
 

Op z’n verst maaltijdenconcept – recepten – kwartaal 4 - 2021 

 

Preischotel met kip en aardappel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Overige benodigdheden 

 Olie   

 Peper/zout 

 Knoflookpulp (Art.nr. 18220) 

 

Bereidingswijze 

 Snijd de kippendijen in blokjes en maak deze aan met de kipkruidenmix en een 

scheutje olie. 

 Bak deze mooi goudbruin in een pan of in een oven op 180˚ʗ gedurende 15 minuten. 

 Ontdooi de paprika en meng deze met de prei, marineer met een scheutje olie, 

knoflook, peper en zout. Rooster kort met de kip mee in de oven ± 5 minuten. 

 Ook de krieltjes kunnen 10 minuten mee geroosterd worden in de oven. Maak deze 

alleen aan met wat vloeibare boter (phase 18055). 

 Doe de kip, de groenten en de krieltjes in een mengbak en meng dit met de basis 

kaas/chili saus. 

 Presenteer in een mooie schaal en strooi er eventueel nog wat peterselie overheen. 

 

Tip 

Er zijn vele variaties mogelijk met dit gerecht. Zo kunt u in plaats van krieltjes bijv. wedges of 

home made potatoes gebruiken. Ook is het lekker om dit gerecht met gehakt te maken. 

 
Week 40 

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

11792 Fijne kriel in schil  1 kg 

257 Kipdijen vlees  1 kg 

14407 Prei 750 gram 

71744 Paprika Rood/Groen 750 gram 

16762 Basis kaas/chili saus  500 gram 

60368 Specerijenmix voor kip   50 gram 

60418 Peterselie gesn vriesdr 25 gram 
 

Inkoopprijs per recept €16,20 per maaltijd (400gram) €1,62 
 



 

Op z’n verst maaltijdenconcept – recepten – kwartaal 4 - 2021 

 

Tortellini met chorizo en paddenstoelen 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

Overige benodigdheden  

 Olie   

 Peper/zout 

 Knoflookpulp (Art.nr. 18220) 

 Bereidingswijze 

 

 Snijd de chorizo in plakjes van ongeveer 1 cm en bak deze 10 minuten op 180˚ʗ in de oven. 

 Ontdooi de paddenstoelen en zorg dat deze goed uitlekken (u kunt ook verse paddenstoelen 

gebruiken)  

 Meng de paddenstoelen met de doperwten, knoflook, een scheutje olie en peper en zout. 

Bak dit mengsel tegelijk met de chorizo in de oven op dezelfde tijd en graden. 

 Meng alles met de tomatensaus basilicum en presenteer de saus op de Tortellini. 

 Decoreer het gerecht af met halve Cherry tomaatjes en blaadjes basilicum 

 

Tip:  

Chorizo heeft een specifieke smaak en is voor sommige best pittig. Vervang de chorizo eventueel 

door ander smaakvol worstje of stukje vlees.  

 

 
Week 41 

 

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

11700 Tortellini 750 gram 

17578 Doperwten 1 blik 

17955 Chorizo grill  15 stuks 

12344 Bospaddenstoelen mengeling 1kg 

13756 Cherry tomaatjes 500 gram 

76509 Tomaatsaus 1 fles 

77066 Basilicum Eigen inzicht 
 

Inkoopprijs per recept € 29,10 per maaltijd (400gram) €2,91 
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Rendang met bonen en witte rijst 

 
 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

Overige benodigdheden 

 Peper & zout 

 Olie 

 

Bereidingswijze 

 Snijd het rundvlees in blokjes van ca. 3 bij 3 cm en bak deze aan in een pan tot deze mooi 

goud bruin zijn (gebruik hiervoor een hoge kookpan) 

 Voeg de Kumar’s rendang toe en meng dit goed samen met het rundvlees op laag vuur 

 Blus af met de kokosmelk en laat het vlees sudderen tot het gaar is (ca. 2 uur) 

 Ontdooi de sperziebonen. Voeg toe aan het rundvlees wanneer het vlees gaar is 

 Serveer de rendang op de witte rijst en garneer het gerecht af met seroendeng, gefrituurde 

uitjes en gehakte peterselie. 

 

Tip 

Wanneer u niet de mogelijkheid heeft om het rundvlees zelf te maken is er ook en kant-en-

klaar alternatief (art.nr. 12142).  

De witte rijst kan ook vervangen worden door een lekkere nasi. 

Ook is het lekker om wat fijngesneden bosui over de maaltijd te strooien. 

Serveer er eventueel atjar bij of atjar van rode kool. Deze is gemakkelijk zelf te maken door 

middel van gelijke delen water, azijn en suiker aan de kook te brengen en dit vervolgens 

over de fijngesneden rode kool te gieten en dit te laten afkoelen. 

