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ONZE REDEN VAN BESTAAN

BRIDOR,

Share the bakery cultures of the world1

(1) Laten we de bakkersculturen over de wereld verspreiden.

SINDS DE OPRICHTING DOOR LOUIS LE DUFF IN 1988, WORDEN DE TEAMS VAN BRIDOR GEDREVEN DOOR DE PASSIE VOOR HET BAKKERSVAK
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Brood hoort bij het leven, overal ter wereld.
Het maakt deel uit van ons cultureel erfgoed, en ieder land heeft zijn eigen bakkerscultuur: vernieuwend, bijzonder, die van 

generatie op generatie overgedragen wordt. 

Tussen traditioneel en modern, lokaal en globaal, kruisen de recepten elkaar en worden opnieuw uitgevonden, naar gelang de 

smaak van de consument.

Dit is de missie van Bridor
Samen delen wij de bakkers- talenten en culturen om de beste bakkersproducten op tafel te krijgen, 

in meer dan 100 landen ter wereld.

De bakkersculturen uit de hele wereld delen, en doen leven
Van de Franse baguette tot het smaakvolle nordic brood, van de Franse roomboter croissant tot de Japanse versie met rode bonen, 

de Indiase chapati tot de Braziliaanse pao de queijo. 

Wij halen onze inspiratie uit de buitengewone vakkennis van bakkers, en chef-koks uit de hele wereld om bijzondere producten 

te creëren... Deze karaktervolle broden en viennoiserie van natuurlijke oorsprong respecteren alle bijzondere lokale kenmerken.

Sinds de oprichting wordt Bridor gedreven door passie:
/  Nieuwe recepten bedenken en produceren in zoveel mogelijk soorten en smaken.

/  Naar topkwaliteit streven voor onze ingrediënten en onze leveringsketens.

/  Industriële kracht combineren met virtuoze vakkennis.

/  Zonder concessies te doen in kwaliteit en smaak.

/  Bij alles wat we doen staat de mens centraal, voor een milieuvriendelijke benadering…

Bridor
in enkele cijfers

2 500

800 miljoen

4 miljard

9

Aanwezig in meer dan 

100 landen 
over de wereld

//////////////////////////////////////////////

medewerkers

euro omzet in 2021

producten per jaar

productielocaties



ONZE DNA
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Al meer dan 30 jaar kwaliteit

Innovatie 
als motor

De mens centraal 
in al onze beroepen

Bridor gebruikt productiemethodes die de producten, en rusttijden 

respecteren die nodig zijn voor de smaakontwikkeling. De teams 

bestaan uit bakkers, ingenieurs en kwaliteitsdeskundigen, die aan 

viennoiserie met voornamelijk echte boter werken, vervaardigd 

volgens de Franse banketbakkerstraditie. De broden zijn bereid met 

minimaal T65 meel.

Innovatie, een ware groeimotor, is sinds de 

oprichting de drijfveer van de Vrouwen en 

Mannen bij Bridor. Meer dan 100 producten 

geïnspireerd door bakkersculturen over de 

wereld worden jaarlijks op de markt gebracht. 

Bridor is reeds meerdere keren bekroond voor 

zijn innovaties: heeft onder andere de ‘Grand 

Prix SIRHA Innovation 2019’ toegekend gekregen 

voor Amibiote, een baguette ontwikkeld in 

samenwerking met het INRAE (Frans Instituut 

voor Landbouw-, Voeding- en Milieuonderzoek), 

en Joël Doré, microbiota-expert.

De onderneming is erg zuinig op al die mensen die zich iedere 

dag weer voor haar inzetten. Sinds 2019 worden exoskeletten 

ingezet, om de werkomstandigheden van onze medewerkers op de 

historische productielocatie te verbeteren. Er worden het hele jaar 

door regelmatig verschillende acties georganiseerd, zoals Maand 

van Gebarentaal. De lokale arbeidsmarkt wordt gestimuleerd, en 

scholing bevorderd.

1 • Frédéric Lalos, ‘Meilleur ouvrier de France’ (MOF, Beste Vakman van Frankrijk).   2 • Louis Le Duff (links) en Gaston Lenôtre (rechts).   3 • Van de producten wordt om de 15 
tot 30 min. een monster afgenomen, en gebakken om een permanente controle van de eindproducten te valideren en te garanderen.   4 • Amibiote, vezelrijk brood ontwikkeld 
in samenwerking met het INRAE (Frans Instituut voor Landbouw-, Voeding- en Milieuonderzoek).   5 • Op onze productielocatie worden op dit moment 4 exoskeletten gebruikt.

1

Het behoud van een ambachtelijke vakkennis
Al meer dan 30 jaar laar Bridor zich inspireren door de bakkerstraditie, en gaat samenwerkingen 

aan met Chefs om smaakvolle producten met karakter te kunnen bieden. Met deze prestigieuze 

samenwerkingen zoals die met Maison Lenôtre, Maison Pierre Hermé Paris en Frédéric Lalos, 

Beste Vakman van Frankrijk, biedt Bridor originele producten aan klanten in het hogere segment.

2
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ONZE DOELSTELLINGEN
ZICH INSPANNEN VOOR DE BESCHERMING VAN MANNEN EN VROUWEN, MAAR OOK VOOR HET MILIEU

Begrijpbare, 
eenvoudige recepten

Zich inspannen voor de voedingskwaliteit van onze producten

Inzet voor het ‘beter eten’

Meer dan 85% van onze referenties zijn CLEAN 

LABEL BRIDOR1; zo beantwoorden al onze 

croissants, chocoladebroodjes en 98% van onze 

broden aan deze definitie.

