
Gourmet Flammkuchen
&

Diverse benodigdheden
van

In
sti

tut

 Prof. Dr. Georg Kurz GmbH

Staatl. geprüfte Lebensmitte
lch

em
ik

er

Kontrollierte
Qualität
Im Auftrag von:

Hersteller, 
Handel und 
Verbraucher

*aus ökologischem Landbau 
DE-ÖKO-039

Flammkuchen lek
ker e

n puur
GOURMET

FLAMMKUCHEN
SYSTEME

    NIEUW - NIEUW - NIEUW       
BIO Spelt Volkoren

          BIO Tarwe Volkoren
                 BIO en Glutenvrij

GFS GmbH - Gourmet Flammkuchen Systeme
info@gourmet-flammkuchen.de
www.gourmet-flammkuchen.nl
www.facebook.com/gfsflammkuchen



Het Flammkuchen Concept

Flammkuchen zijn licht, krokant, lekker en 
bieden onbeperkte mogelijkheden.  

Flammkuchen passen in een moderne 
gezonde levensstijl bij jong en oud.

Flammkuchen zijn puur en geven ruimte aan je fantasie en…….
Flammkuchen leveren U als ondernemer 

een uitstekende marge op.

De basis van alle recepten is de Flammkuchen 
bestrijken met crème fraîche. Als creatieve chef bedenkt u 
iedere keer weer nieuwe variaties. De bereiding is echter 

zo eenvoudig dat u dit gerust kunt delegeren.

Flammkuchen zijn breed inzetbaar als 
lunchgerecht, voorgerecht, dessert of snack.

De bereiding is eenvoudig en zeer snel.
Slechts 3 minuten in de oven en klaar.

GFS Flammkuchen

De handgemaakte Flammkuchen bodem van GFS
is de basis voor een (h)eerlijke specialiteit

naar origineel recept uit de Elzas. Dit product wordt
traditioneel met veel vakmanschap geproduceerd.

De Flammkuchen bodem bestaat uit natuurlijke
grondstoffen zonder conserveermiddelen of andere

chemische toevoegingen.

Bestrijk de bodem met crème fraîche en vervolgens
kunt u hiermee geheel naar eigen idee mee variëren. 

Beleggen met magere spekreepjes en prei, 
of spinazie met gerookte zalm, of geitenkaas met rucola, enz. 

Flammkuchen zijn zo basic en de mogelijkheden om 
te beleggen zo onbeperkt. Dit geeft u als chef een uitstekende 

mogelijkheid zich te onderscheiden.

Afbakken van Flammkuchen levert een fraai schouwspel op.
Fascinerend om te zien hoe mooi de Flammkuchen opbolt
tijdens het bakken. Hierdoor zijn Flammkuchen ook zeer

geschikt om te gebruiken bij frontcooking. 
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Van Temperatuurmeter naar culinaire Cultuur

De geschiedenis van de Flammkuchen gaat een paar honderd 
jaar terug, naar de kleine dorpjes in de Elzas. 

Lang niet iedereen kon zich een eigen oven in huis permitteren. 
Veel inwoners maakten gezamenlijk gebruik van de bakoven, 

die op het dorpsplein stond, om hun broden in 
af te bakken.

De mensen troffen elkaar rond de oven om 
broden te bakken en wat bij te praten. 

Om de hout gestookte steenoven te testen of deze al 
op temperatuur was, werd een klein stukje van het brooddeeg 
platgemaakt en in de oven gelegd. Als dit proefstukje binnen 

twee minuten goudgeel en knapperig werd, 
was de oven op temperatuur.

Later kwam men op het idee hier een beetje crème fraîche 
op te smeren en zo heeft de Flammkuchen 

zich ontwikkeld tot een culinaire specialiteit met onbegrensde mogelijkheden.
Hierdoor zijn Flammkuchen zowel in hartige als in zoete 

variaties verassend voor uw gasten.

Met GFS Flammkuchen presenteert u een origineel 
en puur product dat op authentieke 

wijze en met veel vakmanschap wordt gemaakt. 
Juist deze productiewijze van GFS Flammkuchen 

zorgen voor een luchtige en knapperige 
belevenis bij uw gewaardeerde gasten.
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ZO START
JE GOED !

STARTERSKIT  

bestaande uit:

1 Flammkuchenoven Modell DD101BS+ (CE getest)
1 Flammkuchenschieter met houten steel en aluminium blad
1 Flammkuchensnijder Standaard
1 Flammkuchenspatel
1 Flammkuchenmes Profi
1 Reinigingsborstel:

Artikelnummer: 9990
  
Kies nu uit , aub afzonderlijk bestellen...

