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Altijd Vers Vlaai  -  Always Fresh Fruit-Pie with Lattice 

"Fruchtfladen", "Reisfladen”, "Riemchenkuchen", "Gittertorte”, “Flecke”, “Flarren”, “Härrle”, “Flatz”, 

“Flamiche”, “Tarte”, “Pie”, etc. 

Voor de “Altijd Vers Vlaai” is een speciale en unieke Fresh-bake off receptuur ontwikkeld, gebaseerd op 

basis van ons authentiek familierecept uit 1881. Direct vanuit de vriezer, zonder ontdooien, in 35 minuten 

een echte Limburgse verse vlaai. In onze bakkerij gebruiken we deze Fresh-Bake receptuur al vele jaren; 

tot volle tevredenheid bij onze medewerkers met het procedé en bij onze klanten met het resultaat, de 

verse Limburgse vlaai. Voor onze vlaaien hebben we diverse consumenten en vakjury oorkondes en 

erkenningen mogen ontvangen.  

 

For the "Always Fresh Fruit-Pie" a special and unique Fresh-bake off recipe has been developed, based on 

our authentic family recipe from 1881. Direct from the freezer, without thawing, in 35 minutes an 

authentic real Limburgion fresh fruit pie. In our bakery we have used this Fresh-Bake off recipe for many 

years; to the complete satisfaction of our employees in process and of our customers with the result, 

fresh real Limburgion pie. We have received for our Fresh Fruit-Pies several consumer and jury awards. 

 

Voordelen – Benefits: 

 Top bakkerskwaliteit gebaseerd op authentiek recept en regionale, eerlijke ingrediënten  Top 

baker quality based on an authentic recipe and regional, honest ingredients.  

 Altijd vers en heerlijke geur – Always fresh and perfect bakery smell  

 Gemakkelijke en snelle bereiding – Easy and fast preperation  

 Verbetering van planning en voorraadbeheer – Better opportunity’s for improved planning and 

stock control.  

 Altijd gevulde toonbank of vitrine – Always a presentable full counter  

 Geen nee-verkoop – No non-sales  

 Minder breuk en bederf of verliezen – Less losses  

 Geen conserveringsmiddelen – No preservatives  

 Eigen decoratie of creativiteit blijft mogelijk - Own decoration or creativity still possible 

Product Info:   

Art.nr.: 45235/45236/45237  Diameter: 27-28 cm 

Smaken/Flavours: Kers(Cherry), Abrikoos(Apricot), Appel(Apple) 

Baktijd/Baking time:  ca. 35 minuten/minutes 

Stuks per doos/Pieces a carton box:  10 stuks/10 pieces 

Minimale bestelling/Minimum order:  minimaal 40 dozen/Minimum 40 boxes 

Houdbaarheid/Shelf Life: -18°C: 6 maanden/months, 18°C: 2 dagen/days  

 

 

 

 

 

 

Nieuwe innovaties in Villa Flora met Greenport Venlo: bio, spelt, haver, quinoa, chia seed, cranberry, 

gluten vrij, lactose vrij, etc. Nieuwe varianten met Noord-Limburgse aardbeien, blauwe bessen, 

ouderwetse morellen en kruisbessen en wat hier in de regio nog meer geteeld wordt aan fruit en 

vruchten.  

 

New innovations in Villa Flora with Greenport Venlo: organic, spelled, oats, quinoa, chia seed, cranberry, 

gluten free, lactose free, etc. New variants with North-Limburg grown Strawberries, Blueberries, old 

fashion morello, gooseberries and other regional fruits. 

We Create your wishes 

 Vlaaiing Dutchmen: Food Product- en Conceptontwikkeling; het komen tot vernieuwende, creatieve, 

verse, gezonde en duurzame producten op basis Authentieke en traditionele recepturen, gebruikmakend 

van nieuwe innovatieve Technieken, machines, grondstoffen, creatieve combinaties en samenwerkings-

verbanden. Doelstelling hierbij is een zo’n Vers mogelijk product, voor iedereen toegankelijk en met een 

goede prijs-kwaliteitsverhouding. MVO (leer/zorg en educatief) is verweven in het bedrijf. Het 

geeft meer mensen meer kansen! 

 

 

Info / Contact / Order:  

info@vlaaiingdutchmen.nl 

+31 (0)77 - 398 57 27 

           Klaas Jan van ’t Wout 

           +31 (0)6-22 97 66 42 

             Ard Gerards  

             +31 (0)6-15 04 79 72 
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