
Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

  Groente curry met kokos en cashewnoten 

 

 

 

 

 

 

 

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
17721 PATAK’S MADRAS SAUS 2,2kg 700 gram 

72121 UIENBLOKJES 10mm 2,5kg (4) 200 gram 

 KOKOSMELK 300 gram 
70731  ZONNEBLOEMOLIE 1ltr REDDY 20 gram 

70715 PAPRIKA LINTEN ROOD 2,5kg (4) 200 gram 

15400 PARIJSE WORTELTJES 2,5kg (4) 300 gram 

12426 HARICOTS VERTS 2,5kg (4) 300 gram 

12428 ZOETE AARDAPPELEN 2,5kg (4) 400 gram 
14734 KIKKERERWTEN 2,5kg (4) BONDUELLE 300 gram 

 
OPTIONEEL: 

15663 CASHEWNOTEN ONGEZOUTEN  600gr 80 gram 

 KORIANDER TAKJE 25 gram 

 

Bereidingswijze: 

- Verhit de olie, voeg de uien toe en stoof ze zachtjes gaar. Voeg de madras saus en de 
kokosmelk toe en breng het geheel rustig aan de kook. 

- Maak de groenten schoon, snijd ze in gewenste vorm en blancheer ze afzonderlijk van elkaar. 
- Serveer de groente curry met basmati rijst en garneer het geheel af met ongezouten 

cashewnoten en een takje koriander. 

 
 



Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

  Roti met bloemkool, aardappels en 

spinazie "Madras style" 

 

 

 

 

 

 

 

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
17721 PATAK’S MADRAS SAUS 2,2kg 750 gram 

72121 UIENBLOKJES 10mm 2,5kg (4) 100 gram 
14388 BLOEMKOOLROOS 35-50 2,5kg (4) 600 gram 

70731  ZONNEBLOEMOLIE 1ltr REDDY 20 gram 

14287 BLADSPINAZIE 2,5kg (4) 300 gram 

70915 VERSE SCHARREL EIEREN-L 3X30st 2 stuks 

17585 TORTILLAVELEN VERS 25cm  6x18st 8 stuks 

12428 ZOETE AARDAPPELEN 2,5kg (4) 400 gram 
 
OPTIONEEL: 

18214 AMANDELSCHAAFSEL 400gr 80 gram 

 KORIANDER TAKJE 25 gram 

 

Bereidingswijze: 

- Verhit de olie, voeg de uien toe en stoof ze zachtjes gaar. 
- Voeg de Madras saus toe en breng het geheel aan de kook. 
- Maak de groenten schoon, snijd ze in de gewenste vorm en blancheer ze afzonderlijk van 

elkaar. 
- Voeg de groenten en de spinazie aan de saus toe en breng het geheel aan de kook. 
- Klop de eieren los en haal de tortilla’s door het losgeklopte ei. 
- Verhit de boter in een non stick koekenpan en bak de tortilla snel aan beide kanten. 

- Leg de tortilla’s op de borden en verdeel de groenten curry erop. 
- Maak het geheel af met de amandelen en de koriander. 

 



Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

Tikka masala met rijst, paddenstoelen en 

boneless wings  

 

 

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
13243  Boneless Wings 1 kg 

17732 Patak’s Tikki masala saus 500 gram 

18135 Witte rijst 2 kg 

72446 Uien ringen 500 gram 

12344 Paddenstoelenmix  500 gram  

15663 Cashewnoten  100 gram 
18220 Knoflookpasta (pulp) 1kg  

 

Bereidingswijze: 

- Ontdooi de uien ringen en de paddenstoelen mix en marineer deze met peper zout en 
knoflookpulp. 

- Rooster in de oven op 180˚ʗ gedurende 10 minuten. 
- Meng de groenten met de Tikki Masala en de boneless wings 
- Doe de rijst in een schaal en schep hier de Tikki Masala overheen. 
- Maak het gerecht af met wat gehakte cashewnoten en eventueel gehakte koriander. 

 

 
 

 



Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

  Gehaktballetjes met potatoes en 

winterse groenten 

 

 

 

 

 

 

 

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
12488 AMBACHTELIJKE GEBRADEN BALLETJES 2KG 1 kilo 
11791 HOME MADE POTATOES 2KG PEKA 2 kilo 
12423 GROENTEMIX DUO WORTEL – PASTINAAK 2,5KG (4) 800 gram 

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

72121 UIENBLOKJES 10 MM 2.5 KG (4) 500 gram 

18220 KNOFLOOKPASTA (PULP) 1 KG 50 gram 

 

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. 

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

 
 

 


