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Witlofschotel met beenham en prei 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

Overige benodigdheden 

 Peper/zout  

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

 Olie    (Art.nr. 70731) 

 

Bereidingswijze 

 Zet de oven op stomen 100˚ʗ. 

 Leg de prei in een ovenbestendige bak en meng dit met wat olie, peper, zout en knoflook. Of 

snijd de prei in ringen en stoof deze in een pan met wat olie. Breng verder op smaak met 

wat peper, zout en knoflook tijdens het stoven. 

 Gaar de prei ± 5 minuten in de oven/pan. 

 Laat de prei afkoelen en meng dit daarna met de basis witlof en de helft van de 

beenhamreepjes (of snijd de achterham zelf in reepjes). 

 Bak de partjes in een pan of in de oven op 180˚ʗ gedurende 8 tot 10 minuten. 

 Portioneer de schotel in een ovenschaal of per portie en strooi de kasarella over de maaltijd 

heen. 

 Snijd de bieslook in fijne ringetjes en decoreer de maaltijd hiermee af. 

 

Tip: Om het gerecht wat kleurrijker te maken kunt u er wat zongedroogde tomaten, tomaat 

blokjes of paprikareepjes aan toevoegen. 
               Week 1+2 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 4 kilo 

17540 Basis witlofschotel 1kg BF 1 kg 

14407 OF 
13610 

Prei gesneden 2.5kg 
Verse prei heel  

500 gram 
500 gram 

74140 OF 
70045 

Beenham reepjes 4mm  
Boeren achterham versAlert 

500 gram 
500 gram 

12642 Aardappel partjes  2kg 2 kg 

13984 Kasarella 40+ grof 1kg  250 gram 

13707 Bosje bieslook 75gr  Eigen inzicht voor 
decoratie 

 

Inkoopprijs per recept € 20,05 per maaltijd (400 gram) € 2,01 
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Kip Chili met Surinaamse mie 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

Overige benodigdheden 

 Peper/zout  

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

 Olie     (Art.nr. 70731) 

 

Bereidingswijze 

 Snijd de paksoi in fijne reepjes en meng deze met de ontdooide wok Indonesia. 

 Breng het groentemengsel op smaak met een scheutje olie, peper, zout en knoflook. 

 Gaar de groenten in een pan of in de oven op 180˚ʗ gedurende 5 minuten. 

 Meng de kip in chilisaus samen met de groenten en portioneer deze op of door de 

Surinaamse mie. 

 Decoreer de maaltijd af met wat fijngesneden peterselie. 

 

Tip: U kunt ook verse kipfilet of kipdijen gebruiken. Snijd de kip in stukjes en bak deze aan en 

meng deze met chilisaus (Art.nr. 60814). 

 

 

 

 
Week 3+4 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 4 kilo 

11803 Basis Surinaamse mie 1 kg BF 2 kg 

13458 Paksoi 2 stuk(s) 

13266 Kip in chilisaus 1 kg 

13687 Bosje peterselie decoratie 

14359 Wok Indonesia 750 gram 
 

Inkoopprijs per recept € 26,85 per maaltijd (400 gram) € 2,69 
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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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Andijvie stamppot met truffelsalami 

 

 

 
 

 

 

Overige benodigdheden 

 Peper/zout  

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

 Olie    (Art.nr. 70731) 

 

Bereidingswijze 

 Snijd de truffelsalami in reepjes. 

 Meng de rauwe andijvie met de aardappelpuree. 

 Snijd de zongedroogde tomaatjes in stukjes en meng deze samen met de 

andijviestamppot. 

 

Tip: U kunt er voor kiezen om een lekkere jus er doorheen te mengen om het gerecht nog 

smeuïger te maken. 

 

Wilt u dit gerecht vegetarisch houden. Gebruik i.p.v. truffelsalami bijvoorbeeld de vegetarische 

balletjes (Art.nr. 15541). 

 

 

 

 

 

 
Week 7+8 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 4 kilo 

17351 Aardappelpuree 2.5 kg De kroes  2.5 kg 

13463 Andijvie gesneden 1 kg  1 kg 

16058 Truffel salami Bedford  500 gram 

11762 Sudnsol Half gedroogde tomaten 
gemarineerd 

200 gram 

 

Inkoopprijs per recept € 28,83 per maaltijd (400 gram) € 2,88 
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Penne carbonara met spekblokjes 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

Overige benodigdheden 

 Peper/zout  

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

 Olie    (Art.nr. 70731) 

 

Bereidingswijze 

 Bak de spekjes krokant in een koekenpan of in de oven op 180˚ʗ in ongeveer 10 minuten. 

