
 

 
Op z’n verst maaltijdenconcept – recepten – kwartaal 3 - 2021 

  

Rucola stamppot  

met truffelsalami 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige benodigdheden: 

 Peper/zout 

 Knoflookpulp (Art.nr. 18220) 

 

Bereidingswijze: 

 Snijd de salami in gewenste grootte (dunne plakjes, blokjes of reepjes) 

 Meng de crème fraîche met de Provençaalse kruiden en knoflookpulp. 

 Meng alle ingrediënten door elkaar behalve de pijnboompitjes, die moeten even kort 

geroosterd worden in de oven of in een pan. 

 Schep de puree in een schaal en decoreer het af met wat losse rucola en de 

geroosterde pijnboompitjes. 

 

Tip:  

Met deze maaltijd kan je eindeloos combineren. Maak de stamppot zonder de truffelsalami 

en verkoop er een lekker stukje entrecote of een schnitzel bij. Ook is dit gerecht goed 

vegetarisch te maken. Vervang de truffelsalami door feta of mozzarella of verkoop hem met 

een FLX burger met paddenstoelen (Art.nr. 15516). 
 

 
Week 27  

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 10 
porties á 400 gram 

17351 Aardappel puree 2,5 kg  

16058 Truffelsalami  500 gram 

70785 Crème fraîche 250 gram 

13686 Rucola 250 gram 

60424 Provençaalse kruiden 25 gram 

72865 Half gedroogde zontomaatjes 250 gram 

18218 Pijnboompitjes 50 gram 
 

Inkoopprijs per recept € 29,65 per maaltijd €2,97 
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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. 

 

 
Week 28 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 10 
porties á 400 gram 

811 Kalkoen filet  1kg 

16968 Risotto Verde 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 
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Patatas bravas met chorizo en 

geroosterde groenten 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Overige benodigdheden 

 Olie 

 Peper/zout 

 Knoflookpulp (Art.nr. 18220) 

 

Bereidingswijze 

 Ontdooi als eerste de grillgroenten Andalusië.  

 Rooster de homemade potatoes met een scheutje olie, knoflook, peper en zout in de oven 

op 200 ˚C gedurende 15 minuten. 

 Meng de grillgroenten met een scheutje olie en de paprikapoeder. Rooster deze de laatste 5 

minuten in de oven bij de potatoes.  

 Snijd de chorizo in blokjes of reepjes en zet deze ook de laatste 5 minuten bij de potatoes en 

de grill groenten in de oven. 

 Meng de chorizo en de groenten samen met de tomatensaus en serveer op de homemade 

potatoes. 

 Strooi als laatste wat peterselie over de maaltijd. 

 

Tip 

In plaats van de homemade potatoes kunt u ook wedges (Art.nr. 12399) gebruiken. 

 

 
Week 29 

  

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 10 
porties á 400 gram 

11791 Homemade potatoes 2 kg 

76509 Tomaten saus 1 fles 690 gram 

17955 Chorizo de Pamplona  800 gram 

60418 Peterselie gevriesdroogd 5 gram 

60408 Gerookte paprika poeder – kan in 1 keer met 
week 28 

60 gram 

72240 Grill groenten Andalusië  1 kg 
 

Inkoopprijs per recept €18,64 per maaltijd (400 gram) €1,85 
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Provençaalse kip met  

abrikozen en witte rijst  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Overige benodigdheden 

 Olie  

 Peper/zout 

 Knoflookpulp (Art.nr. 18220) 

 

Bereidingswijze 

 Ontdooi als eerste de paprika.  

 Snijd de kippendijen in reepjes en meng deze met een scheut olie, knoflook, peper en zout. 

 Rooster de kip in de oven gedurende 12 minuten op 180˚C. 

 Gaar de laatste 5 minuten van de kip, de paprika in een aparte bak in de oven. 

 Snijd de abrikozen door de helft en meng deze samen met de paprika, Provençaalse saus, en 

de kip. Serveer dit over de witte rijst 

 Strooi als laatste de peterselie over de maaltijd. 

 

Tip 

Door er pitloze witte druiven doorheen te mengen maakt u het gerecht nog frisser. 

 

 
Week 30 

 

  

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 10 
porties á 400 gram 

257 Kippendijen vlees – geen korting wel 
afbeelden 

1 kg 

18135 Witte rijst 2 kg 

12179 Gegrilde paprika 1 kg 

13475 Gedroogde abrikozen 250 gram 

60418 Peterselie gevriesdroogd 5 gram 

60768 Provençaalse saus  500 gram 
 

Inkoopprijs per recept €26,44 per maaltijd (400 gram) €2,64 
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Ovenschotel met aardappel, groene 

asperges en zoete spareribs 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

Bereidingswijze 

 Ontdooi als eerste de Macedoine groenten. 

