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Groene Hart

Lebo verse kaas:
		dé smaakmaker!

Makers van verse kaas

Lebo is het merk in verse kaasspecialiteiten op smaak en toepassing. We staan voor
ambacht en kwaliteit en maken als enige in Nederland onze roomkaas zelf direct
vanuit verse Hollandse weidemelk en zo min mogelijk toevoegingen. En sinds kort
dus ook zuivelspread, het zusje van roomkaas, bedoeld als basisspread voor op
brood en wraps. Zo maken we inmiddels een range van verse kaasproducten; volle
roomkaas, lichte roomkaas met yoghurt en zuivelspread.

(h)eerlijke zuivel

We vinden het belangrijk om de juiste
zorg te besteden aan product, mens,
dier en natuur. We kiezen bewust voor
Hollandse weidemelk om onze verse
roomkaasproducten en zuivelspreads te
maken.

Lebo Kaas is onderdeel van de
Lekkerkerker Groep, waaronder ook Kasi
Food en Lekkerkerker Dairy & Food
Equipment vallen. Samen zijn we sterk
in zuivel!

De melk wordt opgehaald bij
Nederlandse boeren, waarbij de koeien
van het voorjaar tot het najaar zoveel
mogelijk buiten lopen. Zo zijn de koeien
minimaal 120 dagen per jaar 6 uur per
dag in de wei, volgens de richtlijnen van
Stichting Weidegang.
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De veelzijdigheid is eindeloos!

Lebo biedt een brede range verse (room)kaasproducten. Speciaal ontwikkeld voor de
professionele keuken. Met unieke eigenschappen afgestemd op de specifieke toepassing.
Onze verse kaasproducten zijn breed toepasbaar, en omdat we inmiddels een breder
assortiment bieden dan roomkaas, geven we graag advies over welk product in welke toepassing
het beste resultaat geeft. Uiteraard kan roomkaas voor alle toepassingen gebruikt worden.
Lebo assortiment

Verpakking

Eigenschappen

Ideale toepassingen

Stevig, weinig vocht, bakvast

Mengen
Cheesecake & desserts

Volle Roomkaas

Romige smaak,
bakvast, schift niet

Warme & koude gerechten
Cheesecake & desserts

Kant-en-klare smaken,
gemak, snelheid

Hapjes, garnering
Verrijking soep/saus, vleesvulling

Lichte Roomkaas
(met yoghurt)

Met yoghurt, minder
vet, goed smeerbaar

Beleg op brood, bagel en wrap

Frisse Zuivelspread
(met plantaardige olie)

Goed smeerbaar, minder
vet, scherper geprijsd

Basisspread op brood en wrap

Toepasbaar in elke creatie

Lichte basis voor dip, crème en dressing

Vervanger voor boter, mayonaise, crème fraîche

Al onze verse kaasproducten zijn breed inzetbaar
in de professionele keuken; voor ontbijt, lunch,
diner, dessert en hapjes. Van de Hollandse keuken,
Indiaas, Tex-Mex tot aan Scandinavisch.

En kijk ook eens op gastronomixs.com voor
culinaire creaties van hun chefs met Lebo
roomkaas en zuivelspread.

Als chef kun je je eigen smaak creëren door verse
ingrediënten toe te voegen. Kies je voor gemak
dan biedt iedere verpakkingsvorm ook een kanten-klare oplossing.

Met ons uitgebreide assortiment is er voor elke
foodprofessional wel een passend product. De
diverse producten van Lebo zijn verkrijgbaar bij de
betere horecagroothandels.

Bezoek onze website lebokaas.nl/recepten voor
recept-inspiratie.
vegetarisch
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zonder
gelatine

glutenvrij

schift
niet

bakvast

Frisse
zuivelspread
in hersluitbaar
emmertje

Lebo Frisse zuivelspread is het smakelijke en
verantwoorde alternatief. Het is de ideale
basisspread voor op brood en wraps om zo
gerechten vooraf klaar te kunnen maken. De
Zuivelspread is te gebruiken van ontbijt tot
diner en verdient daarmee een vaste plaats
in iedere professionele keuken. Bieslook &
Peterselie biedt het gemak van een kanten-klaar product. Terwijl de neutrale smaak
van Naturel ruimte biedt om er eenvoudig
eigenheid aan te geven met eigen ingrediënten.

•
•
•
•

Romig & licht, past binnen de richtlijnen
van Schijf van Vijf
Ideale basisspread op brood en wraps, maar
ook als dip en verrijker in soep, salade en saus
Goede vervanger van boter, mayonaise
en crème fraîche
Extra goed smeerbaar en kant-en-klaar
voor gebruik

NIEUW

ASSORTIMENT
Frisse zuivelspread
naturel*
Inhoud 1kg
Art. nr: 112610

Frisse zuivelspread
bieslook & peterselie*
Inhoud 1kg
Art. nr: 112616
vegetarisch

zonder
gelatine

glutenvrij

schift
niet

bakvast

*in

lijn met richtlijnen schijf van vijf
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in hersluitbare bak
Lebo Volle roomkaas is een stevige roomkaas met een
romige volle smaak. De stevigheid leent zich goed voor
het mengen met andere ingrediënten. Ook is deze
roomkaas ideaal om te gebruiken voor warme gerechten;
bakvast en schift niet.