Consumenten op zoek naar een meer gebalanceerd, milieuvriendelijk voedingspatroon zijn steeds meer 

geïnteresseerd in thema’s als natuurlijkheid en voeding. Aansluitend op deze trends bieden wij een assortiment 

BETER-VOELEN, en een BIOLOGISCH assortiment.

ONZE BRIDOR CLEAN LABEL RECEPTEN
ZIJN BEREID MET:

/ ingrediënten van natuurlijke oorsprong

/ ingrediënten die van nature kleur, smaak of textuur geven, 

zoals vanille-aroma of kurkuma voor de kleur.

Alleen ascorbinezuur wordt in onze recepten getolereerd, voor 

zijn belangrijke rol in de uiteindelijke productkwaliteit.  En dan 

nog is de gebruikte hoeveelheid nooit meer dan 0,02 %. 

CONTINUE INZET VOOR ZOUTREDUCTIE IN ONZE PRODUCTEN

Een driejarig actieplan 

maakt het ons mogelijk 

om het zoutgehalte in 

onze broden geleidelijk 

te verlagen�. 

Deze berekende, en geleidelijke verlaging van het zoutgehalte 

in onze broden is naar aanleiding van de belofte van de 

lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), en de 

aanbevelingen van het Franse ministerie van Volksgezondheid in 

het PNNS 4 (Nationaal Programma voor Voeding en Gezondheid).

In Europa mag de claim ‘verlaagd zoutgehalte’ alleen 

gebruikt worden voor producten die minimaal 25% 

minder natrium/zout bevatten dan een vergelijkbaar 

product op de markt. 

Voor het assortiment viennoiserie heeft de optimalisatie van onze recepten in Clean 

Label Bridor tevens een verlaging van het suikergehalte in onze vullingen tot gevolg.

EEN ASSORTIMENT 
BRODEN MET MINDER DAN 0,9% ZOUT

EEN PRODUCTAANBOD 
‘VERLAAGD ZOUTGEHALTE’

In enkele landen zijn zowel de aanbevelingen als de 

wetgeving op dit gebied nog veeleisender. Daarom biedt 

Bridor u het assortiment ‘Just A Pinch’ met minder dan 

0,9% zout.

Januari 2020 Januari 2021 Januari 2022

72% 74% 85% Doelstelling 2026

100%
CLEAN LABEL BRIDOR

(1) Toepassingsgebied Clean Label: brood, viennoiserie, snackproducten, brioche, met BRIDOR-merk, mix aangeleverde producten inbegrepen.  •  (2) Behalve Focaccia’s Genovese.  •  (3) Op gebakken product, zoals het gegeten wordt.  • (4) Behalve onvoorziene weersomstandigheden die een bevoorrading van 100% Franse tarwe onmogelijk maken.

SUIKER

ZOUT

Het maximum 
zoutgehalte in 

onze broden gaat 
naar 1,3 g/100g³

2023

Herziening van onze béchamel, en een 
groot aantal van onze vruchtenvullingen

HET WELZIJN VAN 
CONSUMENTEN

-25%

ZOUT



DE KWALITEIT VAN 
ONZE INGREDIËNTEN
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Besparingen

Duurzame acties

Biodiversiteit

Gezondheid en veiligheid

Meel

Eieren

Boter

Beter-voelen, integratie en diversiteit

/ Sinds 2021 is 100% van ons conventioneel meel van Franse oorsprong, 

dit betekent dat ze gemaakt is van Franse tarwe⁴ en verwerkt bij Franse 

molenaars, die maximaal 300 km van onze productielocaties gevestigd 

zijn. 

/ BIOLOGISCH tarwemeel gebruikt voor onze broden komt van Frans 

BIOLOGISCH tarwe⁴.

/ Onze eieren voor Bridor producten komen sinds 1 januari 2019 van 

scharrelkippen. Enkele assortimenten (BIO, NAKED, Bridor x Pierre Hermé 

Paris) zijn bereid met vrije uitloopeieren.

/ In samenwerking met onze partner- telers en verwerkers werken wij 

aan de opstelling en ondertekening van ons Handvest Bridor duurzame 

boterproductie. Dit handvest omvat de best pratices op gebied aankoop, 

de ondersteuning van de melkveesector en milieubescherming.

/ Lancering van het project HUMAN, dat zich richt op de preventie van spier- en botaandoeningen.

Een sportzaal, en een laboratorium voor lichamelijke metingen zijn geïnstalleerd om werknemers 

gepersonaliseerde programma’s te bieden, en ze te begeleiden om blessures te voorkomen.

/ Toekenning van het keurmerk ‘Vitrine Industrie du Futur’, dat staat voor een geslaagde industriële 

transformatie, is een erkenning voor onze technologische innovaties gericht op de Mens op onze productielocaties. 

/ De inzet op grote schaal van exoskeletten. 

Onze eerste exoskeletten zijn in 2019 in gebruik genomen. Deze zijn sinds 2021 aangevuld met 

spiervermoeidheidssensoren om de voordelen te meten en te verbeteren.

/ De inzet van chatbots op onze fabriekslocaties: één om veelvoorkomende problemen op de productielijnen 

sneller op te lossen, de ander om dagelijks real-time ondersteuning te bieden aan managers en teams voor 

vragen over de functionering binnen het bedrijf (‘HR chatbot’).

/ Toekenning van de Certificering veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

/ DOELSTELLING 50% minder arbeidsongevallen met ziekteverzuim vanaf nu tot 2024 

op alle afdelingen, en voor alle activiteiten in de wereld.

/ In 2021 zijn we de procedure gestart voor de Energiebeheercertificatie. 

Deze certificatie valoriseert ondernemingen die zich inzetten om hun impact op het klimaat te verlagen, 

de bronnen te beschermen en hun resultaten te verbeteren dankzij een efficiënt energiebeheer.