 Maak de spareribs schoon d.m.v. het vliesje aan de binnenkant van de rib te halen. 

 Snijd de ribben door midden en marineer deze met de zoete marinade. 

 Gaar de spareribs ± 20 minuten (ligt aan de dikte van de rib) in een voorverwarmde 

oven op 200˚C. 

 Doe de Macedoine groenten in een ovenschaal en schep hier de gratin overheen. 

 Strooi de Kasarella er overheen en gratineer 10 minuten op 200˚C in de oven. 

 

Tip 

Serveer deze maaltijd per portie. De groenten en gratin kunnen in een take-away 

ovenschaaltje en de sparerib kan er mooi bovenop geserveerd worden. 

Als afwerking kunt u nog wat lente-ui ringen (Art.nr. 13717) over de maaltijd strooien.  
 

 
Week 31 

  

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid voor 10 
porties 

11914 Aardappel gratin met groene asperges 2 kg 

44136 
70669 

Spareribs dik bevleesd (vers) 
Spareribs gemarineerd (voorgegaard) 

2.5 kg €6.65 p/kg 
2.5 kg €9.95 p/kg 

15404 Macedoine groenten 1 kg 

68009 JIV sparerib marinade zoet 500 gram 

13984 Kasarella 250 gram 

   
 

Inkoopprijs per recept €31,01/39,25 per maaltijd €3,10/3,93 
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Fusilli met gegrilde courgette & 

aubergine en salami 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Overige benodigdheden 

 Olie   

 Peper/zout 

 Knoflookpulp (Art.nr. 18220) 

 

Bereidingswijze 

 Ontdooi als eerste de gegrilde courgette en aubergine. 

 Snijd de salami in blokjes of reepjes. 

 Meng de courgette en aubergine met de salami,  een scheutje olie, peper, zout en 

knoflookpulp. 

 Rooster dit mengsel in de oven op 180˚C gedurende 10 minuten. 

 Snijd de tomaat in blokjes en meng dit door de maaltijd heen. Ook de fusilli kan er nu 

doorheen gemengd worden. 

 Snijd vervolgens de mozzarella in blokjes van 1 bij 1 cm en meng dit door het gerecht heen 

samen met de tomatensaus. 

 

Tip 

In deze maaltijd is gekozen om een mozzarellastaaf te gebruiken. Het is ook mogelijk om hier mini 

mozzarella bolletjes voor in te plaats te gebruiken. 

Om het gerecht helemaal af te maken, kunt u wat verse basilicumblaadjes over het gerecht strooien. 

 
Week 32 

  

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 10 
porties á 400 gram 

11699 Fusilli Tricolore 750 gram 

12832 Salami Bianca 800 gram 

14376 Gegrilde courgette 500 gram 

14379 Gegrilde aubergine 500 gram 

13778 Vleestomaten 500 gram 

17879 Mozzarella 250 gram 

76509 Tomatensaus  1 fles 690 gram 
 

Inkoopprijs per recept €27,12 per maaltijd (400 gram) €2,71 
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Kipsalon  

        
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Overige benodigdheden 

 Olie  

 Peper/zout 

 

Bereidingswijze 

 Ontdooi als eerste de Macedoine groenten.  

 Snijd de kippendijen in blokjes of reepjes en meng deze met een scheut olie en de shoarma 

kruiden. Gaar de kippendijen in een pan of oven gedurende 15 minuten op 180˚C. 

 Meng vervolgens de ontdooide Macedoine groenten met de geroosterde potatoes. 

 Rooster dit mengsel tegelijk met de kippendijen in de oven. 

 Meng de crème fraîche met de knoflookpulp en peper en zout. 

 Schep het aardappel/groenten mengsel in een mooie ovenschaal en verdeel hier de kip 

overheen. 

 Schep hier de crème fraiche op en strooi als laatste de Kasarella over het gerecht. 

 Gratineer in de oven op 180˚C gedurende 10 minuten. 

 

 

 

 

 

 
Week 33 

  

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 10 
porties á 400 gram 

257 Kippendijenvlees speciaal – geen korting wel 
afbeelden  

1 kg 

11791 Homemade potatoes 2 kg 

15404 Macedoine groenten 500 gram 

18000 Shoarma kruiden 60  gram 

70785 Crème  fraîche 500 gram 

18220 Knoflookpulp 50 gram 

13984 Kasarella 250 gram 
 

Inkoopprijs per recept €17,47 per maaltijd (400 gram) €1,75 
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Shanghai noedels met  

Siam groenten 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Overige benodigdheden 

 Olie   

 Peper/zout 

 Knoflookpulp (Art.nr. 18220) 

 

Bereidingswijze 

 Ontdooi de noedels en de wok Siam. 