Flammkuchen presentatieplank (ovaal groot):    Flammkuchen presentatieplank (ovaal middel): 
 
• Vaatwasser bestendig      • Vaatwasser bestendig
• Vervormd niet na het afwassen      • Vervormd niet na het afwassen
• Authentieke robuuste uitvoering     • Authentieke robuuste uitvoering
• ca. 50 cm lang, 33 cm breed      • ca. 44 cm lang, 25,5 cm breed
  (met handvat)       (met handvat)
• Gewicht: ca. 0,6 kg      • Gewicht: ca. 0,5 kg

Artikelnummer: 1005      Artikelnummer: 1026

Flammkuchen presentatieplank (ovaal klein): 

• Vaatwasser bestendig
• Vervormd niet na het afwassen 
• Authentieke robuuste uitvoering
• ca. 36 cm lang, 20 cm breed 
  (met handvat)
• Gewicht: ca. 0,3 kg

Artikelnummer: 1006
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gloeistangen uit èèn stuk gefixeerd         

afgeschermde verlichting

robuste deuren met roest-
vrij stalen schroeven

Duitse merk thermostaat

ArtNr. Beschrijving Foto
9800 Flammkuchenoven Modell DD101BS+

CE getest

Flammkuchenoven met 2 afzonderlijk regelbare
Bakkamers, Binnenverlichting en Venster.
Afzonderlijk regelbare Boven en onder temperatuur.
Voor deze Flamkuchenoven geldt:

- Solide Duitse kwaliteit
- Robuuste Bevestiging van de deuren met RVS inbus
- Optimale Verlichting
- Uitstekende warmte geleiding 
- Groot zichtvenster
- Duitse thermostaten 

•  3,4 kW/h, 230 Volt, 
•  Compleet gebouwt met Edelstaal
•  Bakcapaciteit van 40-50 Flammkuchen groot / per uur
•  Bakcapaciteit van 40-50 Flammkuchen klein / per uur
•  Gewicht: 40 kg
•  57 cm breed / 45,5 cm diep (zonder handgreep) / 47,5 cm hoch
•  Bakkamermaten: 41 cm breed / 36,5 cm diep / 8,5 cm hoog

1014 Flammkuchenspek
licht gerookt, diepvries

•  ca. 5x5x25 mm gesneden
•  IQF, los gevroren, naar wens gebruiken
•  Bestellen vanaf 180 dozen = 360 kg
•  Reepjes ook ontdooit goed los van elkaar
•  2 kg per doos
•  Houdbaarheid diepgevroren: 6 maanden
•  Houdbaarheid bij temperatuur van 3 gr. C. 10 dagen

230V geaarde stekker
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ArtNr. Beschrijving Foto
1002 Flammkuchenbodem ovaal groot (handgemaakt)

• ca 120 g
• ovale vorm, ca. 40 x 30 cm    
• 10 x 10 Verpakkingen ineen doos 
 zijn verpakt onder beschermende admosfeer
• 100 Stuks = 1 doos

1025 Flammkuchenbodem ovaal middel (handgemaakt)

• ca 90 g
• ovale vorm, ca. 33 x 23 cm    
• 10 x 10 Verpakkingen ineen doos 
 zijn verpakt onder beschermende admosfeer
• 100 Stuks = 1 doos

1003 Flammkuchenbodem ovaal klein (handgemaakt)

• ca 50 g
• ovale vorm, ca. 25 x 17,5 cm    
• 20 x 10 Verpakkingen ineen doos 
 zijn verpakt onder beschermende admosfeer
• 200 Stuks = 1 doos

1019 Flammkuchenbodem rond (handgemaakt)

• ca 100 g
• rondje vorm, ca. 29 cm diameter
• 10 x 10 Verpakkingen ineen doos 
 zijn verpakt onder beschermende admosfeer
• 100 Stuks = 1 doos

Word u door èèn van onze handels partners beleverd :
Het materiaal wordt diepgevroren aangeleverd en u kunt naar behoefte 
ontdooien. (in de koeling of in een koud water bad)

GFS Flammkuchenbodems zitten per 10 stuks verpakt:

Per 10 stuks in een plasticzak met beschermede atmosfeer.
Voor gebruik de Flammkuchenbodems volledig laten ontdooien.
Houdbaarheid na ontdooien: 10 dagen bij 3-5 gr. C. 

Wordt u door GFS GmbH beleverd:
Het materiaal wordt gekoeld aangeleverd met een tht van tenminste14 
dagen in uw koelkast bij 3 graden celcius.
Indien u het materiaal invriest en op de juiste wijze ontdooit, 
verlengt u de tht met 6 maanden.