/ Vanaf nu tot 2023, zullen 70 000 m3 water per jaar bespaard worden op onze productielocaties door verlaging 

van ons waterverbruik dankzij de adiabatische koelingstechnologie (een effectieve manier om te koelen en is 

gebaseerd op het koelen van lucht door het laten verdampen van water).

/ 100% Van ons industrieel water wordt gebruikt voor de irrigatie van de akkers rond onze productielocaties. 

In 2020 was dit 90 000m3 hergebruikt water!

/ Sinds 2021 hebben slimme productielijnen ingezet (preventief onderhoud).

/ Bij de bestudering van nieuwe projecten wordt altijd rekening gehouden met biodiversiteit. Zo is onze Louverné 

locatie nu voorzien van 6 bijenkorven, en worden groenvoorzieningen onderhouden door schapen dankzij de 

duurzame begrazing van ‘Moutons de l’Ouest’ (Schapen uit het Westen).

Voor enkele recepten werken wij met Charentes Poitou AOP boter, 
unaniem verkozen door Franse ambachtelijke bakkers want perfect 

geschikt voor de vervaardiging van viennoiserie.

We gebruiken bretonse boter in ons exclusief assortiment bereid in 

samenwerking met La Maison Pierre Hermé Paris.

DE BESCHERMING  
VAN ONS MILIEU

REKENING HOUDEN MET  
DE VROUWEN EN MANNEN



Culinaire demonstraties van clubleden.
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BAKKERS-
CULTUREN DE FRANSE VAKKENNIS IN DIENST 

VAN DE BAKKERSCULTUREN OVER 
DE WERELD

Bridor Bakery Cultures Club
Deze club is opgericht om de bakkersculturen over de wereld 

te doen leven. 

Hij verenigt al onze topbakkers die we in de verschillende delen 

van de wereld hebben. 

Samen wisselen ze lokale trends uit, delen ze de bakkersculturen, 

recepten uit hun streek, en nemen ze deel aan internationale 

Bridor-evenementen: beurzen, bakkersvakwedstrijden… 

Deze club is een plek voor uitwisselingen, inspiratie en 

overdracht rond de bakkerspassie!

De ambitie bij Bridor is de bakkersculturen over de wereld te delen, en doen leven. Onze lokale chefs herzien onze producten 

door recepten aan te passen aan de lokale culinaire specificiteiten. We bieden ook innovaties op basis van lokale culturen, 

gecombineerd met onze Franse vakkennis.

Maple pecan

pastel de nata

B’Break Chorizo

gevulde croissant

panettone

focaccia

Muffins

Breizh’n’roll

Deense kronen

BoerencroissantBaguette 
’Parisien’ 

Ultra Kaneel Rol 

Za’atar croissant

Dit logo geeft aan dat dit product het 
resultaat is van een innoverend recept, 
geïnspireerd door lokale culturen voor 
een assortiment creatieve en smaakvolle 
producten!



bridor.com Bridor app

ONDERSTEUNING OP AFSTAND.

Neem contact op met onze 

technische managers voor 

hulp bij de bereiding van 

onze producten:

08 002 810 40 2

• Van 7u tot 11u

• Van maandag tot vrijdag

UW ONLINE CATALOGUS.

Producten: op onze website, vindt u alle referenties broden, 

viennoiserie en patisserie.

Media: voor al onze productbeschrijvingen, recepten en 

video’s met bakinstructies.

Klantaccount: een online-account ter beschikking 1 voor 

een overzicht van uw producten, transactiedocumenten, een 

editingtool voor een gepersonaliseerde catalogus en onze 

klantenservice.

(2) Gratis nummer
Dienst alleen beschikbaar in 
Europees Frankrijk.

(1) Voor toegang tot uw online-account wordt u verzocht 

contact op te nemen met onze teams.  

commercialfrance@groupeleduff.com voor Frankrijk 

exportsales@groupeleduff.com voor andere landen.

Een applicatie die rekening houdt met de eisen van 

hoteliers, om de baktijden voor ontbijt en pauzes in 

te plannen. 

Gegevens instellen:

• Producttype

• Oventype

• Aantal platen

• Aantal klanten

• Diensttijden

EEN ONDERSTEUNENDE TOOL BIJ 
HET BAKKEN VAN ONZE BRODEN EN 
VIENNOISERIE IN HET HOTELWEZEN.

250 VERTEGENWOORDIGERS EN BAKKERS,  
WAARVAN 150 GEVESTIGD BUITEN FRANKRIJK.

OM DE 2 UUR EEN BAKSESSIE 
INPLANNEN, 

VOOR VIENNOISERIE VAN 
OPTIMALE KWALITEIT.

MA X
2 UUR

OM
 D

E 
2 U

UR GEBAKKEN = TOPKW
ALITEIT
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DIENSTEN & RECEPTEN
BRIDOR TOT UW DIENST: ONDERSTEUNING DAAR WAAR HET NODIG IS

Bridor connect

 Commerciële & Technische 
knowhow
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Grondstoffen van hoge kwaliteit

De smaak van traditie

Vakkennis en Creativiteit

Inzet voor het ‘beter eten’

/ Minimaal T65 tarwemeel. Sinds 2021 wordt al ons traditioneel 

meel vervaardigd met in Frankrijk geteeld meel1.

/ De zuurdesems worden in onze productie-ateliers bereid volgens 

gedetailleerde productspecificaties.

/ Degen met zorg gevormd, langzaam gekneed en bewerkt. 

/  Respect van de lange rijs- en rusttijden  voor een luchtige 

kruimstructuur, en unieke smaken.

/ Een aanbod geïnspireerd door het ware Franse vakmanschap en de 

bakkersculturen over de wereld, voor een breed assortiment broden 

in vele vormen en smaken.

/ 98% van onze broden zijn Clean Label Bridor. Dit logo siert de 

Collecties die voldoen aan deze eisen.

