
Op z’n verst maaltijdenconcept – recepten – kwartaal 1 - 2021 

Ovenschotel rookworst 

met krieltjes en prei 

Bereidingswijze: 

 Bak de krieltjes in de oven of in een pan mooi bruin

 Meng de crème fraîche, de mosterd en de knoflook en breng verder op smaak met peper en

zout

 Ontdooi de prei en meng deze samen met de gebakken aardappels en het crème fraîche

 mengsel. Portioneer in een schaal

 Snijd de rookworsten in plakken en garneer deze tussen en op de schotel

 Bestrooi de schotel met de kasarella en gratineer eventueel af in de oven 5 minuten op

180˚ʗ

Vegatip: 

Vervang de varkensrookworsten door de Little Willies erbij te doen van de Vegetarische Slager. Het 

recept blijft hetzelfde. U kunt eventueel de Little Willies even kort aanbakken of grillen voor een 

mooiere uitstraling. 

Week 1 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 4 kilo 

10983 ROOKWORST FIJN VAC. Z/STICKER 20X250GR 5 STUKS 

14407 PREI GESNEDEN 2.5KG (4) 800 GRAM 

70908 FRANSE MOSTERD 875ML/FLES KUHNE 150 GRAM 

70785 BLUE BAND PROFF CREME FRAICHE 1LTR 500 GRAM 

13984 KASARELLA 40+ GROF 1 KG 500 GRAM 

11792 KRIEL IN SCHIL 2KG (6) 2 KG 

18220 KNOFLOOKPASTA (PULP) 1KG 100 GRAM 

Inkoopprijs per recept €22,34 per maaltijd 400 gram €2,23 
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Zoete aardappelstamppot  

met andijvie en speklappen  

 

 

 
 

 

  

 

 

Bereidingswijze: 

 Snijd de varkensbuik in speklappen van ongeveer 100 gram en kruid deze met de 

specerijenmix. 

 Leg de zoete aardappel in een ovenschaal en gaar deze gedurende 10 minuten op 100˚ʗ 

stoom. 

 Pureer de zoete aardappel en meng deze met de andijvie en de eru cheese spread. 

 Snijd de sudnsol tomaatjes in stukjes en meng deze met de puree. 

 Bak de speklappen mooi goudbruin. 

 Portioneer de puree in een schaal en leg hier de speklappen overheen.  

 Snijd de bosui in fijne ringen en strooi deze over het gerecht. 

 Rooster de pijnboompitten in een pan of in de oven 5 minuten en strooi ze over de maaltijd. 

 

Tip: 

Voor dit gerecht kunt u natuurlijk verschillende soorten vlees gebruiken. Leuk te combineren met 

iets wat u die week in de actie heeft. 

Het is ook lekker door de stamppot nog wat uitgebakken spekjes te doen. 

 
Week 2 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 4 kilo 

44177 BUIKEN Z/B Z/ZW MAGER 1 KG 

61394 SPECERIJENMIX SPEKLAPJES M/Z 2KG 50 GRAM 

12428 ZOETE AARDAPPELEN 2.5KG (4) 1,25 KG 

72241 ANDIJVIE 2.5kg 1 kg 

13717 LENTE-UIEN PER BOS 1 BOSJE 

11762 SUDNSOL GECONFIJTE TOMAAT 1KG 300 GRAM 

18218 PIJNBOOMPITTEN 750GR 100 GRAM 

13244 ERU CHEESE SPREAD GOUDA 1KG 500 GRAM 
 

Inkoopprijs per recept € 29,34 per maaltijd 400 gram € 2,93 
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Rode kool gratin 

met truffel en procureur 

 

 

 
 

 

  

 

Overige benodigdheden: 

 Peper & zout 

 Olijfolie  

 Knoflook pulp 

 

Bereidingswijze: 

 Portioneer de varkensnekken in plakken en marineer deze met honing, Provençaalse 

kruiden, peper en zout. Voeg eventueel nog wat knoflookpulp toe 

 Doe deze in een kookvacumeerzak en voeg er de tijm en een scheutje phase bij 

 Vacumeer het gemarineerde vlees en gaar in de oven gedurende 30 minuten op 60˚ʗ 

 Portioneer de truffelgratin in een ovenschaal en doe hier de rode kool op 

 Trancheer de varkensfilet en portioneer op de rode kool 

 Serveer de maaltijd met de gestoofde peertjes (apart). 