In de verpakking zijn HCCAP stickers mee geleverd

*aus ökologischem Landbau 
DE-ÖKO-039
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*aus ökologischem Landbau 
DE-ÖKO-039

ArtNr. Beschrijving Foto
1325 BIO Flammkuchenbodem tarwe-volkoren ovaal middel 

(handgemaakt)

• ovale vorm, ca. 33 x 23 cm    
• 10 x 10 Verpakkingen ineen doos 
 zijn verpakt onder beschermende admosfeer
• 100 Stuks = 1 doos

1425 BIO Flammkuchenbodem spelt-volkoren ovaal middel 
(handgemaakt)

• ovale vorm, ca. 33 x 23 cm    
• 20 x 5 Verpakkingen ineen doos 
 zijn verpakt onder beschermende admosfeer
• 100 Stuks = 1 doos

1125 BIO Flammkuchenbodem en glutenvrij ovaal middel 
(handgemaakt)

• ca 90 g
• ovale vorm, ca. 33 x 23 cm  
• 25 x 1 Verpakkingen ineen doos 
 zijn verpakt onder beschermende admosfeer
 Iedere bodem is apart in een vacumeer zak verpakt
• 25 Stuks = 1 doos

1525 BIO Flammkuchenbodem tarwe ovaal middel 

• ovale vorm, ca. 33 x 23 cm    
• 10 x 10 Verpakkingen ineen doos 
 zijn verpakt onder beschermende admosfeer
• 100 Stuks = 1 doos

1625 BIO Flammkuchenbodem spelt ovaal middel 

• ovale vorm, ca. 33 x 23 cm    
• 10 x 10 Verpakkingen ineen doos 
 zijn verpakt onder beschermende admosfeer
• 100 Stuks = 1 doos
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ArtNr. Beschrijving Foto
1005 Flammkuchen presentatieplank (ovaal groot): 

•  Vaatwasser bestendig
•  Vervormd niet na het afwassen 
•  Authentieke robuuste uitvoering    
• ca. 50 cm lang, 33 cm breed (met handvat)
• Gewicht: ca. 0,6 kg

1026 Flammkuchen presentatieplank (ovaal middel): 

•  Vaatwasser bestendig
•  Vervormd niet na het afwassen 
•  Authentieke robuuste uitvoering  
• ca. 44 cm lang, 25,5 cm breed (met handvat)
• Gewicht: ca. 0,5 kg

1006 Flammkuchen presentatieplank (ovaal klein): 

•  Vaatwasser bestendig
•  Vervormd niet na het afwassen 
•  Authentieke robuuste uitvoering    
• ca. 36 cm lang, 20 cm breed (met handvat)
• Gewicht: ca. 0,3 kg

1997 Flammkuchen presentatieplank (rondje): 

•  Vaatwasser bestendig
•  Vervormd niet na het afwassen 
•  Authentieke robuuste uitvoering    
• ca. 32 cm diameter, 42 cm (met handvat)
• Gewicht: ca. 0,5 kg

De serveerplank moet na gebruik goed afgewassen, en gedroogd worden.

1010 Flammkuchenschieter met houten steel en aluminium blad:

•  Lengte totaal ca. 80 cm 
•  Maat schieter: ca. 30 x 30 cm 
•  Gewicht: 0,6 kg

9500 Flammkuchenschieter voor combi-steamers:

•  Lengte totaal ca. 80 cm 
• maat van de schuiver 
                          ca. 36 cm breed
  ca. 25 cm lang  
• Gewicht: 0,6 kg
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ArtNr. Artikelbeschreibung Abbildung
1013 Flammkuchenregaal:

In deze Flammkuchen regaal kunt u voorbewerkte Flammkuchen een-
voudig opslaan. Op deze wijze maakt u op drukke momenten optimaal 
gebruik van uw ovencapaciteit. Aan het eind van de dag kunt u deze 
Flammkuchen regaal weer gebruiken om de plankjes uit de vaatwasser 
te laten drogen

•  Vervaardigd uit chromestaal
•  Robuuste staande uitvoering
•  Ca. 70 cm hoog, 31 cm breed, 30 cm diep
•  Gewicht: 2,7 kg
•  Kan probleemloos aan de Wand gemonteerd worden
•  14 Etages

1008 Flammkuchenmes Profi:

•  Compleet uit Edelstaal
•  ca. 40 cm lang / gebogen
•  Gewicht: 500 gr

1007 Flammkuchenschneider Standard:

• mit Holzgriff
• ca. 25 cm lang
• Schneiderad aus Edelstahl, Durchm. 10 cm

1031 Reinigingsborstel: 

• met houten handvat

1009 Flammkuchenspatel:

•  uit Kunststof
•  ca. 26 cm lang
•  Gewicht: 30 gr

1015 Vruchtenschaaf:

• 28 x 11cm
• Gewicht: 60 g    
• Met extra scherp snijwiel

1017 Rek (met schroeven)

• brengt orde in uw serveerplanken opslag
• u hangt de serveerplanken na het afwassen op
• u voorkomt hiermee dat uw serveerplanken 
             vochtig gestapeld worden.
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Flammkuchenrecepten:

De Klassieker, Flammkuchenspeck
Licht bestrooien met in dunne ringen gesneden verse 
prei en fijne reepjes mager gerookt spek.