 Maak de rode ui schoon en snijd deze in 4 kwarten. Snijd vervolgens fijne reepjes en bak ook 

deze even kort aan met een scheutje olie. 

 Meng de spekjes, de rode ui en de carbonarasaus door de penne pasta en portioneer dit in 

een schaal of per portie. 

 Snijd de bieslook in fijne ringetjes en decoreer hier de maaltijd mee af. 

 

Tip: Om het gerecht wat kleurrijker te maken kunt u er wat zongedroogde tomaten, tomaat 

blokjes of paprika reepjes aan toevoegen. 

 

 
Week 9+10 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 4 kilo 

16782 Penne rigate gekookt 750gr 1,5 kg 

18647 Basis carbonarasaus 1kg  500 gram 

70072 
OF 
18618 

Mager spek reepjes 1kg bulk  
 
Uitgebakken spekreepjes 

500 gram 
 

500 gram 

15577 Rode ui heel  2 stuks 

13707 Bosje bieslook   
 

Inkoopprijs per recept € 18,35 per maaltijd (400 gram) € 1,85 
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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 11+12 

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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Risotto met kip 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

Overige benodigdheden 

Peper/zout  

Knoflookpulp/verse knoflook (18220) (13047) 

Olie (70731) 

 

Bereidingswijze 

 Ontdooi de kipreepjes of snijd de verse kip in reepjes of blokjes. Gaar deze met wat olie, 

knoflook, peper en zout in een pan of in de oven op 180˚ʗ ± 12 minuten. 

 Maak de groenten schoon of ontdooi deze. Snijd in de gewenste grootte en kook deze af in 

een pan met ruim water of gaar ze in de oven op 100˚ʗ stomen ± 10 minuten. 

 Ontdooi de risotto en portioneer deze in een schaal of in een 1 persoon maaltijdbak.  

 Meng de kip samen met de groenten en leg dit op de risotto. 

 Snijd de bieslook in fijne ringentjes en strooi dit samen met de Grana Padano snippers over 

de maaltijd heen. 

 

Tip: als u geen risotto wilt gebruiken kunt u dit in deze maaltijd gemakkelijk vervangen door en 

lekkere pasta of witte rijst. 

 

 
Week 13+14 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 4 kilo 

16967 Risotto noble 1 kg Bonduelle 1 kg 

257 Of 
11817 Of 
2173 

Kipdijen speciaal  
Kipreepjes 750gr BF 
 

500 gram 
500 gram 

12333 Of 
12947 

Worteltjes extra fijn 2,5 kg DPV  
Wortel blokjes 10mm 

500 gram 
500 gram 

14384 Of 
13732 

Sperziebonen 2,5 kg DPV  
Halve sperziebonen schoon 

500 gram 
500 gram 

73125 Grana Padano snippers 500 gram 200 gram 

13707 Bosje bieslook  decoratie 
 

Inkoopprijs per recept € 22,76 per maaltijd (400 gram) € 2,27 
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Krieltjes in ketjap 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

Overige benodigdheden 

Peper/zout  

Knoflookpulp/verse knoflook (18220) (13047) 

Olie  (70731) 

 

Bereidingswijze 

 Bak de krieltjes aan in een koekenpan of in de oven op 180˚ʗ gedurende 12 minuten. 

 Snijd de champignons in de gewenste grootte en meng deze met een scheutje olie, knoflook, 

peper en zout. 

 Bak ze aan in een koekenpan of in de oven op 180˚ʗ gedurende 10 minuten. 

 Meng de champignons met de ontdooide Macedoine groenten, de kriel en de 

gehaktballetjes in ketjapsaus en schep dit in een mooie schaal op per portie. 

 Decoreer de maaltijd af met gehakte peterselie en wat cashewnoten. 

 

 

 

 

 
Week 15+16 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 4 kilo 

13256 Gehaktballetjes in ketjapsaus 1 kg 

11792 Kriel fijn  2kg 

13862 Champignons  500 gram 

15404 Macedoine de legumes  500 gram 

13687 Bosje peterselie  decoratie 

15663 Cashewnoten  decoratie 
 

Inkoopprijs per recept € 16,42 per maaltijd (400 gram) € 1,64 
 


