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Dé leverancier van ambachtelijke 
pasta, bereide pastagerechten, 
sauzen en pizza voor  
 professionele grootkeukens,  
 retail business en horeca zaken.  
 

 
 
Sinds 1989 maakt het familiebedrijf Baldassari pasta, sauzen, pastagerechten en pizza's op 
basis van ambachtelijke Italiaanse recepturen.   
 
Het bereidingsproces is hoofdzakelijk handmatig. Dit laat toe om kwaliteitsvolle 
ingrediënten met de grootste zorg te verwerken in kleine productieruns.  Er kan dus ook 
flexibel maatwerk of private label geleverd worden volgens de specifieke wensen van de 
klanten.  
 
Het productengamma bestaat uit: 
 

 Pasta 
Pasta wordt in verschillende vormen aangeleverd: fusilli, tagliatelle, spaghetti, 
macaroni, penne en lasagnevellen. Onze pasta wordt vervaardigd met verse 
heeleieren. Er is zowel verse als voorgekookte pasta beschikbaar. 

 Bereide pastagerechten  
Naast de verschillende soorten lasagne en traditionele pastabereidingen is er ook 
een mooi aanbod aan gevulde cannelloni. 

 Sauzen 
Een ruim assortiment aan sauzen is in diverse inhoudsmaten beschikbaar. De 
sauzen zijn volgens traditionele processen bereid en worden ingekookt voor een 
optimale smaakbeleving. 

 Pizza's  
Pizza's worden handmatig en rijkelijk gegarneerd met ambachtelijke sauzen en 
ingrediënten. Ze zijn in verschillende soorten en maten beschikbaar. 

 Overige:  
Een selectie van seizoensgebonden gerechten zonder pasta is eveneens 
beschikbaar: chili con carne, moussaka, videe vulling, witloofrolletjes, rijst kip-
curry,... 
 
Er is eveneens een ruim aanbod aan vegetarische gerechten, halal bereidingen en 
kinderporties. 

 
Vooral professionele grootkeukens van instellingen (ziekenhuizen, rusthuizen, 
universiteiten,...), traiteurs en de betere horeca-zaken hebben aan Baldassari een ideale 
partner. Ze kunnen kiezen voor reeds bereide gerechten of basisproducten voor eigen 
bereidingen of presentaties.   Ook scholen, verenigingen of organisaties voor een goed 
doel kunnen bij Baldassari terecht voor pizza en pasta-acties.  
 
De producten worden vers of diepvries geleverd.  De pastagerechten worden aangeboden in 
een verpakking die zowel warmeluchtovens als microgolfovens aankan, tot 200°C.  
 
Baldassari heeft de kwaliteitscertificering BRC-A wat garant staat voor de strengste 
kwaliteitseisen. 
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LASAGNES 
 
 
Alle lasagnes worden handmatig gesmeerd, met 
zorgvuldig geselecteerde ingrediënten en 
ambachtelijke huisgemaakte sauzen.  Wij gebruiken 
niet-voorgekookte pastabladeren met eieren en 
ingekookte sauzen, voor een « al dente » pastabeet 
en een optimale smaakbeleving. 
 
 
 
Beschikbare soorten LASAGNE: 
 

 Bolognese chef  met béchamel 

 Creme  romige tomatensaus 

 Bolognese  pittige smaak 

 Verdura grill          gegrilde groenten       

 Ricotta spinazie smeuïg      

 Zalm   met zalmlaag         

 Inverno (10-03) kip salsa tartufata 

 Estivale (04-09) broccoli mascarpone   

 Supreme   chef lasagne met ham 

 100% rundsvlees  chef lasagne 100% runds 

 Bolognese Halal      met halal rundsvlees 

 Bolognese chef Halal   met halal rundsvlees 
 
=   vegetarisch  
 

 
 
Beschikbare maten: 
 
400 gr    (airpet [1] / alu) 
500 gr    (airpet [1] / alu) 
3 kg PP (microgolf ) 
3 kg alu (traditionele of heteluchtoven) 
4 kg alu (traditionele of heteluchtoven) 
  
    [1] Geschikt voor microgolf en traditionele oven  
         tot 200°C (geen grill) 
 
 
Houdbaarheid 
 
Gegarandeerd bij levering  
Vers  (0 - +4°C) :   14 dagen  
Diepvries (-18°C) :     8 maanden  
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BEREIDE PASTAGERECHTEN 
 
Onze pastagerechten zijn allemaal handmatig rijkelijk 
gegarneerd, met zorgvuldig geselecteerde 
ingrediënten en huisgemaakte ambachtelijke sauzen 
en deegwaren. 
 