Flammkuchen Vitello Tonato
Dungesneden gebraden kalfsrollade en pijnboompitten.
Na het bakken Rucola sla erover en tonijnmayonaise er over druppelen.

Flammkuchen met Geitenkaas
Licht bestrooien met in dunne ringen gesneden verse prei. Brokkel hier wat geitenkaas over en wat dunne 
reepjes rode paprika en ringetjes zwarte olijven. Na het bakken wat honing druppelen.

Flammkuchen met Kalfszwezerik
Plakjes geblancheerde zwezerik, gesneden champignons.
Na het bakken iets rucolasla toevoegen en balsamicostroop druppelen
 
Flammkuchen Spinazie met Parmezaan
Verse bladspinazie aanmaken met frisse (knoflook) yoghurtdressing. 
Flammkuchen beleggen met spinazie, wat pijnboompitten en gehalveerde mini tomaatjes. Bestrooien met 
wat geschaafde Parmezaanse kaas. 

Flammkuchen Champignon
Licht bestrooien met in dunne ringen gesneden verse prei en dunne plakjes verse champignons en iets 
geraspte Goudse kaas.

Flammkuchen met Zalm en Honingmosterdsaus
Licht bestrooien met in dunne ringen gesneden verse prei. Hierop reepjes gerookte zalm leggen en wat 
druppels honingmosterdsaus.

Verdere recepten ideeën met Flammkuchen met:

 Garnalen en rivierkreeftjes
 Tonijn met rode ui, paprika
 Mediterrane groenten
 Gebakken aardappel, spek en ei
 Reepjes kipfilet, ananas, sambal
 Chorizo of salami
 Tomaat, mozzarella en pesto 
    
Flammkuchen als dessert of bij de koffie
Beleggen met diverse soorten vers fruit en bestrooien 
met suiker. Serveren met een bolletje ijs en slagroom.

Beleggen met dunne schijfjes appel
Bestrooien met kaneel en suiker. 
Na het bakken licht besprenkelen 
met Calvados.

Flammkuchen lekker en puur 

GOURMET
FLAMMKUCHEN

SYSTEME

A
us

ga
be

 2
01

5-
12

  D
ru

ck
fe

hl
er

 u
nd

 Ir
rtu

m
 v

or
be

ha
lte

n

GFS GmbH  - www.gourmet-flammkuchen.nl



Flammkuchen lekker en puur 

A
us

ga
be

 2
01

5-
12

  D
ru

ck
fe

hl
er

 u
nd

 Ir
rtu

m
 v

or
be

ha
lte

n

GFS GmbH  - www.gourmet-flammkuchen.nl



A
us

ga
be

 2
01

5-
10

  D
ru

ck
fe

hl
er

 u
nd

 Ir
rtu

m
 v

or
be

ha
lte

n

Flammkuchenrecepten

Flammkuchen lek
ker e

n puur
GOURMET

FLAMMKUCHEN
SYSTEME

A
us

ga
be

 2
01

5-
12

  D
ru

ck
fe

hl
er

 u
nd

 Ir
rtu

m
 v

or
be

ha
lte

n



Basics

Gebruik crème fraiche met mindenstens 30% vetgehalte 
dan smaakt uw Flammkuchen na bereiding heerlijk romig.

Besmeer de Flammkuchenbodem niet helemaal, laat aan de rand 
ca. een ½ cm vrij daardoor krijgt onze bodem een mooie 

opgeblazen goudgele knapperige rand.

Creer uw eigen Flamkuchensauce daarvoor mengt u kwark, 
crème fraiche en olijvenolie, kruid deze mix met zout, peper en muskaat.

Voeg hier gepureerde uien of uien blokjes aan toe.
Voor een heerlijk aroma ook nog verse tijm.

Wanneer u een lactosevrije Flammkuchen wilt maken, 
dan vervangt u de crème fraiche door:

Tomatensauce, olijvenolie, vijgen mosterd, gepureerde selderij....
De fantasie kent hier geen grenzen.

Ons deeg bevat de beste meel soorten (tarwe of spelt) en is dus van 
de basis vegetarisch en veganistisch. Let wel op dat u bij het bereiden 

van een veganistische Flammkuchen geen crème fraiche gebruikt.
Wij leveren ook volkoren Flammkuchen in bio kwaliteit.

U kunt dus zowel volwardige veganistische, 
vegetarische en lactose vrije Flammkuchen maken.

Naast eerder genoemde soorten hebben wij ook een 
zeer smaakvolle glutenvrije Flammkuchen ontwikkeld.

Uw gasten met een coeliakie zullen u dankbaar zijn als u hen dit smaakvolle 
product aanbied er zijn niet veel goed smakende 

glutenvrije producten verkrijgbaar.

