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Penne met asperges en gerookte zalm  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

Overige benodigdheden 

Peper/zout  

Knoflookpulp  (18220) 

Phase vloeibare boter (18055) 

 

Bereidingswijze 

 Wok de spinazie kort met wat knoflook, phase en peper en zout.  

 Laat hier de crème fraiche erin smelten. 

 Voeg de gerookte zalmsnippers en de pesto toe. 

 Maak de asperges schoon en kook deze beetgaar. Snijd ze in stukjes van ongeveer 2 cm. 

 Meng de asperges door de spinazie.  

 Meng alles door de penne of fusilli en presenteer in een mooie schaal of per portie. 

 

Tip: strooi er wat fijngesneden verse bieslook overheen. In dit gerecht is pasta gebruikt van 

Bonfait. Het is ook mogelijk om zelf de pasta af te koken. Gebruik hiervoor de penne of fusilli van 

Knorr. (penne 16834 of fusilli 16841).  
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Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid 
per 4 kilo 

11699  
of  
16782 

FUSILLI GEKOOKT 750 gr BF 
of 
PENNE RIGATE GEKOOKT  750gr BF 

1.5 kg 

13456 ASPERGES WIT HOLLAND AA  1kg  - van Gelder 1 kg 

13821 SPINAZIE GEWASSEN 500gr – van Gelder 500 gram 

13036 GEROOKTE ZALMSNIPPERS 1kg 500 gram 

72830 GROENE PESTO 800gr VERSALERT 300 gram 

70785 BLUE BAND PROFF CREME FRAICHE  1ltr (8) 500 gram 
 

Inkoopprijs per recept € 31.80 per maaltijd (400 gram) € 3,18 
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Raapstelenstamppot met asperges 

 

 
 

 

  

 

 

Overige benodigdheden 

Peper/zout  

 

Bereidingswijze 

 Maak de asperges schoon en kook deze beetgaar. Laat afkoelen en snijd in stukjes van 

ongeveer 2 cm. 

 bak de spekjes krokant en laat goed uitlekken. 

 Snijd de zongedroogde tomaatjes in 3e. 

 Meng alle ingrediënten met elkaar tot een mooie gevulde stamppot. Breng op smaak met 

peper en zout.  

 

Tip: Bij deze maaltijd kunt u een lekker stukje vlees verkopen uit uw assortiment of serveer de 

maaltijd met een lekkere plak asperge ham (12689).  
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Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 4 
kilo 

13456 ASPERGES WIT HOLLAND AA  1kg  - van Gelder 1kg 

13473 RAAPSTELEN 5mm 1kg – van Gelder 500 gram 

17351 AARDAPPELPUREE 2.5kg KROES 2.5kg 

10399 
18618 

SPEK BLOKJES MAGER  1kg VACUUM 
UITGEBAKKEN SPEKREEPJES 1kg 

500 gram 

11762 SUDNSOL GEDROOGDE TOMAATJES 200 gram 
 

Inkoopprijs per recept € 28,15 per maaltijd (400 gram) € 2,82 
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Poké bowl met gemarineerde kip en 

mango chutney  

 

 

Art. nr. Omschrijving Gewicht per 10 
bowls 

70570/70572 SUSHI RIJST ITAMAE  12x750gr / SUSHI RIJST ITAMAE  10kg 2 kg gekookt 

18577 RIJSTAZIJN SUSHI  360ml 200 gram 

18578 FRIED WAKADORI  4.3kg 600 gram 

13703 KOMKOMMERS  p/st 500 gram 

16935 MANGO CHUTNEY  1kg  KING 250 gram 

70556 EDAMAME MUKI  2.5kg  (4) 500 gram 

13719 WINTERPEEN JULIENNE 3mm  500gr 500 gram 

70555 WASABI FURIKAKE KRUIDEN  80gr 30 gram 

70557 CHUKA WAKAME CHINA  2kg 200 gram 

70257 ROASTED SESAME DRESSING  1ltr 300 ml 

18486 MAYONAISE KEWPIE  500gr 200 ml 

VERPAKKING 

15582 SALADE/FOOD BOWL 750ml ZWART ECO+PET DEKSEL - 200st 

15583 SALADE/FOOD BOWL 900ml ZWART ECO+PET DEKSEL - 200st 

Inkoopprijs €4,11 advies verkoopprijs €7,50/8,50 

 

 

Bereidingswijze: 

- Leg 1 kg sushirijst in een warmtebestendige gastronormbak en doe hier 1,4 liter water 

bij met een snufje zout. Zet deze in de voorverwarmde oven op 100˚ʗ stoom gedurende 

24 minuten. 