 
Beschikbare soorten PASTAGERECHTEN: 
 

 Spaghetti bolognese 

 Macaroni kalkoenham-kaas  

 Spaghetti amatriciana 

 Fusilli arrabiata 

 Penne carbonara 

 Macaroni pesto-kip   

 Tagliatelle primavera scampi    

 Cannelloni ricotta spinazie    

 Cannelloni bolognese 

 Pasta napoletana met balletjes   

 Kipstoverij met pasta  

 Trio di pasta 

 Spaghetti bolognese Halal 

 Spaghetti of macaroni pesto kip Halal 

 Macaroni kalkoenham-kaas Halal 
 
=   vegetarisch  
 

OVERIGE GERECHTEN  (zonder pasta): 
 

 Chili con carne 

 Moussaka 

 Vol-au-vent, videe vulling 

 Witloofrolletjes met kaas-ham saus 

 Rijst kip-curry  
 
 
Beschikbare maten:  
 
400 gr (airpet / alu) 
500 gr (airpet / alu) 
600 gr (airpet / alu) 
1 kg (PP) 
3 kg (alu voor oven) 
 
 
Houdbaarheid 
 
Gegarandeerd bij levering. 
Vers (0 - +4°C) :   14 dagen 
Diepvries (-18°C) :     8 maanden 
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PASTA  
 

 
Onze pasta wordt allemaal in huis geproduceerd, met 
gepasteuriseerde verse heeleieren. Dit geeft ze hun zo 
bijzondere al dente pastabeet en smaak. 
We bieden ze ook reeds voorgekookt aan. 
Onze pasta heeft de belangrijke eigenschap dat, veel 
beter dan de gemiddeld, consistentie en smaak 
behouden blijft bij herverwerking of heropwarmen. 
 
 
Beschikbare soorten PASTA:  
 

 Fusilli 

 Tagliatelle 

 Spaghetti 

 Macaroni 

 Penne 
 

 Tagliatelle verde 
 

 Lasagne vellen 
 
 
Beschikbare maten:  
 
500 gr (penne fusilli macaroni) 
600 gr (tagliatelle - spaghetti nestjes) 
1 kg (PP / zakjes) 
 
 
Houdbaarheid  
 
Gegarandeerd bij levering  
Vers (0 - +4°C) :   14 dagen 
Diepvries (-18°C) :     8 maanden 
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SAUZEN  
 
 
 
Onze sauzen zijn allemaal ambachtelijk gemaakt en 
ingekookt, met zorgvuldig geselecteerde ingrediënten 
en volgens traditionele processen. Dit geeft ze hun 
bijzonder rijkelijke smaak en textuur. 
Ze mogen als dusdanig worden gebruikt, of als basis 
dienen voor een eigen interpretatie van de chef. 
Door hun textuur mogen onze sauzen ook desnoods 
worden aangelengd. 
 
 
 
Beschikbare soorten SAUZEN: 
 

 Bolognese 

 Napolitana         

 Primavera        

 4-Formaggi       

 Arrabiata 

 Carbonara 

 Vidée 

 Kip-curry 

 Zalm-dille       

 Pesto crème       

 Bolognese Halal 

 Carbonara Halal 
 
 
=   vegetarisch  
 

 
Beschikbare maten: 
 
500 gr 
1 kg 
3 kg   (PP) 
3 kg   (emmer) 
10 kg (emmer) 
 
 
 
Houdbaarheid 
 
Gegarandeerd bij levering  
Vers (0 - +4°C) :   14 dagen 
Diepvries (-18°C) :     8 maanden 
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PIZZAS 
 
 
 
Onze pizza’s zijn allemaal handmatig rijkelijk 
gegarneerd, met zorgvuldig geselecteerde 
ingrediënten en huisgemaakte ambachtelijke sauzen. 
Ze kunnen ook als basis dienen voor een eigen 
interpretatie door de chef. 
 
 
 
Beschikbare soorten PIZZA: 
 

 Margherita 

 Bolognese 

 Salami 

 Verdura      

 Prosciutto 

 Prosciutto & funghi 

 4-Staggioni 

 4-Formaggi      

 Chef 

 Hawaii   

 Tonno        

 Bacon 
 
=   vegetarisch 
 
 
Beschikbare maten: 
 
Ø 25 cm 
Ø 30 cm 
Plaat  30 x 40 cm 
 
 
 
Houdbaarheid 
 
Gegarandeerd bij levering. 
Vers (0 - +4°C) :  5 dagen 
Diepvries (-18°C) :  8 maanden  
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