Flammkuchenrecepten
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Met Spek en Prei

Besmeer de Flammkuchenbodem  met crème fraiche en bestrooi deze vervolgens 
met fijn gesneden prei (evt. Uien) en met onze heerlijke al in dunne reepjes geschneden spek, 
te bestellen onder art. nr. 1014 (u kunt deze reepjes diepgevroren over Flammkuchen strooien).
Nu wordt de Flammkuchen in ca. 2-3 minuten goudgeel gebakken.

Mit verse bladspinazie

Besmeer de Flammkuchenbodem met crème fraiche en beleg hem dan met verse bladspinazie 
welke u van te voren in een milde marinade van knoflook en yogurt heeft ingelegd.
Dan bestrooit u de Flammkuchen met geroosterde pijnboompitten en 
een aantal in vieren gedeelde kerstomaten.
Strooi tot slot nog wat parmezaanse kaas over het geheel en bak de 
Flammkuchen ca. 2-3 minuten tot hij heerlijk goudgeel is.

Met verse bladspinazie, gerookte zalm & honing-mosterd-dillesaus

Bereid uw Flammkuchen op dezelfde wijze als die met verse bladspinazie, na het bakken snijdt u deze in mondge-
rechte stukken en legt u op ieder stuk een dun plakje gerookte zalm met daarop een paar druppels honig-mosterd-
dillesaus.
(Wij adviseren de heerlijke gerookte zalm van Helmut Marquart uit Mühlacker)

Met prei, zalm en dillesaus

Besmeer de Flamkuchenbodem met crème fraiche en beleg deze dan met vers gesneden prei dan legt u dun gesneden 
plakjes gerookte zalm hierboven op.
Bak de Flammkuchen ca. 2-3 minuten tot hij heerlijk goudgeel is.
Snijdt de Flammkuchen in mondgerechte stukken en doe op ieder stuk een paar druppels dillesaus

Met champignons,cantharellen en oesterzwammen

Besmeer de Flammkuchenbodem met crème fraiche en beleg hem dan met in repen gesneden verse prei.
Verdeel dan de gesneden rauwe champignons over de Flammkuchen, tot slot bestrooi het geheel met geraspte gru-
yère of parmezaan.
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Met mediterrane groenten

Besmeer de Flamkuchenbodem met tomatensause en beleg hem dan met gesneden 
en gebakken of gegrilde groenten (zuchinie,uien,aubergine,paprika).
Bestrooi nu he geheel met vers geraspte parmezaan en bak deze ca.2-3 minuten goudgeel.
Na het bakken de zout en peper toevoegen en evt. Met de chiliemolen afsmaken.

Met frambozen/bosbessen/bramen of aardbeien

Besmeer de Flammkuchenbodem met vanillesaus en bak de Flammkuchen goudgeel en snij 
de Flammkuchen in mondgerechte stukken. Leg op ieder stuk een framboos, bosbes, braam of een 
gesneden aardbei garneer het geheel af met een mintblat en bestrooi het met poedersuiker.
Een druppel frambozensap maakt het geheel tot een waar kunstwerk.

Met wilde koolsalade en garnalen in cocktaildressing

Besmeer de Flammkuchenbodem met crème fraiche en bestrooi hem met vers geraspte parmezaan.
Bak de Flammkuchen in ca. 2-3 minuten goudgeel. Na het bakken snijdt u de Flammkuchen in mondgerechte stukken, 
bestrooi nu de Flammkuchen met gemarineerde wilde koolsalade en leg op ieder stuk een in cocktailsaus gemarineer-
de garnaal. (u kunt de garnalen evt. Ook vervangen door rivierkreeftjes)

Met grisonvlees, prosciutto, serranoham of venkelsalami

Maak uw Flammkuchen zoals omschreven bij de mediterrane groenten snijdt de Flamkuchen in mondgerechte stuk-
ken en bestrooi deze met gesneden rucola beleg daarna ieder stuk met grisonvlees, prosciutto, serranoham of venkel-
salami.

Met artisjokken en tonijn overbakken met manchego

Besmeer de Flammkuchenbodem met crème fraiche en bestrooi hem zorgvuldig met uitgelekte en gesneden artisjok-
ken. Kruimel dan de tonijn over de artisjokken ( zorg wel dat de tonijn goed is uitgelekt en gebruik alleen tonijn in 
water niet in olie) Tot slot bestrooit u het geheel met manchego en bakt u de Flammkuchen in 2-3 minuten goudgeel.
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Met schapenkaas

Besmeer de Flammkuchenbodem met crème fraiche en beleg hem dan met repen gesneden rode ui, dan geraspte scha-
penkaas (gebruik hierbij de grofste stand), rode in blokjes gesneden rode paprika en in schijven 
gesneden olijven.