TIP:  

Garneer het gerecht af met fijngesneden bosui (13717) en wat blaadjes van de tijm. 

Het lekkerste is als de procureur sous vide gegaard wordt. Zo behoud het product beter zijn 

smaak en kan er ook geen vocht verloren gaan. De procureur kan ook gewoon in de pan 

gegaard worden. 

 
           Week 3 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 4 kilo 

44134 NEKKEN Z/B GEKANT 2 kg 

17392 RETIA HONING KNIJPFLES 500GR 200 GRAM 

18055 PHASE VLOEIBAAR 100 gram 

13351 TIJM SCHAAL 75 GR 10 TAKJES 

13769 RODE KOOL MET APPEL 15X500 GR 1 KG 

11799 AARDAPPELGRATIN TRUFFEL 2 KG PEKA 1 KG 

83089 REMY PARTEN GESTOOFD 2.5 KG 500 GRAM 

60424 PROVENCAALSE KRUIDEN 300GR VERSTEGEN 50 GRAM 
 

Inkoopprijs per recept € 21,72per maaltijd 400 gram € 2,17 
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Gehaktballetjes met potatoes en 

winterse groenten 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

Overige benodigdheden: 

 Zonnebloemolie (70731) 

 Peper/zout 

 

Bereidingswijze: 

 Doe de wortel/pastinaak in een warmte bestendige gastronormbak en maak dit aan met wat 

zonnebloem olie, peper, zout en knoflookpulp 

 Rooster alle groenten in de oven gedurende 10 minuten op 200˚ʗ. 

 Rooster ook de home made potatoes in de oven op 200˚ʗ ± 20 minuten tot deze mooi 

krokant zijn 

 Meng de gehaktballetjes met de saus en portioneer dit op het aardappel/groentemengsel. 

 

Tip: 

Garneer het gerecht af met wat geroosterde amandelen (18214) en evt. gehakte salie (14139). 

 

 

 

 
            Week 4 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid 
per 4 kilo 

12488 AMBACHTELIJKE GEBRADEN BALLETJES 2KG 1 KG 

11791 HOME MADE POTATOES 2KG PEKA 2 KG 

12423 GROENTEMIX DUO WORTEL – PASTINAAK 2,5KG (4) 800 GRAM 

17733 PATAK’S KORMA SAUS 2 X 2.2 LTR 700 ML 

72121 UIENBLOKJES 10 MM 2.5 KG (4) 500 GRAM 

18220 KNOFLOOKPASTA (PULP) 1 KG 50 GRAM 
 

Inkoopprijs per recept €20,13 per maaltijd 400 gram €2,01 
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Mexicaanse kip 

met fusilli pasta en ratatouille  
 

 

 

 
 

 

 

Bereidingswijze: 

 Kook de fusilli tricolore in ruim kokend water in ca. 20 minuten 

 Ontdooi de ratatouille en meng deze met de chicken fajita en de Italiaanse saus 

 Portioneer deze op de gekookte pasta of meng het door elkaar 

 Maak het gerecht af met wat gehakte cashewnoten. 

Vegatip: 

Vervang de chicken fajita door er vegetarische kipstuckjes in te doen (15495). 

Kruid dan de kipstuckjes met de Mexicaanse kruiden (78412) van Hela en voeg hier de Italiaanse 

saus aan toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Week 5 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 4 kilo 

15547 FUSILLI TRICOLORE 3kg 1 KG 

17864 CHICKEN FAJITA 2 KG KROES 1KG 

12345 RATATOUILLE 2.5KG (4) 1KG  

11708 
76509 

ITALIAANSE SAUS 5KG HENRI 
TOMATENSAUS BASILICUM  12x690gr 

500 GRAM 

15663 CASHEWNOTEN ONGEZOUTEN 600GR 100 GRAM 
 

Inkoopprijs per recept €23,56 per maaltijd 400 gram €2,36 
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Vergeten groenteschotel 

met feta en spek 

Overige benodigdheden: 