- Haal de sushi uit de oven en roer het even los. Meng de sushi azijn door de rijst en breng 

eventueel op smaak met zout. Dek dit af met kleeffolie. Laat afkoelen in de koeling.  

 

 

 



 

Op z’n verst maaltijdenconcept – recepten – kwartaal 3 - 2022 

 

 

- Snijd de komkommer in dunne plakjes en leg deze in een waterdichte bak. 

- Breng 1 deel water, 1 deel sushiazijn en 1 deel kristalsuiker aan de kook. 

- Giet hier de helft van over de wortelstift heen en laat dit afkoelen. de andere helft van 

het zoet zuur laat je in de koeling afkoelen, deze giet je dan vervolgens (koud) op de 

komkommer plakjes. 

- Snijd de wakadori in mooie plakjes.  

- Bouw de pokebowl nu op. Leg de sushi rijst onder in de bowl. Portioneer hier de 

komkommer, wortelstift, mangochutney en de edamame boontjes op. Boven op leg je 

de Fried wakadori. 

- Maak de pokebowl af door er wat roasted sesamdressing overheen te doen een 3 

toefjes kewpie mayonaise. Strooi als laatste wat Furikake over de pokebowl. 

 

Consumentenbereiding: 

Niet van toepassing. Er kan echter wel gekozen worden om de roasted sesamdressing in een 

proefbakje bij de pokebowl los mee te geven. Dan hoeft de consument alleen de dressing over 

de pokebowl te doen. 
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Stamppot veldsla gehakballetjes en jus 

 

Art. nr. Omschrijving Benodigdheden 
voor 4 kg 

17351 AARDAPPELPUREE 2.5 KG DE KROES 2 kg 

13685 VELDSLA 100gr 500 gram 

12488 
OF 
70504 

AMB. GEBRADEN BALLETJE 2KG VERSALERT 
OF 
OMA’S GEHAKTBALLEN 12x125gr ALERT 

30 stuks 
Of 
10 stuks 

69009 JUSSAUS K&K 2,5 DEGENS 500 gram 

11762 SUDNSOL HALFGEDROOGDE TOMAATJES GEMARINEERD 1 KG 200 gram 

12244 KAANTJES 500gr 50 gram 
Inkoopprijs €27,33 advies verkoopprijs per 400 gram €2,73 

 
 

Bereidingswijze: 

- Snijd de gehaktballetjes door de helft. 
- Snijd de sudnsol tomaatjes in stukjes. 
- Meng de aardappel puree met de veldsla, kaantjes, tomaatjes en gehaktballetjes. 
- Serveer in een mooie schaal of per portie. 
- Decoreer de bovenkant van de maaltijd af met een gehaktballetjes en wat kaantjes. 
- Serveer de jus apart bij de maaltijd in een proefbakje. 

 

Tip: U kunt er ook voor kiezen of hier een ovenschotel van te maken. Strooi over de bovenkant van 

de maaltijd geraspte kaas en gratineer ±10 minuten in de oven op 180˚ʗ. 
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Bloemkool/broccolischotel 

 

 

Art. nr. Omschrijving Benodigdheden 
voor 4 kg 

11961 MINI KRIEL 2KG PEKA 2 kg 

13764 
OF 
14388 

BLOEMKOOLROOSJES 15-30MM 1kg 
OF 
BLOEMKOOLROOSJES 15-30MM 2.5KG (4) 

500 gram 

13710 
OF 
77528 

BROCCOLI ROOSJES 15-30MM 1KG  
OF 
BROCCOLI ROOSJES 2.5 KG (4)  

500 gram 

15167 GEBAKKEN UITJES 500gr 100 gram 

21732 KIPFILETREEPJES GEGRILD 1.6KG 800 gram 

16762 BASIS KAAS-CHILISAUS 1kg BF 300gram 

Inkoopprijs €25,62 advies verkoopprijs per 400 gram €2,56 

 

 

Bereidingswijze: 

- Ontdooi de broccoli en de bloemkool en snijd deze eventueel in de gewenste maat. Of 
maak de verse broccoli en bloemkool schoon en kook deze in een pan. 

