traditioneel verbonden zijn met kerst. De pro-
ductgerelateerde pictogrammen onder de titel, het moderne lettertype en het 
verschil in kleurdieptes, maken de verpakking echter helemaal van deze tijd. Pas 
deze vormgeving toe op populaire producten voor bijvoorbeeld kaasplankjes, 
het dippen en de Italiaanse maaltijd, en de basis voor een mooi geschenk is een 
feit.

www.vantolfoodconcepts.com  
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Met liefde
ingemaakt

Altijd een
geschikt moment

Franse 
mosterd

Een heerlijke milde Franse 

mosterd. Een schaaltje 

mosterd is onmisbaar op de 

borrelplank. Heerlijk om een 

stukje (oude) kaas in te 

dippen.

www.vantolfoodconcepts.com  
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Met liefde 
ingemaakt

Altijd een
geschikt moment

LEKKER ZOET & HARTIG

Art.Nr. Inhoud Verpakt per
18805 450 g 12
44431 180 g 12

Omschrijving 
Aardbeienjam 
Overjarige Oude Kaas 
Mini Grissini Naturel 18325 200 g 12
Groene Olijven (zonder pit) 18155 70 g 12
Franse Mosterd 17965 250 g 12
Vijgenbrood met Amandelen 17531 200 g 18

www.vantolfoodconcepts.com  
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Hartige confiture 
                voor bij de 

               kaas

UIEN CONFITURE

Unieke volzoete smaakmaker die geweldig is als toevoeging op een kaasplankje. 

Tip: probeer hem ook eens op een toastje met een stukje paté. 

www.vantolfoodconcepts.com  
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ALLES VOOR DE PASTA

Omschrijving Art.Nr. Inhoud Verpakt per
Uienconfituur 19879 175 g 12
Traditionele Pastasaus 19674 490 g 12
Armoniche Pasta 18732 500 g 12
Bruschetta Toast met Rozemarijn 17604 150 g 21
Salsa Dip  19666 315 g 12
Rode Pesto 19089 125 g 12
Tapenade van Groene Olijf 18538 130 g 12 
Honing Dille Mosterd Dressing 19348 250 ml 12

Met een
winterse pompoen

            salade

www.vantolfoodconcepts.com  
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Kraft

Het
Goede leven

Selezione
Mediterraneo

Kerstgoud

Postbus 64
2410 AB Bodegraven
Nederland

Bezoekadres:
Europaweg 2
2411 NE Bodegraven
Nederland

t. +31 (0)172 61 93 11
f. +31 (0)172 61 37 96

w. www.vantolfoodconcepts.com
e. kerst@vantolimport-export.com

Bake &
Cook