Met zuurkool en bloedworst

Besmeer de Flammkuchenbodem met crème fraiche en beleg hem dan met zorgvuldig 
uitgelekte zuurkool en verdeel de bloedworst over de Flammkuchen.

Met truffel

U mengt crème fraiche met gepureerde selderie (50/50)  besmeer met deze pasta de Flammkuchenbodem, strooi een 
beetje parmezaan over het geheel en bak 2-3 minuten haal de Flammkuchen uit de oven en bestrooi deze rijkelijk met 
geraspte truffel. Tot slot wat vers gesneden bieslook over de Flammkuchen strooien.

Met Curryworst

Besmeer de Flammkuchenbodem met curryketchup en bestrooi hem dan met in schijven gesneden rode uien, dan de 
in schijven geschneden worst over de Flammkuchen verdelen en 2-3 minuten bakken.
Snij de Flammkuchen in mondgerechte stukken en strooi wat gebakken uitjes erover heen kruiden 
met chili en madras curry.

Met olijvenolie en parmezaan

Besmeer de Flammkuchenbodem met olijvenolie en bestrooi hem dan met parmezaan.
Na het bakken iets pittiger maken met chili. (ook erg lekker als bijgerecht)

Met gebakken aardappelen en spiegelei

Besmeer de Flammkuchenbodem met crème fraiche en beleg hem dan met uienringen, verdeel de gebakken aardap-
pelen over de Flammkuchen en laat in het midden plaats vrij hier komt een rauw ei.
Schuif de Flammkuchen voorzichtig in de oven (door op de schuiver wat meel te strooien gaat dit makkelijker).
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Met pellkartoffel en verschillende kaas soorten

Besmeer de Flamkuchenbodem met crème fraiche en beleg hem dan met uienringen, verdeel daarop de in schijven 
gesneden pellkartoffel. Verdeel nu de kaas op de Flammkuchen en bak deze 2-3 minuten.
(de kaas niet op de rand leggen deze loopt eraf. Geschikte kaas is camembert, brie, roquefort, munster ….)

Met appel, honing, geitenkaas, walnoten en gedroogde vijgen

Besmeer de Flammkuchenbodem met crème fraiche en beleg hem dan met dun gesneden appel schijven daarop de 
geitenkaas, spuit wat honing over de kaas en besrooi het geheel met wat dunne schijven gedroogde vijgen en walno-
ten. Bak nu de Flammkuchen 2-3 minuten na het bakken met een paar steepjes balsamico afgarneren.

* Wij advieseren als diepvriesgroente : Bonduelle grilgroente mediterraan, deze groente is los gevroren en kunt u 
bevroren op de Bodem leggen.

** Parmezaan welke langer als 3 maanden gelagerd wordt is lactosevrij.

Met zoete mosterd, zuurkool en Rostbratworstjes

Besmeer de Flamkuchenbodem met zoete mosterd ipv. Crème fraiche,beleg nu met drooge zuurkool.
Leg de over de lengte opengesneden en aangebraden rostbratworstjes op de zuurkool en bak het geheel ca.3 minuten.
Na het bakken bestrooien met geroosterde uien en gesneden bieslook.
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Met salsiccia, cippolata en scherpe tomatensaus

Besmeer de Flammkuchenbodem met scherpe tomamtensaus ipv. Crème fraiche en beleg hem nu royal met cippolata en 
aangebraden salsiccia. Daarna wat klein gemaakte walnoten en bestrooien met vers geraspte parmezaan bak het geheel 3 
minuten goud geel.

Met merguez en ratatouille en verse munt

Beleg de Flamkuchenbodem met de klein gesneden ratattouille en leg daarover de aangebraden plakken merguez.
Kruid het geheel met chili. Na het bakken strooi wat verse blaadjes munt over de Flamkuchen.

Met carpaccio.rucola en verse truffel

Besmeer de Flamkuchenbodem met goede olijven olie en bestrooi hem met vers geraspte parmezaan.
Bak de Flammkuchen ca.3 minuten.
Beleg de gebakken Flammkuchen met gemarineerde rucola op de rucola de dunne carpaccio en maak dit geheel af met wat 
geroosterde pijnboompitten en wat gerspte truffel.