 De noedels kunt u het best ontdooien door middel van lauwwarm water. Laat het 5 

minuten onder lauw/warm water staan en giet het daarna af. 

 Meng de wok Siam met de knoflookpulp, olie, peper en zout en gaar kort in de oven 

op 180˚C gedurende 5 minuten. 

 Meng de noedels met de wok Siam en de Shanghai varkensreepjes. 

 Snijd de lente ui in ringetjes en meng dit samen met de rauwe taugé door het 

gerecht. 

 

Tip 

U kunt er ook voor kiezen om de Shanghai reepjes zelf te maken. Meng dan varkensfilet 

reepjes (Art.nr. 17607) met Pangangsaus en sojasaus en voeg er eventueel wat verse 

koriander aan toe. Strooi er wat geroosterde sesamzaadjes (Art.nr 14182) overheen als 

finishing touche. 
 

 
Week 34  

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 10 
porties á 400 gram 

70567 Katokichi Nama ramen red 30 x 125 gram  10 x 125 gram 

11957 Shanghai varkens reepjes  1 kg 

14348 Wok siam 1 kg  

13717 Lente ui 1 bosje 

15194 Taugé 200 gram 

18496 Sojasaus 50 ml 
 

Inkoopprijs per recept €23,59 per maaltijd €2,36 
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Spinazieschotel met gehaktbrood 

en Hollandaise saus 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige benodigdheden: 

 Peper en zout  

 Olie 

 Knoflookpulp (Art.nr. 18220) 

Bereidingswijze: 

 Snijd het gebraden gehakt in blokjes of reepjes van ongeveer een halve cm dikte. 

 Meng de spinazie met de uienringen en een scheut olie. 

 Wok de spinazie met de uienringen in een pan met eventueel wat knoflook. 

 Voeg het gebraden gehakt toe aan de spinazie en meng dit voorzichtig met de 

aardappelschijfjes. 

 Portioneer dit in een ovenschaal en verdeel de Hollandaisesaus hier overheen.  

 Strooi de geraspte cheddar kaas over de maaltijden en bak de maaltijd af in de oven 

op 180˚C gedurende 15 minuten. 

 Als de maaltijd afgekoeld is, strooit u er nog wat peterselie overheen. 

Tip: 

U kunt in plaats van gebraden gehakt ook kiezen voor grillworst of een lekker gehaktbrood 

van Saveurs (Art.nr. 23301). 
 

 
Week 35 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 10 
porties á 400 gram 

11782 Aardappel schijfjes 2kg 

11977 Gebraden gehakt 500 gram 

13821 Spinazie  800 gram 

13352 Uien ringen (Art.nr 72446 DPV) 250 gram 

17492 Hollandaise saus 250 gram 

73157 Geraspte cheddar kaas 200 gram 

60418 Peterselie gevriesdroogd 5 gram 
 

Inkoopprijs per recept € 18,88 per maaltijd €1,89 
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Tabouleh met Barneveldse kipballetjes 

en gegrilde groenten 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Overige benodigdheden 

 Water  

 Olie  

 Knoflookpulp (Art.nr. 18220) 

 

Bereidingswijze 

 Doe de Tabouleh in een diepe bak en meng deze met 1 liter water en 100 ml olie. 

 Roer het even door met een lepel en zet het vervolgens ± 30 minuten afgedekt in de koeling. 

 Ontdooi de grill groenten Andalusië en meng deze met een scheutje olie, knoflookpulp, 

peper en zout. Rooster in de oven op 180˚C gedurende 5 minuten. 

 Meng de groenten met de Tabouleh en de feta, olijven en tomaatjes en portioneer deze in 

een schaal. 

 Schep hier de kipballetjes op of meng ze ook door de Tabouleh. 

 

Tip 

Om het gerecht wat meer op smaak te brengen is het heerlijk om hier wat balsamico dressing (Art.nr 

17395) doorheen te mengen. Deze vinaigrette is zowel warm als koud te gebruiken. Strooi ter 

decoratie nog wat fijngesneden peterselie of koriander over de maaltijd. 

 

 
Week 36 

  

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 10 
porties á 400 gram 

15939 Tabouleh couscous 625gram  1 bus 

13432 Barneveldse kipballetjes 1 kg 

72240 Grill groenten Andalusië  1 kg 

73875 Feta 200 gram 

73533 Italia mix olijven  400 gram 

72865 Half zongedroogde tomaatjes  250 gram 
 

Inkoopprijs per recept €30,13 per maaltijd €3,01 
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Tortillataart met spinazie en ham  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Overige benodigdheden 

 Olie 

 Knoflookpulp (Art.nr. 18220) 

 Peper/zout 

 

Bereidingswijze 

 Snijd de lente ui in ringen en de tomaten in blokjes en meng deze met de spinazie. Maak dit 

mengsel aan met een scheutje olie, knoflook, peper en zout. 

