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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 1 + 2 

 

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 
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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 3 + 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 

59203 PROVENCAALSE SAUS  5ltr  PUUR GENIETEN 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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Goulash stoofschotel met wedges  

 

 
Overige benodigdheden 

 Peper/zout  

 Knoflookpulp/verse knoflook (Art.nr. 18220) (Art.nr. 13047) 

 Olie    (Art.nr. 70731) 

 

Bereidingswijze 

 Leg de wedges in een ovenbestendige bak en meng deze met wat olie, knoflook, peper en 

zout.  

 Rooster de wedges in de oven gedurende 12 minuten op 200˚ʗ. 

 Ontdooi de paprika en de tuinerwten/worteltjes en breng deze op smaak met peper en zout. 

Of snijd de verse paprika in reepjes bak deze kort aan en met deze met de 

tuinerwten/worteltjes. 

 Meng de goulash met het groentemengsel en portioneer dit op de wedges. 

 Maak het gerecht af door er wat gehakte peterselie overheen te strooien. 

 

 

Tip: U kunt er ook voor kiezen om de goulash zelf te maken met gesudderde rundvleeslapjes. Meng 

dit samen met een goulashsaus en volg verder het recept. 

 

 
Week 5+6 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 4 kilo 

12316 Rundergoulash K&K 2 kg  1 kg 

12399 Aardappel wedges 2 kg Peka 2 kg 

12303 Tuinerwten/worteltjes 2.5 kg  500 gram 

71744  
OF 
13742/13741 

Paprika reepjes rood/groen  
 
Paprika heel rood/groen 

500 gram 
 

500 gram 

13687 Bosje peterselie  decoratie 
 

Inkoopprijs per recept € 18,85 per maaltijd (400 gram) € 1,89 
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romige spruitjes met rookworst en 

Parmezaanse kaas 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

Overige benodigdheden: 

Peper/zout  

Knoflookpulp  (18220) 

Phase Vloeibare boter (18055) 

 

Bereidingswijze: 

 Blancheer de spruitjes tot deze beetgaar zijn. Dit kan in een stoomoven of gewoon in een 

pan op het vuur. 

 Laat de spruitjes goed afkoelen (het liefst in ijswater zodat de groene kleur van de spruitjes 

het best behouden kan worden). 

 Leg de krieltjes in een ovenschaal en marineer deze met een scheutje phase, peper, zout en 

knoflook. 

 Rooster de kriel in een voorverwarmde oven op 220˚ʗ gedurende 10 minuten. 

 Laat de kriel afkoelen. 

 Snijd de rookworst in plakjes. 

 Meng de krieltjes, spruitjes en rookworst met elkaar en schep hier de champignonsaus 

doorheen. 

  

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid 
per 4 kilo 

13349 
Of 
14419 

Spruitjes schoon 1 kg van Gelder 
Of 
Spruitjes fijn RTP 2.5 kg Bonduelle 

1 kg 

68019 Champignon roomsaus 2.2 kg versAlert 500 gram 

10983 Rookworst fijn vac. z/sticker 20x250 gram 4 stuks 

11961 Kriel mini 2kg peka 2 kg 

73125 Grana Padano snippers 500 gram 200 gram 
 

Inkoopprijs per recept €26,26  per maaltijd (400 gram) €2,63 
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 Serveer de maaltijd in een mooie schaal of per portie en strooi als laatste de Grana Padano 

snippers overheen. 

 

Tip:  

Strooi wat gefrituurde uitjes over de maaltijd en wat fijngehakte peterselie. 

 
Week 7 + 8  
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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 9 + 10 

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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Tuinbonenschotel met spek & wortel 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Overige benodigdheden: 

Peper/zout  

Knoflookpulp  (18220) 

Phase Vloeibare boter (18055) 

 

Bereidingswijze: 

 

 Ontdooi de tuinbonen en de wortel schijfjes. 

 Marineer de wortel schijfjes met de tuinkruiden/look marinade.  

 Rooster de wortel in een voorgegaarde oven op 200˚ʗ gedurende 5 minuten. 

 Marineer de wedges met wat peper, zout en knoflook. En rooster ook deze in de oven 

gedurende 12 minuten op 200˚ʗ. 

 Meng de ingrediënten met elkaar en serveer in een mooie schaal of per portie. 

 

Tip:  

Decoreer de maaltijd af met wat fijngesneden bosui en dungesneden rode ui ringen. 
 

 
Week 11 + 12 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid 
per 4 kilo 

68005 Tuinkruiden/ook marinade jiv 50 gram 

18618 Uitgebakken spekjes 400 gram 

15405 Tuinbonen 1 kg 

12399 Wedges met schil 2 kg 

12356 Duo van wortel 1 kg 
 

Inkoopprijs per recept €19,56  per maaltijd (400 gram) €1,96 
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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 13 + 14  

 

 

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 

73167 KERRIEPUREE  2x750gr  KNORR 30 GRAM 
 

Inkoopprijs per recept € 23,18 per maaltijd 400 gram € 2,32 
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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 15 + 16  

 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 4 kilo 

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 2,5 KG   1 KG 
 

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