 Peper & zout

 Olijfolie

 Knoflook pulp

Bereidingswijze: 

 Snijd de rode bietjes in parten

 Maak de pompoen schoon en snijd deze in blokjes van ±1 bij 1 cm. Leg ze op een ovenschaal

en meng ze met olie, peper, zout en knoflookpulp

 Leg de zoete aardappel en het duo wortel-pastinaak in een ovenschaal en maak aan met

olie, peper, zout, knoflook en takjes tijm

 Rooster alle aangemaakte groenten in de gedurende 15 minuten op 180˚ʗ.

 Meng de groenten door elkaar en voeg de rode biet en de balsamico dressing toe

 Rooster de pijnboompitten in de oven op 180˚ʗ gedurende 5 minuten

 Portioneer de groenteschotel in een mooie schaal en leg de hier de feta en de

pijnboompitten op.

Tip: verkoop hier eventueel nog een lekker stukje vlees bij, bijvoorbeeld een schnitsel. 

Week 6 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 
4 kilo 

12423 GROENTEMIX DUO WORTEL-PASTINAAK 2.5 KG (4) 1 KG 

12941 RODE BIETJES GESTOOFD 500 GRAM 

12942 POMPOENSTUKJES 10 MM 1 KG 500 GRAM 

12428 ZOETE AARDAPPELEN 2.5KG (4) 1 KG 

10399 SPEK BLOKJES MAGER 1KG VACUUM 500 GRAM 

17789 FETA CUBIC WATERBASIS 1KG 200 GRAM 

18218 PIJNBOOMPITTEN 750 GR 50 GRAM 

17395 VINAIGRETTE BALSAMIC 1LTR HELLMANN’S 200 ML 

13351 BOSJE TIJM 1 bosje 

Inkoopprijs per recept € 21,20 per maaltijd 400 gram € 2,12 
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Langzaam gegaarde maïskip, 

noedels en paddenstoelen 

Bereidingswijze: 

 Leg de maiskipfilet in een kookvacumeerzak en doe hier een snufje peper en zout bij

 Schenk er een flinke scheut phase vloeibaar bij en vacumeer de maïskip

 Gaar de maïskip in de oven gedurende 40 minuten op 65˚ʗ stoom

 Leg de noedels in een diepe bak en giet hier warm water overheen totdat de noedels onder

staan

 Giet de noedels af en portioneer ze in een schaal

 Doe de wok Siam en de paddenstoelen samen in een gastronormbak en gaar de groenten in

de oven gedurende 8 minuten op 180˚ʗ

 Meng de groenten met de teriyaki en portioneer dit op de noedels

 Haal de maïskip uit het vacuüm en bak de buitenkanten mooi goudbruin

 Snijd de maïskip in stukjes en portioneer deze op de maaltijd.

Tip: 

Strooi over het gerecht nog wat vers gesneden bosui ringen (13717) en eventueel wat gebakken 

uitjes (15167). 

Week 7

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 4 kilo 

100705 MAISKIPFILET Z/V Z/H 1KG 1KG 

70567 KATOKICHI NAMA RAMEN RED 30X125GR 10 X 125 GRAM 

14348 WOK SIAM 2.5KG (4) 800 GRAM 

12344 PADDENSTOELEN MIX 1 KG BONDUELLE 500GRAM 

18491 TERIYAKI MIRINSAUS  6x330ml  YAMA 500 GRAM 

18055 PHASE VLOEIBAAR 150 GRAM 

Inkoopprijs per recept € 29,43 per maaltijd 400 gram € 2,94 
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Chili con carne met bloemkoolrijst 

Bereidingswijze: 

 Rul het rundergehakt en meng dit samen met de tomatenblokjes en de kidneybonen

 Bereid de bloemkoolrijst zoals op de verpakking vermeldt staat

 Meng de paprika met de komijn en een scheutje olie en bak in de oven gedurende 5 minuten

op 180˚ʗ

 Meng de paprika met het rundergehakt

 Portioneer de rijst in een schaal en doe hier de saus op

 Maak het gerecht af met de cashewnoten en fijngesneden bieslookringen.