 Gaar dit zachtjes in de oven op 180˚C gedurende 5 minuten of stoof dit op zacht vuur kort in 

een pan. Laat afkoelen in de koeling. 

 Smeer de tortillavellen in met de frisse kruidenroomkaas.  

 Snijd de boerenham in dunne plakken en bedek hiermee de tortilla vellen. 

 Zorg ervoor dat er 1 tortillavel alleen ingesmeerd is met de kruidenroomkaas (dit is de deksel 

van de taart). 

 Verdeel het spinazie mengsel over de ham en kruimel hierover de feta. 

 Bouw de taart op door alles op elkaar te leggen (eventueel in een baktaartvorm). 

 Leg als laatste het tortillavel met de kruidenroomkaas erop en strooi hier de geraspte kaas 

overheen. 

 Bak de taart af in een voorverwarmde oven gedurende 10 minuten op 180˚C. 

 Laat de taart afkoelen en snijd de taart in punten. Serveer per portie. 
 

Week 37 

  

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per taart a 
8 porties 

17585 Tortilla’s 25 cm (vers) 8 vellen 

13821 Spinazie 800 gram  

13352 Uien ringen 250 gram 

70044 Boeren achterham – wel afbeelden geen 
korting 

300 gram 

13780 Tomaten 6 stuks 

13717 Lente ui 3 stengels 

73875 Feta 400 gram 

11439 Frisse kruidenroomkaas 200 gram 

13984 Kasarella 100 gram 
 

Inkoopprijs per recept €20,69 per maaltijd €2,59 
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Hollandse schotel met krieltjes,  

gehakt en snijbonen. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Overige benodigdheden. 

 Olie    

 Peper/zout 

 Knoflookpulp (Art.nr. 18220) 

 Phase Vloeibaar (Art.nr. 18055) 

 

Bereidingswijze: 

 Als u gebruik maakt van vers gehakt, rul deze dan in de pan met een beetje olie of Phase. 

 Snijd de champignons in kwarten en bak deze in een pan of in de oven met een scheutje olie, 

knoflook, peper en zout op 180˚C gedurende 8 minuten. 

 Leg de krieltjes in een warmte bestendige bak en meng deze met een scheut Phase. Rooster 

de krieltjes gedurende 15 minuten in een oven van 180˚C. 

 Meng het gehakt, de snijbonen, champignons en de krieltjes met elkaar en maak het geheel 

aan met de mosterdsaus. 

 Schep in een schaal of per portie en decoreer de maaltijd met wat peterselie. 

 

Tip: 

Breng wat meer kleur in het gerecht door er wat cherrytomaatjes of rode paprika doorheen te doen. 
 

 

Week 38 

  

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 10 
porties á 400 gram 

11792 Fijne kriel 1 kg 

10613 Rundergehakt 1 kg 

14415 Snijbonen 750 gram  

13728 Champignons 750 gram 

17115 Mosterdsaus 500 gram 

60418 Peterselie gevriesdroogd 5 gram 
 

Inkoopprijs per recept € 23,45per maaltijd € 2,35 
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Surinaamse varkenshaas met ananas 

en zoete aardappel 

       
 

 
 

 

 

 

 
 

Overige benodigdheden 

 Olie  

 Peper/zout 

 Knoflookpulp (Art.nr. 18220) 

 

Bereidingswijze 

 Ontdooi de zoete aardappel en de ratatouille. 

 Smeer de varkenshaas in met de World Grill splendid Suriname en bak het vervolgens in een 

pan goudbruin. 

 Gaar de varkenshaas vervolgens verder op zacht vuur of in de oven op 180˚C gedurende 10 

minuten. 

 Meng de zoete aardappel met de honing en rooster in de oven op 180˚C in ± 15 minuten. 

 Laat de ananas uitlekken en meng deze met de ratatouille en de zoete aardappel. 

 Schep het mengsel in een mooie schaal en leg hier de varkenshaas op. 

 

Tip 

Geef de varkenshaas los mee. Marineer deze met de splendid Suriname en vacumeer deze per 

portie, zodat uw klant deze zelf thuis kan bakken. 
 

 

 

 

Week 39 

 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 10 
porties á 400 gram 

44148 Varkenshaas – geen korting wel afbeelden 1 kg 

12428 Zoete aardappelen 1,25 kg  

70919 Ananas tidbits 6x750 gram 1 blik 

60849 World Grill splendid Suriname 200 gram 

12345 Ratatouille 1,25 kg 

17392 Retia honing knijpfles 250 gram 
 

Inkoopprijs per recept €26,42 per maaltijd (400 gram) €2,64 
 

 