•
•
•
•

Romig en stevig
Warm en koud toepasbaar
Ideaal om te mengen
Cheesecake, taarten &
desserts

ASSORTIMENT
Volle roomkaas naturel romig & stevig

Volle roomkaas bieslook romig & stevig

Volle roomkaas naturel romig & stevig

Volle roomkaas bieslook romig & stevig

Inhoud 1 kg
Art.nr: 112000

Inhoud 1 kg
Art.nr: 112005

Inhoud 500 gram
Art.nr: 112505

Inhoud 500 gram
Art.nr: 112500

vegetarisch

zonder
gelatine

glutenvrij

schift
niet

bakvast
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Lebo Lichte roomkaas met yoghurt
is een frisse roomkaas met minder
vet, maar toch met het romige van
echte roomkaas. Ideaal voor koude
toepassingen zoals het beleggen
van broodjes, bagels en wraps. En
daarnaast een lichte basis voor dip,
crème en dressing.

•
•
•
•

Met yoghurt
30% minder vet*
Smeer & dip
In lijn met Richtlijnen
Schijf van Vijf

ASSORTIMENT
NIEUW

Lichte roomkaas
naturel**
Inhoud 1 kg
Art.nr: 112800

Lichte roomkaas
bieslook**
Inhoud 1 kg
Art.nr: 112066

Lichte roomkaas
Chimichurri**
Inhoud 1 kg
Art.nr: 112006
* dan reguliere roomkaas
** in lijn met richtlijnen schijf

vegetarisch

zonder
gelatine

van vijf

glutenvrij

schift niet

Verse roomkaas
e
r
a
b
t
i
lu
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n
i
spuitzak

Spuitbare roomkaas in een
handige spuitzak met een
hersluitbaar, gekarteld
spuitmondje. Ideaal voor de
mooiste hapjes en garneringen,
maar ook geschikt als verrijking
van soep/saus en als vleesvulling.
De spuitzak biedt gemak, snelheid,
constante kwaliteit en dus winst.
Voor het beste resultaat de
spuitzak een half uur voor gebruik
uit de koeling halen en de
roomkaas licht kneden.

•
•
•
•
•

Ideaal voor hapjes, gerechten en
garneringen
Hersluitbaar en hygiënisch
Brengt gemak en tijd
Met natuurlijke ingrediënten
Brede range kant-en-klare smaken

vegetarisch

zonder gelatine

glutenvrij

schift niet

bakvast

zonder
conserveringsmiddelen

ASSORTIMENT SPUITZAKKEN ROOMKAAS
Naturel

Sweet Pepper

Bieslook

Ananas

Champignon Truffel

Pesto Tomaat

Pesto al Limone
Inhoud 500 gram
Art. nr: 112901

Italiano

Inhoud 500 gram
Art. nr: 112680

Inhoud 500 gram
Art. nr: 112687

Inhoud 500 gram
Art. nr: 112686

Inhoud 500 gram
Art. nr: 112681

Inhoud 500 gram
Art. nr: 112902

Bieslook
Inhoud 800 gram
Art. nr: 112086
(niet hersluitbaar)

Inhoud 500 gram
Art. nr: 112685

Inhoud 500 gram
Art. nr: 112684

Ook beschikbaar in kleine
verpakkingen van 200 gram,
onder het merk van ons
ers.
zusterbedrijf De Zuivelmak
In de smaken Naturel,
Bieslook en Italiano.

Lebokaas.nl

Verse roomkaas
in worstrol

Lebo Verse roomkaas in worstrol is een
ideale basis voor vele recepten. De verse
roomkaas is erg geschikt om te mengen/
homogeniseren met verse ingrediënten
zonder dat er klontjes ontstaan. Dit komt
door de zachte structuur en het vochtgehalte.
Zowel zoete als hartige smaken passen
perfect bij onze naturel roomkaas. Varieer
zelf met verse ingrediënten en creëer zo de
heerlijkste gerechten.

•
•

Stevig, snijdbaar, mengbaar
Basis voor taarten en desserts

verse roomkaas
naturel
Inhoud 1 kg
Art. nr: 110050

NIEUW

Verse roomkaas
Machelles

Deze stevige roomkaasstaven zijn bedoeld
voor de kaasspecialist en de versafdeling
van de supermarkt. Heerlijk op brood en
toast. Verkrijgbaar in verrassende hartige
en zoete smaakvariaties.

•
•
•
•

Ideaal om plakken van te snijden
Met rijke garnering
Verkrijgbaar in 8 smaken
In 1,3 kg verpakking of verpakt
per plak van 125 gram

Bekijk het uitgebreide assortiment op

lebokaas.nl/machelle

vegetarisch

zonder
gelatine

glutenvrij

schift
niet

bakvast

zonder
conserveringsmiddelen
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vegetarisch

zonder
gelatine

glutenvrij

Verse
geitenkaas

Naast verse roomkaas van
koeienmelk, maken we bij Lebo ook
zachte verse geitenkaas, uiteraard
gemaakt van verse geitenmelk.
Lebo Verse geitenkaas kenmerkt
zich door haar milde smaak en haar
brede toepassingsmogelijkheden.

•
•
•

Geschikt voor mensen met
koemelkallergie
Zacht van smaak
Smelt niet in de oven, maar wordt
lobbig met behoud van zijn vorm

ASSORTIMENT
Verse geitenkaas
worstrol*
Inhoud 500 gram
Art. nr: 110095

Verse geitenkaas
spuitzak*
Inhoud 500 gram
Art. nr: 112652
* in

lijn met richtlijnen
schijf van vijf

Ook beschikbaar
in kleine
spuitzak van 200
gram*, onder
het merk van De
Zuivelmakers.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws
en recept-inspiratie? Ga naar de website en
meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Lebokaas.nl
Lebo Kaas B.V.
1e Industrieweg 13
3411 MG Lopik
T: + 31 (0)348-558020
Voor meer informatie:
Bertwin van Vulpen
Accountmanager Foodservice
T: + 31 (0)6 20594466
E: Bertwin@lebokaas.nl

Hier maken
wij onze
verse kaas.

Voor alle
uitgebreide
productspecificaties
van het Lebo
assortiment
verwijzen we naar
PS in Foodservice.