Vega variatie: 

Gebruik vegetarisch gehakt (83101) of doe er kikkererwten (14734) bij om het gerecht vegetarisch te 

maken.  

Week 8

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 4 kilo 

16949 BLOEMKOOLRIJST 800 GRAM 

10613 RUNDERGEHAKT DPV 2X2KG 1KG 

18102 RODE KIDNEYBONEN 6X1LTR BONDUELLE 1 BLIK 

17479 TOMATENBLOKJES 1 LTR BRUGEL 1 KG 

71744 PAPRIKA DPV ROOD/GROEN  2.5kg (4) 500 GRAM 

18099 KOMIJN GEMALEN 260GR 1 EETLEPEL 

15663 CASHEWNOTEN ONGEZOUTEN 600GR 200 GRAM 

13707 BOSJE BIESLOOK 75 GRAM 

Inkoopprijs per recept €23,98 per maaltijd 400 gram €2,40 
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Veluwse bonenschotel 

Bereidingswijze: 

 Rul het rundergehakt in een pan of oven

 Bak de spekreepjes krokant

 Ontdooi de Macedoinemix

 Meng alle ingrediënten door elkaar en portioneer in een mooie schaal

Vega variatie: 

Laat het gehakt uit de schotel en voeg meer groenten toe. U kunt ook vegetarisch gehakt (83101) als 

vervanger nemen. Voeg nog wat gehakte verse peterselie toe (13774). 

Week 9 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 4 kilo 

10613 RUNDERGEHAKT DPV 2X2KG 1KG 

71744 PAPRIKA ROOD/GROEN 2.5KG (4) 500 GRAM 

15405 TUINBONEN 2.5KG (4) 700 GRAM 

17058 BEENHAMSAUS 2.5KG EPOS 700 GRAM 

10399 SPEK BLOKJES MAGER 1KG VACUUM 500 GRAM 

18102 RODE KIDNEYBONEN 6X1LTR BLIK SOUS VIDE 1 BLIK 

17575 KAPPUCIJNERS HOLLANDS 1LTR 1 BLIK 

15405 GROENTE MACEDOINE 2,5KG 1 KG 

Inkoopprijs per recept € 22,99 per maaltijd 400 gram € 2,29 



 

Op z’n verst maaltijdenconcept – recepten – kwartaal 1 - 2021 

  

Broccoli pesto stamppot met kip 
 

 

 

 
 

 

  

  

Bereidingswijze: 

 Ontdooi de broccoli gedurende 5 minuten in de oven op 100˚ʗ stoom 

 Meng de broccoli met de aardappelpuree en meng dit samen met de pesto. 

 Snijd de kipdijen in blokjes en marineer dit met een beetje olie en de eco grillmix kerrie 

 Bak de kipdijen in de oven op 180˚ʗ gedurende 15 minuten 

 Rooster de pijnboompitten in de oven op 180˚ʗ gedurende 5 minuten 

 Snijd de Sudnsol tomaatjes in stukjes en met alles samen met de puree 

 Garneer het gerecht af met de geroosterde pijnboompitjes en eventueel nog wat Sudnsol 

tomaten. 

Vega variatie: 

Laat de kipdijen eruit en gebruik eventueel meer groenten bijvoorbeeld wortel schijfjes (14421) en 

doe er geitenkaas (14922) of feta (17789) doorheen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Week 10 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 4 kilo 

17351 AARDAPPELPUREE 2.5KG KROES 2.5 KG 

14387 BROCCOLI RTP 2.5KG (4) 1 kg 

11429 GROENE PESTO 800GR 100 GRAM 

11762 SUDNSOL GECONFIJTE TOMAAT 1KG 200 GRAM 

18218 PIJNBOOMPITTEN 750 GRAM 50 GRAM 

100257 KIPDIJENVLEES SPECIAAL 2.5KG 1 KG 

13167 GRILL-MIX ECO KERRIE 2.5 KG EPOS 30 GRAM 
 

Inkoopprijs per recept € 23,18 per maaltijd 400 gram € 2,32 
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Witte rijst met fried wakadori  

en Oosterse groenten 

   

 

 
 

  

 

 

Bereidingswijze: 

 Meng de wok Siam (ontdooit) met de World grill Indonesian in een ovenbestendige 

gastronormbak en gaar in de oven gedurende 10 minuten op 150˚ʗ 

 Snijd de wakadori in mooie reepjes en voeg dit toe aan de wok Siam 

 Portioneer de rijst in een mooie schaal en schep hier het groenten/kip mengsel overheen. 