Met vitello, kappertjes en wilde kruiden

Besmeer de Flammkuchenbodem met de tonijncrème.
Verdeel dun gesneden plakjes van de rauwe kalfsfilet op de saus.
Bestrooi het geheel met vers geraspte parmezaan.
Bak de Flammkuchen ca. 3 minuten.
Maakt u het geheel af met enige wild kruiden en verse of gefrituurde kappertjes (kapper appeltjes).
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Algemene voorwaarden:

1. Alle leveringen worden in overeenstemming met de onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden uitgevoerd. Anders luidende voorwaarden van onze cliënten zijn slechts van
toepassing indien deze door ons schriftelijk bevestigd zijn. Bij leveringen naar Zwitserland zijn de algemene voorwaarden van onze Zwitserse partner van toepassing. Wij verzoeken u 
hiernaar te informeren wanneer u contact met ons opneemt.
2. Tenzij anders vermeld gelden alle prijzen in euro.
3. De keuze van de verpakking van de waren wordt door ons bepaald. De gegevens met betrekking tot maten en gewichten van de verpakkingsstukken worden door ons volgens beste 
weten opgegeven. De waren worden door ons op een dusdanige wijze verpakt dat de koelingsketen voor de geplande looptijd van de verzending in stand wordt gehouden.
4. Herroepingsinstructie
4.1 U kunt uw handtekening onder een contract binnen twee weken zonder opgaaf van redenen in tekstvorm (bijv. per brief, fax of e-mail) of door terugzenden van de waar herroepen, 
tenzij u hebt gehandeld in het kader van de uitoefening van uw bedrijf of van uw zelfstandige beroepsuitoefening (bestellingen door ondernemers). De termijn gaat op zijn vroegst in zodra 
de waar en een uitvoerige schriftelijke instructie in ontvangst worden genomen. De termijn wordt beschouwd in acht te zijn genomen indien de herroeping of de waar tijdig is verzonden. 
De herroeping dient te worden gericht aan: GFS GmbH, Hauptstraße 73 in D – 51503 Rösrath.
4.2 Gevolgen van herroeping: Indien een herroeping effectief is, dienen door beide zijden de ontvangen goederen of diensten te worden geretourneerd en eventueel door de gebruikmaking
ervan genoten voordelen (bijv. rente) te worden afgegeven. Indien u ons de ontvangen goederen of diensten in hun geheel of gedeeltelijk niet of slechts in een slechtere staat kunt retourne-
ren, dan dient u ons eventueel in zoverre het verlies aan waarde te vergoeden. Dit geldt niet, indien de slechtere staat van de waar uitsluitend het gevolg is van de toetsing ervan zoals deze 
bijv. tijdens de handel in een winkel mogelijk zou zijn geweest. Voor het overige kunt u de verplichting tot vergoeding van de waarde vermijden door de betrokken goederen niet als uw 
eigendom in gebruik te nemen en alles achterwege te laten wat de waarde ervan nadelig beïnvloedt. Zaken die in een pakket kunnen worden verzonden, dienen voor ons risico te worden 
geretourneerd; zaken die niet in een pakket verzonden kunnen worden, worden bij u afgehaald. U dient betalingsverplichtingen binnen 30 dagen na uw herroepingsverklaring na te komen.
U draagt de kosten van de retournering, indien de geleverde waar in overeenstemming is met hetgeen besteld was en indien de prijs van de te retourneren zaak niet meer bedraagt dan 40 
euro, of indien u bij een hogere prijs voor de zaak op het moment van herroeping nog geen tegenprestatie hebt geleverd of nog geen contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling 
hebt gedaan.
4.3 Het recht op herroeping geldt niet voor waren die volgens specificatie van de klant zijn vervaardigd of duidelijk op de persoonlijke behoeften zijn toegesneden. Bovendien geldt het 
recht op herroeping niet voor waren die op grond van hun hoedanigheid niet voor retournering geschikt zijn, snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum is verlopen.
5. Reclamaties over waren dienen onmiddellijk, echter uiterlijk binnen 24 uur na aflevering van de waar, telefonisch of per fax te worden gemeld. De waar waarover gereclameerd wordt, 
dient compleet en deskundig in de originele verpakking te worden opgeslagen. De waar is tijdens het transport in overeenstemming met de algemene voorwaarden van onze logistiekpart-
ners verzekerd. De klant is ervoor verantwoordelijk dat de waar tijdig in ontvangst wordt genomen. Transportschade dient onverwijld bij de expediteur te worden gemeld, en men dient 
deze door degene die de zending heeft overgebracht, te laten bevestigen. Niet onmiddellijk te constateren transportschade dient binnen 24 uur schriftelijk aan de transporteur te worden 
medegedeeld. Voor binnen de gestelde termijn en terecht gereclameerde defecten geldt uitsluitend de garantie dat door ons waar zonder defecten af ons bedrijf zal worden nageleverd. De 
klant heeft slechts in die gevallen recht op koopvernietiging en vermindering, wanneer de vervangende levering in het afzonderlijke geval binnen een redelijke termijn niet meer mogelijk 
