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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 
 



 

Op z’n verst maaltijdenconcept – recepten – kwartaal 2 - 2022 

  

 

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 
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Tuinbonen schotel met spek & wortel  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

Overige benodigdheden 

Peper/zout  

Knoflookpulp  (18220) 

Phase Vloeibare boter (18055) 

 

Bereidingswijze 

 Ontdooi de groenten en meng deze met de tuinkruiden look (of Provençaalse kruiden) 

 Als u verse groenten wilt gebruiken dan blancheert u eerst de groenten. Laat dit afkoelen en 

mengt het daarna met de kruiden. 

 Leg de krieltjes in een ovenschaal en meng deze met een scheut phase, eetlepel knoflook, 

peper en zout. 

 Bak de krieltjes af in een voorverwarmde oven van 180˚ʗ gedurende 15 minuten. 

 Zet de laatste 5 minuten het groentemengsel erbij. 

 Meng de groenten met de aardappels en uitgebakken spekjes. 

 U kunt er voor de afwerking nog wat gehakte peterselie overheen strooien. 

 

Tip: Verkoop deze maaltijd met een lekker stukje vlees. Bijvoorbeeld de actie van de week. 

 

Deze maaltijd is ook gemakkelijk koud te mengen. Dan moet de consument het zelf 

bakken/opwarmen. 

 
17+18 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid 
per 4 kilo 

15405 TUINBONEN 2.5kg (4)  1 kg 

10399 
18618 

SPEK BLOKJES MAGER 1kg VACUUM Spekjes 
UITGEBAKKEN SPEKREEPJES 1kg 

500 gram 

11961 KRIEL MINI 2kg PEKA 2 kg 

14421 
77170 

WORTELSCHIJFJES RTP  2.5kg (4) 
WINTERPEEN STIFT 5mm 400gr 

500 gram 

12876 
of 
68005 

PROVENCAALSE KRUIDEN 1kg EPOS MARINADE  
Of 
TUINKRUIDEN LOOK 2,9kg JIV 

50 gram 
Of 

100 gram 
 

Inkoopprijs per recept € 21.45 per maaltijd (400 gram) € 2.15 
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Asperge lasagne 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

Overige benodigdheden 

Peper/zout  

Knoflookpulp (18220) 

 

Bereidingswijze 

 Meng de asperges met de knoflook, peper en zout. 

 Snijd de achterham in reepjes. 

 Meng de ham met de asperges en de Hollandaise saus. 

 Hak de peterselie en meng deze door het geheel. 

 Bouw een ovenschaal op door een laagje met het mengsel erin te doen dan een laagje 

lasagne vellen. Dit herhaal je tot het mengsel op is. 

 Verdeel de groene aspergetips op de lasagne en strooi hierover de geraspte mozzarella. 

 Bak de lasagne af in een voorverwarmde oven van 180˚ʗ gedurende 35 minuten.  

 

Tip: u kunt ervoor kiezen om de lasagne al af te gratineren in de oven maar dit kunt u ook aan de 

consument overlaten en het ongebakken 

 

 

 

 
19+20 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 4 
kilo 

13456 
17494 

ASPERGES WIT HOLLAND AA  1kg  - van Gelder 
ASPERGES CENTER CUTS 3ltr 

1.5kg 

70811 LASAGNE VELLEN 3kg KNORR 12 vellen 

70044/45 
25202 

BOEREN ACHTERHAM VERSALERT 
BOEREN ACHTERHAM GESN  500gr  ZAV 

500 gram 

18430 MOZZARELLA  RASP  2kg 300 gram 

17492 
18765 

HOLLANDAISE SAUS  1ltr  GARDE D'OR   
HOLLANDAISE SAUS  12x250ml 

1 liter 

13485 Groene asperge tips 10 stuks 
 

Inkoopprijs per recept € 22,30 per maaltijd (400 gram) € 2,23 
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Zoete aardappelpuree met chorizo  

 

 
 

 

  

 

 

Overige benodigdheden 

Peper/zout  

Knoflookpulp  (18220) 

Phase vloeibare boter (18055) 

 

Bereidingswijze 

 Ontdooi de tuinerwtjes. 