(1) Behalve onvoorziene weersomstandigheden die een bevoorrading van 100% Franse tarwe onmogelijk maken, buiten focaccia’s.
8
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Onze vakkennis
BROODJES
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Onze collecties

Gourmets

Gourmands

Essentiels

Premium Bridor assortiment met een volledig aanbod van rustieke broodjes met intense smaak. 

Overheerlijke, luxe broden zoet of hartig, boordevol ingrediënten 

en geschikt voor elk eetmoment.

Klassiek vormen en populaire recepten voornamelijk bereid met Label Rouge tarwemeel 

en gefermenteerd deeg. 

Broden op z’n Frans

Bridor Une Recette 
Lenôtre Professionnels

Bridor by Frédéric Lalos

Broodjes van hoge kwaliteit, bereid in samenwerking met maison 

Lenôtre, grotendeels met handgemaakte inkepingen.

Een selectie grote broden ontwikkeld met Frédéric Lalos, 

Beste Bakkersvakman van Frankrijk. 

Een assortiment dat vakkennis uit de Franse 

banketbakkerstraditie combineert met die uit 

andere culturen, om nieuwe culinaire horizonten 

te verkennen.

Wereldbroden

Een assortiment dat gezonde voeding, plezier en 

kwaliteit combineert.

De ‘Beter-Voelen’ 
broden

Bereid met streng geselecteerde BIOLOGISCHE 

grondstoffen.

Biologische 
broden

DE LUXE INGREDIËNTEN VAN HET RECEPT (meel, vulling...)
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Groothandel-
producten
MINIPACKS
Producten verpakt in witte kartonnen doosjes 

met groot gekleurd etiket, speciaal voor cash-

and-carry.

CONSUMENTENVERPAKKINGEN
Een aanbod bestemd voor consumenten, om 

thuis te bakken.



Het beste wat de Franse bakkerswereld te bieden heeft met exclusieve recepten gecreëerd 

in samenwerking met Maison Lenôtre in Parijs, in klein formaat, voor professionals in de 

horeca. De broodjes uit dit assortiment onderscheiden zich door hun finesse en subtiliteit, zijn 

grotendeels met de hand ingesneden en bereid met zuurdesem. Broodjes die uitnodigen om 

te variëren met verschillende recepten, vormen en smaken.

POCHON
Pochon is een combinatie van T65 tarwedesem 

voor de kracht en karakter, maar ook een 

gedroogd tarwedesem voor de versterking van 

de smaken en aroma’s. 

Het geheim van zijn subtiele aroma’s zit in 

de lange rijstijd en een optimale mix van 

geselecteerde desems. Zijn originele vorm wordt 

verkregen dankzij een handmatige bewerking.

FOCUS OP
onze iconische assortimenten

FINEDOR®
De Finedor® staan voor de Franse 

stijl en finesse, en wordt bereid 

met Traditioneel Tarwemeel (T65), 

een tarwedesem en voorzien 

van handgemaakte inkepingen. 

Ze maken uw borden mooier, en 

passen bij ieder recept.

Deze grote broden, ontwikkeld in samenwerking met Frédéric Lalos, Beste 

Bakkersvakman van Frankrijk, bezitten bijzondere bakkwaliteiten; alsof ze 

rechtstreeks uit de oven komen.

Het geheim?   Streng geselecteerde grondstoffen, en met bijzondere aandacht 

voor het bereidingsproces en het respect van het deeg geïnspireerd door 

ambachtelijke methoden, voor een assortiment rustieke broodjes van zeer hoge 

kwaliteit.

Bridor by 
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IN DE 
SCHIJNWERPERS

IN DE SCHIJNWERPERS

Bridor Une Recette Lenôtre Professionnels



Wanneer het Franse bakkersvakmanschap zijn inspiratie haalt uit trends 

van hier of elders, om ons originele en smaakvolle recepten te bieden.

Lokale smaken vinden elkaar in verschillende Bridor-producten, zoals het 

Nordic brood in Scandinavische stijl, of de ciabatta’s en het Brood Panettone 

stijl met de smaak van Italië.

Wereldbroden
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IN DE SCHIJNWERPERS

Gourmets
De broden uit dit assortiment zijn bereid op basis van 3 essentiële pijlers: 

DE KWALITEIT
/ Streng geselecteerde ingrediënten volgens onze nauwkeurig opgestelde 

productspecificaties, met bijvoorbeeld specifiek meel. 

/ De recepten worden vakkundig bereid door onze bakkers, voor unieke smaken 

en aroma’s.

VAKKENNIS
/ Alle producten zijn bewerkt met respect voor het productieproces en het deeg.

/ Het deeg wordt bewerkt met een hoge vochtigheidsgraad en lange rijstijd voor 

een optimale ontwikkeling van de kruim en aroma’s.

/ Om de traditionele methoden te bewaren, hebben wij de keuze gemaakt om 

desems vervaardigd in onze ateliers voor onze recepten te gebruiken, die lange 

rijstijden respecteren.

CREATIVITEIT
/ Een selectie van verschillende ingrediënten (mengsels van zaden bereid door 

onze teams) die onze broden stuk voor stuk karakter geven.

/ Verschillende complexe vormen en afwerkingen (grote broden, kleine broden, 

baguettes, demi-baguettes) worden aangeboden om zo goed mogelijk aan uw 

behoeften te voldoen.