- Laat de krieltjes uitlekken en leg deze in een warmte bestendige bak. Marineer deze met 
peper, zout, knoflookpuree en een scheutje Phase.  

- Rooster de krieltjes gedurende 10 minuten op 200˚ʗ in de oven. 
- Meng alle ingrediënten voorzichtig door elkaar en serveer in een mooie schaal of per 

portie.  
- Decoreer de maaltijd af met gebakken uitjes en eventueel gehakte peterselie. 

 

Tip: U kunt de kip eventueel ook vervangen door gehakt. Of houd de maaltijd vegetarisch door er 

meer groenten aan toe te voegen bijvoorbeeld paprika of witte/groene asperges. 
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Kalkoenfilet met risotto, spinazie  

en gegrilde paprika  

 
 

 

 

 

 

 

Overige benodigdheden 

- Olie  

- Peper/zout 

- Knoflookpulp (Art.nr. 18220) 

 

Bereidingswijze 

- Ontdooi als eerste de paprika en de paddenstoelenmix. 

- Snijd de kalkoen in reepjes of blokjes en meng deze met olie, peper, zout, gerookte paprika 

poeder en knoflook. 

- Bak deze in een pan of in de oven gedurende 15 minuten op 180˚C. 

- Laat de ontdooide groenten goed uitlekken en meng deze met de kalkoen. 

- Bereid de risotto volgens de verpakking. 

- Meng de kalkoen, de gegrilde paprika en het paddenstoelenmengsel door de risotto en 

serveer in een schaal. 

- Decoreer het gerecht met wat fijngesneden bosuiringen. 

 

Tip: Voor extra vulling van het gerecht kunt u eventueel nog spinazie (Art.nr 14287) of 

paddenstoelen (Art.nr 12344) toevoegen. 
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Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 10 
porties á 400 gram 

 Kalkoen filet  1kg 

16967 Risotto Noble 1 kg 

60408 Gerookte paprika poeder (ook voor week 29) 30 gram 

12179 Gegrilde paprika 1 kg 

12344 Paddenstoelen mix 500 gram 

13717 Lente ui bos 3 stengels 
Inkoopprijs per recept €24,38 per maaltijd (400 gram) €2,44 



 

Op z’n verst maaltijdenconcept – recepten – kwartaal 3 - 2022 

 

Oriëntaalse gehaktballetjes  

 

 

Art. nr. Omschrijving Benodigdheden 
voor 4 kg 

59201 BABI PANGANGSAUS  5ltr  PUUR GENIETEN 500 gram 

18932 INDISCHE BALLETJES 2 KG ALERT 500 gram 

13458 PAKSOI 2 stuks 

15529 MANGO GESNEDEN 1 KG (AFBEELDEN –GEEN KORTING) 300 gram 

13681 BOSJE KRULPETERSELIE 20 gram 

18135 WITTE RIJST GEKOOKT 2 KG DE KROES 2 kg 
Inkoopprijs €22,85 advies verkoopprijs per 400 gram €2,29 

 

 

Bereidingswijze: 

- Snijd de paksoi in dunne reepjes tot aan het groene blad. Blancheer deze even heel kort en 
laat direct afkoelen. 

- Snijd de Indische balletjes door de helft. 
- Meng alle ingrediënten door elkaar en serveer dit op de rijst. 
- U kunt de maaltijd decoreren met wat fijngehakte peterselie of door het overgebleven groen 

van de paksoi in hele fijne reepjes te snijden. 
 

Tip: Deze heerlijke fris/zoete maaltijd kunt u ook nog verrijken met wat extra groenten. 

Bijvoorbeeld met een wok Indonesia/China van Bonduelle of met wat verse taugé. 

 

39+40 

 