 Snijd de chorizo in blokjes van ongeveer 1 bij 1 cm. 

 Bak deze in de oven of in de koekenpan tot deze licht krokant zijn. 

 Snijd de champignons in plakjes en bak deze met wat knoflook, phase, peper en zout. 

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

 

Tip: Deze stamppot is licht pittig door de chorizo. Deze kunt u ook vervangen door spek of 

kipdijblokjes. Tevens kunt u hier apart een lekker stukje vlees uit uw assortiment bij verkopen. 
 

 

 

 

 

 

21+22 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid 
per 4 kilo 

17543 BASIS GESTAMPTE ZOETE AARDAPPELSCHOTEL 1kg 2 kg 

17955 CHORIZO DE PAMPLONA FIJN EXTRA 500 gram 

77197 KASTANJE CHAMPIGNONS 1kg – van Gelder 1 kg 

12354 TUINERWTJES ZEER FIJN  2.5kg (4) 500 gram 

18647 BASIS CARBONARASAUS 1kg BF 500 gram 
 

Inkoopprijs per recept € 28,10 per maaltijd (400 gram) € 2,81 
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Groentengratin met gehakt & asperges  

 

 
 

 

  

 

Overige benodigdheden 

Peper/zout  

Knoflookpulp  (18220) 

Phase vloeibare boter (18055) 

 

Bereidingswijze 

 Ontdooi het gehakt of gebruik uw eigen verse gehakt. 

 Rul deze met wat phase, knoflook, peper en zout in de oven of koekenpan. 

 Meng de paprika vloeibaar door de groentengratin. 

 Schil de asperges of als dit al gedaan is kook ze beetgaar. Laat afkoelen en snijd in stukjes 

van ongeveer 3 cm. 

 Meng het gehakt met de asperges en de groentengratin. 

 Schep dit in een ovenschaal en strooi de geraspte mozzarella eroverheen. 

 Bak de gratin af in een voorverwarmde oven op 180˚ʗ gedurende 20 minuten. 

 

Tip: Deze maaltijd is op verschillende manieren te variëren. U kunt i.p.v. het gehakt ook kipfilet 

(dijen) of beenham gebruiken.  
 

 

 

 

23+24 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid 
per 4 kilo 

11795 AARDAPPEL – GROENTEN GRATIN 2kg PEKA 2 kg 

13456 
17494 

ASPERGES WIT HOLLAND AA  1kg  - van Gelder 
ASPERGES CENTER CUTS 3ltr 

1 kg 

12408 PAPRIKA VLOEIBAAR 1kg EPOS 10 gram 

18430 MOZZARELLA RASP 2kg 300 gram 

10613 RUNDERGEHAKT 2x2kg  1 kg 
 

Inkoopprijs per recept € 20,10 per maaltijd (400 gram) € 2,01 
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Zomerse rijstschotel met kip & gegrilde 

groenten  

 

 
 

 

Overige benodigdheden 

Peper/zout  

Knoflookpulp  (18220) 

Phase vloeibare boter (18055) 

 

Bereidingswijze 

 Ontdooi de groentegrillmix Andalusië en meng deze met een scheutje phase, knoflook, 

peper en zout. 

 Meng de groenten met de kipreepjes en bak dit kort in een voorverwarmde oven van 180˚ʗ 

gedurende 5 minuten. Laat dit hierna afkoelen in de koeling. 

 Snijd de perziken in plakjes en meng deze door de basis paëlla. 

 Meng de groenten en de kipreepjes met de paëlla en serveer in een mooie schaal of per 

portie. 

 

Tip: om het gerecht wat kleurrijker te maken kunt u er wat peterselie overheen strooien of om er 

wat gesneden zongedroogde tomaten aan toe te voegen. 

 

 
25+26 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 4 kilo 

18651 BASIS PAELLA 1kg BF 2 kg 

21732 KIPFILETREEPJES GEGRILD 1.6kg  1 kg 

17425 PERZIK HALVE 12x1ltr NESTOR 1 blik 

72240 GROENTEGRILL ANDALUSIË 1kg (6)  1 kg 
 

Inkoopprijs per recept € 27,60 per maaltijd (400 gram) € 2,76 
 