NORDIC BROOD
Een uniek recept voor een brood Scandinavische 

stijl met een donkere, compacte kruim:

/ Rijk aan rogge en zaden: zonnebloempitten, 

maanzaad, gierst, witte sesamzaad, geel en 

bruin lijnzaad

/ De smaak van gebrande granen 

/ Zachte compacte kruim en royale, krokante 

topping
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VIENNOISERIE
Bladerdeeg van bijzondere kwaliteit

De smaak van traditie

Flexibiliteit en snelheid

Inzet voor het ‘beter eten’

/ Voornamelijk ECHTE BOTER: bereid met Charentes-Poitou AOP boter of 

roomboter voor viennoiserie met fijn bladerdeeg dat smelt in de mond.

/ FRANS MEEL: traditioneel tarwemeel vervaardigd met tarwe geteeld 

in Frankrijk¹.

/ Met eieren van scharrelkippen, of vrije-uitloop.

/ Viennoiserie bereid volgens de Franse bakkerstraditie. De degen rijzen 

urenlang, voor smaakvolle viennoiserie met rijke, intense complexe 

aroma, en goudbruine bladerdeeg.

/ Een assortiment verkrijgbaar in CRU (ongerezen) en RTB (voorgerezen) 

om zich in alle behoeften te kunnen voorzien.

/ 76% van onze viennoiserie zijn Clean Label Bridor. 

Onze vakkennis

(1) behalve onvoorziene weersomstandigheden die een bevoorrading van 100% Franse tarwe onmogelijk maken, en behalve de Deense kronen.



Een assortiment overheerlijke luxe viennoiserie, 

verkrijgbaar in 2 assortimenten: MINI Gourmands 

en MAXI Gourmands.

Heerlijke
Viennoiserie

Een assortiment dat gezonde voeding, plezier en 

kwaliteit combineert.

‘Beter Voelen’
& Biologisch

Wereldse 
viennoiserie
Wanneer het Franse bakkersvakmanschap zijn 

inspiratie haalt uit trends van hier of elders.

Groothandel-
producten
MINIPACKS
Producten verpakt in witte kartonnen doosjes 

met groot etiket voor cash-and-carry.

CONSUMENTENVERPAKKINGEN
Een aanbod bestemd voor consumenten, om 

thuis te bakken.

Bridor Une Recette Lenôtre Professionnels

Bridor X Pierre Hermé Paris

Éclat du Terroir

Het beste uit de Franse bakkerstraditie voor professionals in hotel- en restaurantwezen.

Een ongekend viennoiserie-assortiment, zowel voor de bijzondere 

smaken als de hoogwaardige ingrediënten.

Het assortiment ‘Éclat du Terroir’ put zijn inspiratie uit de Franse banketbakkerstraditie, en gebruikt alle 

Bridor vakkennis om ’viennoiserie’ van uitzonderlijke kwaliteit te bereiden.
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Onze collecties

Créations d’Honoré

Savoureux

Irrésistibles

Maxi’s

Een rijk en complex receptuur die een bijzondere smaakervaring biedt, met intense en indringende zuivelnoten.

Smaakvolle luxe zoete viennoiserie, rijk aan boter, voor een zachte textuur 

en een intense smaak.

Bladerdeeg van echte boter, met een vleugje melk1 en room1 voor intense smaaknoten in de mond.

Eenvoudige en voordelige viennoiserie met zachte textuur, bereid met roomboter.

Viennoiserie op z’n Frans

DE INTENSITEIT VAN BOTER
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(1) Toegevoegd in poedervorm.
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FOCUS OP

MINI-CROISSANT 
Een zeer knapperige, smeuïge mini-croissant 

van 35 g, waarvan de ontwikkeling van de 

unieke botersmaak nog lang in de mond blijft. 

Het gebruik van Bretons boter, en het recept 

verrijkt met suiker en melk maken dit een 

bijzondere subtiele croissant.

MINI-CHOCOLADEBROODJE
Een volumineus mini-chocoladebroodje 40 g 

met mooi bladerdeeg en een unieke smaak. 

We herkennen het knapperige aspect van 

de croissant, de smaak van echte boter 

gecombineerd met pure chocolade uit 

Madagaskar en zijn krachtige, bittere 

smaaknoten.

IN DE SCHIJNWERPERS

EEN PRESTIGIEUZE SAMENWERKING

Aan de basis van deze al meer dan 20 jaar durende samenwerking, de 

gedeelde waarden: die van veeleisendheid, perfectie en creativiteit.

Deze exclusieve recepten zijn bedacht door de Meesterbakkers van Lenôtre, 

voor de creatie van viennoiserie bereid met roomboter, geeft dit bijzondere 

bladerdeeg een fijne smaak.

Dit prestigieuze merk, ontwikkeld voor chefs door chefs wordt tegenwoordig 

wereldwijd aangeboden om onze meest veeleisende klanten tevreden te 

stellen.

Bridor Une Recette 
Lenôtre Professionnels

VIENNOISERIE LUNCH
De smaakvol le  en  subt ie le 

viennoiserie in lunchformaat 

geven hetzelfde plezier als de 

kleinere variant. Ze zijn niet weg 

te denken van het ontbijtbuffet in 

hotels, of tijdens de pauze van 

een seminar.

onze iconische assortimenten

Gedreven door hun gemeenschappelijke waarden, 

hebben Bridor en Pierre Hermé Paris een origineel 

assortiment viennoiserie bedacht, met bijzondere 

smaken en hoogwaardige ingrediënten.

Pierre Hermé heeft, met dezelfde hoge eisen 

als voor zijn creaties, strenge en nauwkeurige 

productspecificaties opgesteld. Zo heeft hij vijf 

recepten gecreëerd, waarvoor hij stuk voor stuk 

combinaties van smaken en texturen bedacht heeft 

met zijn kenmerkende perfectionisme.

Elk ingrediënt is streng geselecteerd, met speciale 

aandacht voor de oorsprong van de ingrediënten 

van dit assortiment: Franse tarwe, Boter uit Bretagne, 

pure chocolade uit Madagascar, amandelen uit 

Californië, citroensap uit Sicilië...