 Maak het gerecht af met de Japanse sesamsaus. 

Tip: 

Strooi over het gerecht nog wat sesamzaadjes (14182) en gehakte peterselie (13774) voor een mooi 

resultaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Week 11 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 4 
kilo 

18135 WITTE RIJST 2KG KROES 2 KG 

18578 FRIED WAKADORI 4.3KG   1 KG 

14348 WOK SIAM 2.5KG (4) 1 KG 

60831 WORLD GRILL INDONESIAN 2.5LTR 100 GRAM 

18500 JAPANSE SESAMSAUS 500 ml 
 

Inkoopprijs per recept € 27,20 per maaltijd 400 gram € 2,72 
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Aardappelschotel met 

chorizo en spinazie 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

Overige benodigdheden 

 Bloem 150 gram per recept 

 Peper/zout 

 Bakpapier 

 

Bereidingswijze 

 Snijd de chorizo in reepjes van een halve cm dikte en leg deze op een bakplaat. Bak de 

chorizo in de oven licht krokant gedurende 10 minuten op 200˚ʗ 

 Meng de aardappelpuree met de eieren, bloem en de kruiden goed met elkaar 

 Ontdooi de spinazie en laat deze goed uitlekker (doe dit eventueel in de oven 3 minuten op 

stoom 100˚ʗ stoom) 

 Voeg de chorizo met het vocht en de spinazie toe aan de puree. 

 Portioneer in een schaal en strooi hier de geraspte cheddar overheen. 

 

Tip: 

U kunt natuurlijk i.p.v. gedroogde kruiden ook gebruik maken van verse kruiden. 

Ook is het heerlijk om hier een lekkere Italiaanse tomatensaus bij te serveren (16735). 

 

 

 
                       Week 12 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 4 kilo 

17351 AARDAPPELPUREE 2,5KG kROES 2,5 KG 

17955  CHORIZO DE PAMPLONA FIJN EXTRA 800 GRAM 

70915 VERSE SCHARREL EIEREN-L 3X30ST 4 STUKS 

14287 BLADSPINAZIE 2.5KG (4) 500 GRAM 

18114 OREGANO GESNEDEN 60 GRAM 5 GRAM 

15231 BASILICUM VRIESDROOG 20 GR HELA 5 GRAM 

18220 KNOFLOOKPASTA (PULP) 1 KG 50 GRAM 

73157 RASP CHEDDAR ROOD 1KG 250 GRAM 
 

Inkoopprijs per recept € 17,92 per maaltijd 400 gram€ 2,56 
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Rode bietjes stamppot  

met brie en walnoten 

        

 

 
 

  

 

Bereidingswijze: 

 Snijd de rode biet in blokjes en meng deze samen met de aardappelpuree tot een geheel 

 Bak de slavinken mooi aan en snijd deze in mooie plakken 

 Rooster de walnoten in de oven gedurende 5 minuten op 180˚ʗ 

 Portioneer de rode bietenstamppot in een mooie schaal (die in de oven kan), en leg hier de 

slavinken op 

 Bedek de schaal met plakjes brie en gratineer in de oven op 180˚ʗ 8 minuten 

 Snijd de walnoten grof in stukjes en strooi deze over de maaltijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Week 13 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 4 kilo 

17351 AARDAPPELPUREE 2.5KG KROES 2.5 KG 

12941 RODE BIETEN 1kg 

70430 BRIE NEUTRALE RECHTHOEK 1 KG 500 GRAM 

18219 WALNOTEN GEPELD ONGEZOUTEN 450GR 225 GRAM 

70659 SLAVINKEN 20X100GR 10 STUKS 
 

Inkoopprijs per recept €28,39 per maaltijd 400 gram €2,84 
 