is. Aanspraken wegens schade die het gevolg is van defecten, zijn uitgesloten.
6. Niet tijdig gemelde reclamaties wegens defecten worden niet meer in behandeling genomen. Het achteraf innemen van waar of nalevering bij foutieve hoeveelheden zijn uitgesloten. 
Reclamaties met betrekking tot reeds toebereide waren worden niet erkend.
7. De vervaldatum van facturen is de factuurdatum zonder betalingskorting. Levering vindt uitsluitend tegen betaling vooraf of geaccepteerde creditcardbetaling plaats.
8. Alle geleverde waren blijven ons eigendom zolang aan onze vordering niet is voldaan. De waar mag slechts in het reglementaire zakelijke verkeer worden doorverkocht. Het eigendoms-
voorbehoud voor de ons toebehorende waar wordt bij doorverkoop vervangen door de vordering op de derde als afnemer zonder dat hiervoor een uitdrukkelijke cessie van de vordering aan 
ons vereist is. Koper dient onverwijld te melden indien derden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde waar onder zich hebben genomen.
9. Iedere afgenomen deellevering wordt ten aanzien van de facturering en betaling, echter niet ten aanzien van het eigendomsvoorbehoud, als aparte transactie beschouwd.
10. Bij in gebreke blijven met een betaling of andere handelingen in strijd met het contract hebben wij het recht, na afloop van een redelijke termijn het koopcontract te ontbinden of scha-
devergoeding wegens wanprestatie te eisen.
11. Bescherming van gegevens
11.1: Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is GFS GmbH, Hauptstraße 73, D – 51503 Rösrath, directeur Marcus Schwelm. Zie voor nadere gegevens met betrekking tot de
verantwoordelijke dienst het colofon.
11.2 Gebruik: wij gebruiken uw gegevens in ons bestand voor het afhandelen van uw bestelling. Bij de opslag, verwerking en het doorgeven van alle klantgegevens worden de desbetref-
fende voorschriften van de Duitse wet op de bescherming persoonsgegevens (“Bundesdatenschutzgesetz”, BDSG) en de Duitse wet op de bescherming van gegevens van telecomdiensten
(“Teledienstdatenschutzgesetz”, TDDSG) nageleefd.
11.3 Informatie: u hebt te allen tijde recht op kosteloze informatieverstrekking, correctie, blokkering en wissen van de over u opgeslagen gegevens. U kunt hiertoe contact opnemen met 
info@tarte-deluxe. de of ons uw verzoek per post of fax toezenden.
11.4 Doorgeven aan derden: Wij geven de gegevens met betrekking tot uw persoon inclusief uw huis- en e-mailadres niet zonder uw uitdrukkelijke en te allen tijde herroepbare toestem-
ming aan derden door. Een uitzondering hierop vormen onze dienstverleningspartners, die voor het afhandelen van de bestellingen gegevens nodig hebben (bijv. de door ons belaste expedi-
teur en de met de afhandeling van de betaling belaste kredietinstelling, of in het kader van de toetsing van de solvabiliteit). In deze gevallen blijft de omvang van de doorgegeven gegevens 
echter slechts tot het vereiste minimum beperkt.
11.5 Veiligheid: Wij hanteren technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens die door ons worden beheerd, tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies,
vernietiging of tegen toegangsverschaffing door hiertoe niet gerechtigde personen te beschermen.
12. Plaats van betaling is voor beide partijen D – 51503 Rösrath. Dit geldt ook voor te betalen cheques en wissels. Als bevoegde rechter wordt voor de onderstaande speciale gevallen 
eveneens de voor de plaats van uitvoering al naar gelang de betrokken litigieuze waarde bevoegde rechtbank overeengekomen: het Amtsgericht (kantonrechtbank) Köln.
a) indien beide partijen volledig handelaar, een publiekrechtelijk rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds zijn;
b) indien de voor koper algemeen bevoegde rechter een buitenlandse rechter is of hij na sluiting van het contract een buitenlandse rechter tot voor hem algemeen bevoegde rechter kiest of 
indien koper op het moment van instellen van een beroep onvindbaar is.
13. Op alle rechtsverhoudingen die op grond van het koopcontract zijn ontstaan, is uitsluitend het Duitse recht van toepassing.
14. Vertegenwoordigingsbevoegd: Marcus Schwelm
15. Agentschap voor de Benelux: Davinci Foodpromotions, Postbus 200 3850 AE Ermelo Nederland 0341-563848 www.davincionline.nl Prijzen kunnen op korte termijn gewijzigd wor-
den. Genoemde prijzen worden niet gegarandeerd; onder voorbehoud van fouten.

GFS GmbH – Gourmet Flammkuchen Systeme
Hauptstraße 73
51503 Rösrath
Deutschland
Telefoon: 0049 (0) 2205 920117
Fax: 0049 (0) 2205 920231
info@gourmet-flammkuchen.de
www.gourmet-flammkuchen.de
De bevoegde rechter is voor beide partijen de rechtbank in Keulen (Duitsland).
Handelsregister: HR Köln, HRB 71534

BTW-nummer: DE 275054945    
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