Bridor X Pierre Hermé Paris
EEN UNIEKE & CREATIEVE SAMENWERKING

IN DE 
SCHIJNWERPERS
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CHARENTES POITOU AOP BOTER
Een groot deel van onze Éclat du Terroir viennoiserie is 

bereid met Charentes Poitou AOP boter. Dit is de historische referentie 

voor toerboter. 

/ Deze boter is unaniem verkozen door Franse ambachtelijke bakkers, 

want perfect geschikt voor de vervaardiging van viennoiserie. 

/ Een keurmerk om aan consumenten te communiceren, want begrippen 

als oorsprongsbenaming en vakkennis wegen zwaar tegenwoordig, en 

wekt vertrouwen.

Het assortiment ‘Éclat du Terroir’ put zijn inspiratie uit de Franse 

banketbakkerstraditie, en gebruikt alle Bridor vakkennis om 

’viennoiserie’ van uitzonderlijke kwaliteit te bereiden.

Een recept met alleen, zorgvuldige en geleidelijke laminatie 

van het deeg, en de lange rijstijden geven dit bladerdeeg een 

bijzondere kwaliteit; zowel voor de textuur als de smaak.

Dit bijzondere recept, geheimgehouden sinds zijn creatie, geeft 

deze viennoiserie een natuurlijke rijke smaak met een intense 

nasmaak van karamel.

BREIZH’N’ROLL
De Kouign Amann, traditioneel Bretons gebak, aangevuld 

met onze vakkennis op gebied van getoerd brooddeeg: een 

recept bereid met croissantdeeg, boter en suiker, voor een 

zowel smeuïge als knapperige textuur.

IN DE SCHIJNWERPERS

Creatieve en royale luxe viennoiserie voor een unieke en smaakvolle ervaring.

Voldoen tegenwoordig aan de behoefte van consumenten, die genot via nog intensere smaakbelevenissen 

zoeken..

Luxe viennoiserie combineren nieuwe smaken, nieuwe texturen met originele vormen en aantrekkelijke 

decoraties. Dit assortiment brengt zo een golf van originaliteit en genot, voor een ongekende smaakervaring.

Luxe viennoiserie
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Bladerdeeg van bijzondere kwaliteit

Smaak en Creativiteit

Snelle bereiding

/ Bladerdeeg 100% ECHTE BOTER: Deze voorgerezen snacks zijn gemaakt met 

getoerd roomboter-bladerdeeg, voor een heerlijke botersmaak die de aroma’s 

versterkt, een knapperige textuur en goudbruin bladerdeeg.

/ FRANS MEEL: traditioneel tarwemeel vervaardigd met tarwe geteeld in Frankrijk¹. 

/ Alleen met eieren van scharrelkippen.

/ Gevarieerde smaakvolle en luxe garnituren.

/ Verschillende formaten: mini-formaten voor elk moment van de dag, thuis of 

buitenshuis en de royalere maxi-formaten, geschikt om aan tafel of onderweg 

te eten.

/ Bun’n’Roll, een viennoiseriedeeg-bun die als basis voor vele overheerlijke 

recepten gebruikt kan worden, zowel zoet als hartig.

/ Een assortiment beschikbaar in een ‘voorgerezen’ versie, voor een snelle en 

eenvoudige bereiding, om versheid en flexibiliteit te garanderen.

          MINI-SNACKS
Kleine hartige snacks, vol van smaak en royaal gegarneerd, bereid met 

roomboter bladerdeeg. Ze zijn geschikt voor alle gezellige momenten, 

zoals bij de borrel, het ontbijt of tijdens de pauze van een seminar…

IN DE SCHIJNWERPERS

SNACKING

BUN’N’ROLL
Deze spiraalvormige viennoiseriedeeg-burger, 

bereid met heerlijk croissantdeeg, vormt een 

fantastische basis voor originele burgers en 

desserts.   

/ Aantrekkelijk, dankzij de spiraalvorm die 

een fijn bladerdeeg laat raden.

/ Flexibel, kan de hele dag door gebruikt 

worden.

/ Verrassend, dankzij de heerlijke smaak 

van boter en unieke combinatie van texturen: 

knapperig van buiten en smeuïg van binnen.

/ Praktisch eenvoudige bakinstructies.

IN DE SCHIJNWERPERS

Inzet voor het ‘beter eten’
/ 86% van onze hartige snacks zijn Clean Label Bridor.

(1) behalve onvoorziene weersomstandigheden die een bevoorrading van 100% Franse tarwe onmogelijk maken.
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Bridor Une Recette 
Lenôtre Professionnels

Délices by Bridor

Wereldpatisseries

Bridor en Maison Lenôtre hebben de handen ineengeslagen om professionals 

bijzondere petits-fours en macarons  te bieden: verzorgde presentatie, intense 

smaken door de hoogwaardige ingrediënten. Dit assortiment is een ware afspiegeling 

van de Franse banketbakkerstraditie: de topkwaliteit van Lenôtre in een mignardise 

van Bridor.

/ Macarons geïnspireerd door de Franse traditie, gegarneerd met botercrème, 

ganache of vruchtenpuree.

/ Unieke petits-fours in verschillende formaten, voor luxe plateaus.

Een assortiment met unieke, stijlvolle en moderne patisserie, bereid met 

kwaliteitsingrediënten, en met respect voor de Franse vakkennis:

/ Heerlijke Franse macarons, trendy en smaakvol.

/ Financiers, traditionele recepten met echte boter en vol amandelen.

Heerlijke, smaakvolle producten die zich laten inspireren door lokale culturen uit 

de hele wereld; zoals de madeleine, icoon van de Franse patisserie, de muffins 

waarvan het recept rechtstreeks uit de Verenigde Staten komt en ook de Pastel 

de Nata, een typische lekkernij uit Portugal.

MEER DAN 10 JAAR VAKKENNIS EN 
EXPERTISE OM EEN ASSORTIMENT 
PATISSERIE TE KUNNEN BIEDEN MET 
GEVARIEERDE EN INTENSE SMAKENPATISSERIE 

PETITS-FOURS
Een assortiment bijzondere petits-fours 

gemaakt met kwaliteitsingrediënten 

voor uitgesproken smaken. De moderne 

vorm van taartjes, de romige, smeltende 

textuur van dessertjes en de authenticiteit 

van eclairs beloven het ultieme genot 

voor een ware traktatie!

MACARONS
De macarons van Bridor combineren een 

meringue op Franse wijze, volgens de 

‘koude methode’ bewerkt, en een ganache 

bereid op basis van vruchtenpuree en 

natuurlijke aroma’s. Met de ongeveer twintig 

smaken en verschillende verpakkingen, zijn 

er macarons voor elke gelegenheid!

IN DE SCHIJNWERPERSIN DE SCHIJNWERPERS
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Meer smaak!
Doelstelling: zoveel 
mogelijk Frans

Zorgen voor onze planeet

Geheel essentieel

Bridor zet zich in om de consument vooral 

Smaak te bieden!

De grondstoffen, gebruikt voor de bereiding van onze 

recepten, worden streng geselecteerd:

/ Franse tarwe voor ons brood.

/ Tarwemeel en boter vervaardigd in Frankrijk voor 

onze viennoiserie.

Onze doelstelling is om ZOVEEL MOGELIJK FRANSE 

ingrediënten te gebruiken, want een sourcing 100% 

Frans is niet haalbaar! Gewoonweg omdat niet al 

onze ingrediënten in Frankrijk geteeld worden, en 

dat waarschijnlijk ook nooit zal gebeuren.

Het BIOLOGISCHE assortiment past in het kader van 

een van de pijlers van Bridor, ‘Bescherming van het 

milieu’. 

Dit gaat via verschillende acties, die heel helder en 

duidelijk vastgesteld zijn: 

/ Afvalrecycling

/ Efficiënt waterbeheer & Grondbescherming.

Alle producten uit het BIOLOGISCHE assortiment 

zijn bereid volgens het Clean Label Bridor 

handvest. 

HET GEHEIM VAN DE BIOLOGISCHE BRIDOR BRODEN EN VIENNOISERIE?

BIO Biologisch 
Smaakt naar 
meer!
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De natuurlijkheid van voeding staat voor Bridor centraal bij de bepaling van de doelstellingen. Deze waarden 

worden steeds vaker gedeeld door de consumenten, die gezonder willen eten.

EEN ASSORTIMENT DAT AANSLUIT OP DE NIEUWE VOEDINGSINZICHTEN VAN DE CONSUMENT

‘BETER-VOELEN’

(1) Het gunstige effect wordt verkregen door dagelijks 3 g bètaglucanen uit haver, 
haverzemelen, gerst, gerstzemelen, of uit mengsels van deze bronnen te eten.

Een broodassortiment geïnspireerd 

door de Franse bakkersvakkennis, met 

slechts een snufje zout!

brood met peulvruchten; vol smaak 

en een bron van vezels en eiwitten.

Viennoiserie met 100% natuurlijke 

basisingrediënten, zonder ascorbinezuur 

of lecithine.

Smaakvolle vezelrijke baguettes (voor 

een originele en gevarieerde inbreng 

in combinat ie met 7 plantaardige 

vezels), Nutri-score A, en bevordert een 

gezond cholesterolgehalte (bevatten 

bètaglucanen, die bijdragen aan normale 

cholesterolwaarden1, met een dagelijks 

broodportie van 200 g verdeeld over 

de dag).

Een assortiment met 5 referenties, 

bestaand uit glutenvrij individueel 

verpakte broodjes en patisserie, die 

plezier combineren met korte baktijd.

VRIJ

KoraallinzenGroene linzenKikkererwten



/ Een ideaal miniformaat, uitermate geschikt voor hotelgebruik, maar ook 

voor overheerlijke assortimenten!

/ Goed ontwikkeld en regelmatig bladerdeeg met echte boter.

/ /Luxe, royale vullingen, rijk van smaak.

/ De toppings zijn aantrekkelijk en kleurrijk voor makkelijk identificeerbare 

smaken.

/ Clean Label Bridor recepten. Een royaal brood om te delen, met vele 

smaken en texturen.

/  Vol  vruchten:  6 .9% rozi jnen, 4 ,4% 

gedroogde abrikozen, 4,6% hele amandelen 

en 4,6% hele amandelen.

/ Een ‘polka’ insnijding voor een betere 

ontwikkeling, een rustieke verschijning en 

een knapperige korst.

/ met een zowel zachte als knapperige 

t e x t u u r  d a n k z i j  d e  v e r s c h i l l e n d e 

toevoegingen.

40509 CROISSANT MET 
CACAO-HAZELNOTEN VULLING 
40 G X165 RTB

40497 VRUCHTENBROOD 300 G X 30

40510 CROISSANT MET 
ABRIKOZENVULLING 40 G X165 RTB

40512 CROISSANT MET 
FRAMBOZENVULLING  
40 G X165 RTB

40511 CROISSANT GEVULD MET 
BANKETBAKKERSROOM 40 G X165 RTB

40513 MIX GEVULDE MINI-CROISSANTS 
(ABRIKOOS, BANKETBAKKERSROOM, 
CACAO-HAZELNOTEN) 40 G X165 RTB

Vruchtenbrood

SMAAK!
eerste criterium bij de koop van brood 

voor 51% van de consumenten
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Lekkernijen

2022
Gevulde mini-croissants
ALS ULTIEME TRAKTATIE

Bron: Puratos, Foodstep into the future, 2020, Global 

Luxe viennoiserie, waar de royale vulling met stukjes appel voor 

interessante texturen en meer smaak zorgt!

Flap gevuld met stukjes appel 

40083 FLAP GEVULD MET STUKJES APPEL 105 G X50 RTB

BRON
VAN

EIWITTEN



IEDEREEN BLIJ EN GOED GEHUMEURD!

Een heerlijke voorgerezen hartige snack, om aan de groeiende vraag aan 

snackproducten te beantwoorden: 

/ Een heerlijke, romige vulling van La Vache Qui Rit® kaas.

/ Mooi goudbruin bladerdeeg van echte boter voor een knapperige, smeltende textuur.

/ Een royaal formaat van 100 g, geschikt voor ieder eetmoment.

opdat het merk de aandacht van consumenten trekt 
en impulsief koopgedrag bevordert

Bron: BEL, 202140643MET 70 ZAKJES
BLADERDEEGHAPJE MET LA VACHE QUI RIT® KAAS 100 G X70 RTB

Een volledige verkoopondersteuning geleverd in dozen 

40642 MET 35 STICKERS

La vache qui rit
® est une marque de la société BEL

OF
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Bladerdeeghapje met 
La Vache Qui Rit® kaas

AL 100 JAAR 
EEN WERELDBEROEMD MERK

10 MILJOEN

Een zakje Een sticker

7E OP DE LIJST

porties worden dagelijks 
verkocht in 130 landen

herkenbaar aan de kleuren van 
het merk La Vache Qui Rit®

voor betere zichtbaarheid 
op de afdeling

van meest verkochte kaasmerken  
ter wereld

91%

97%

99%

80%

98%

100%

-

-

32%

14%

18%

12%

20%

32%

46%

28%

NAAMSBEKENDHEID AANWEZIGHEID

60%

74%

24%

99%

40%

3%

5%

2%

35%

14%

NAAMSBEKENDHEID AANWEZIGHEID

97%

100%

100%

91%

74%

97%

28%

94%

41%

29%

21%

19%

NAAMSBEKENDHEID AANWEZIGHEID

La vache qui rit® is een merk van het bedrijf BEL.

Want lachen is gezond
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40449 DIY SPIRAALVORMIG BLADERDEEG-BRIOCHE 330G X24 KLAAR-OM-TE RIJZEN

DIY Bladerdeeg-brioche klaar-om te-rijzen
Een bijzondere verschijning, een recept met echte boter en een textuur die zowel knapperig als zacht is... 

/ Een assortiment ‘klaar-om-te rijzen’, geschikt voor klanten met een rijskast. 

/ Formaat om te delen, geschikt voor een hotelbuffet, maar ook om thuis te eten.

/ Eenvoudige bakinstructies. 

/ 24 handige premium vormen.

Consumenten-
verpakkingen - 
Fournil de Pierre
Met hun onderscheidende kleuren en de aantrekkelijke 

verschijning van het product vallen de ‘Le Fournil de 

Pierre’ zakjes op in de schappen.

Het bestaande assortiment (demi-baguette 140 

g , B IOLOGISCH broodje  50 g , Cro issant  60 g , 

Chocoladebroodje 70 g) wordt uitgebreid met 2 nieuwe 

referenties:

40534 BIOLOGISCHE CROISSANT 70 G X 6 RTB: een 

boterrijk recept voor een intense smaak, en een 

knapperige, smeuïge textuur.

40589 BROODJE 40G X 6: een eenvoudig recept met 

Label Rouge tarwemeel, en gefermenteerd deeg voor 

een populaire smaak.

PERSONALISEERBAR BRIOCHE: 
toevoeging van toppings¹ voor het bakken, of 

personalisatie na het bakken om zichzelf nog 

meer te onderscheiden! 

PraktischVakkennis

(1) topping niet in de doos bijgeleverd.



Bridor deelt, en doet bakkersculturen over de wereld leven met deze 2 nieuwe focaccia-assortimenten.

Heerlijk en van hoge kwaliteit, zijn ze bereid met eenvoudige ingrediënten: tarwemeel, water, extra vierge 

olijfolie, gist en zout. 100% gebakken voor een praktische bereiding

FOCACCIA’S, HEERLIJKE BRODEN IN DE KLEUREN VAN ITALIË 

/ Deze focaccia is zacht, dik, en smelt in de mond.

/ De gaatjes over het hele oppervlak zijn met de hand aangebracht, en herinneren aan het ambachtelijke 

werk van de bakker.

/ Dit formaat van 600 g, verkrijgbaar in een voorgesneden versie, perfect geschikt voor sandwiches.

/ Kan direct gegeten worden, als vervanging van brood; of als hapjes voor bij de borrel.

/ Dit brood, ook Pinsa, of Focaccia alla pala genoemd, wordt gebakken in 

een steenoven.

/ Dit recept is licht en knapperig dankzij de 50 uur lange gisting, en het 

gebruik van een voordeeg: Biga.

/ Wordt gegeten in warme en koude bereidingen.

/ Verkrijgbaar in twee formaten: individueel - 210 g en om te delen - 450 g.

40517 FOCACCIA CINQUANTA NATUREL 450 G X 12

40515 FOCACCIA CINQUANTA NATUREL 210 G X 24 100% GEBAKKEN

100% GEBAKKEN

40560 FOCACCIA GENOVESE 600 G X 5
40561 VOORGESNEDEN FOCACCIA GENOVESE 600 G X 5 100% GEBAKKEN

100% GEBAKKEN
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Bakkersculturen



www.bridor.com
exportsales@groupeleduff.com
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U heeft de volgende producten geproefd:

Tot gauw!
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UW CONTACT

Download
onze catalgus