 
Week 42 

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

41204 Runderlappenvlees/sukade 1,5 kg 

14384 Gebroken sperziebonen  500 gram 

18135 Witte rijst  2 kg 

73188 Kumar’s rendang 500 gram 

 Kokosmelk 1 ltr 

14216 seroendeng Eigen inzicht 

15167 Gebakken uitjes Eigen inzicht 

60418 Peterselie gesneden vriesdroog Eigen inzicht 
 

Inkoopprijs per recept €30,25 per maaltijd €3,03 
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Boeuf Bourguignon 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

Bereidingswijze 

 Ontdooi de wortel en de champignons en doe deze samen met de zilveruitjes en het 

gestoofd rundvlees in een ruime bak 

 Bak ondertussen de spekjes licht krokant en meng dit met de rest 

 Voeg hier de Bourgondische maaltijdsaus aan toe en meng het geheel met de krieltjes 

 Portioneer dit in een mooie schaal of in mooie 1 persoons bakjes. 

 

 

Tip:  

De krieltjes zijn ook gemakkelijk te vervangen door witte rijst (art. nr. 18135). Voeg eventueel wat 

spruitjes (art. nr. 14419) toe aan de Bourgondische maaltijdsaus om het nog meer kleur en een 

winterse tint te geven. 

 

 

 

 

 

 
Week 43 

 

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

70360 Gestoofd Rundvlees 5x1kg 1 Kg 

14421 Wortelschijfjes Rtp 2.5kg (4) 500 Gram 

73824 Maaltijdsaus Bourgondisch  2.5kg  Epos 500 Gram 

18623 Zilver-Uien  1.5ltr  250 Gram 

12353 Champignon Gesneden  1kg  (10) 500 Gram 

10399 Spek blokjes mager 1kg  Vacuum 250 Gram 

11961 Kriel Mini  2kg  Peka 1 Kg 
 

Inkoopprijs per recept € 21,24 per maaltijd (400 gram) € 2,12 
 



 

Op z’n verst maaltijdenconcept – recepten – kwartaal 4 - 2021 

 

Truffel pasta met kip en paddenstoelen 

 

 

 

 

  

 

 

 

Overige benodigdheden  

 Olie  

 Peper & zout 

 Knoflookpulp (Art.nr. 18220) 

 

Bereidingswijze 

 Snijd de kipdijfilet in blokjes van 2 bij 2 cm en marineer deze met een scheutje olie, knoflook, 

peper en zout 

 Gaar de kipdijfilet in de oven op 180˚ʗ gedurende 15 minuten 

 Maak de paddenstoelen schoon en snijd deze in de gewenste grootte 

 Meng de paddenstoelen met de Cherry tomaatjes en een scheutje olie 

 Bak vervolgens in de oven op 180 ˚ʗ gedurende 10 minuten 

 Meng de witte basis saus met de bistro kruiden olie truffel en voeg hier de gegaarde 

kipdijfilet blokjes aan toe 

 Laat de saus afkoelen en serveer de saus op de penne pasta of meng het er voorzichtig 

doorheen. 

 

Variatie:  

Het geeft een extra lekkere smaak om hier wat rucola doorheen te mengen.  

 

 
Week 44 

 

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

16782 Penne rigate gekookt 1.5 kg 

12344 Paddenstoelen mix  1 kg 

72865 Half gedroogde tomaatjes 500 gram 

316 Kipdijenfilet 1 kg 

69600 Bistro kruidenolie truffel 200 gram 

17637 Witte basis saus garde do’r 300 gram 

 
Inkoopprijs per recept € 33,80 per maaltijd €3,38 
 



 

Op z’n verst maaltijdenconcept – recepten – kwartaal 4 - 2021 

  

 

Ravioli met spinazie en kalfs chipolata 

 

 

 

 

  

 

 

 

Overige benodigdheden 

 Peper & zout 

 Olie  

 Knoflookpulp (art.nr. 18220) 

 

Bereidingswijze 

 Ontdooi de Italiaanse roerbakmix en marineer deze met 70 gram World spice 

rozemarijn/saffraan en een scheutje olie, knoflook, peper en zout 

 Rooster de groenten in de oven gedurende 5 minuten op 180˚ʗ.  of wok deze in een pan 

 Meng 30 gram World spice rozemarijn saffraan en een scheutje olie met de kalfs chipolata 

en bak deze 8 minuten in de oven op 180˚ʗ 

 Meng de tomatensaus samen met de chipolata worstjes en de Italiaanse roerbakmix en 

serveer dit op de ravioli. 

 

Tip: 

Serveer de maaltijd lekker met verse basilicum en eventueel geroosterde cashewnoten. 

 

 

 
Week 45 

 

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

13341 Ravioli met spinazie  750 gram 

76509 Tomatensaus 1 fles 

60506 World spice rozemarijn saffraan 100 gram 

12341 Italiaanse roerbakmix  1 kg 

12886 Kalfs chipolata worstjes  1 kg 

 
Inkoopprijs per recept € 27,98 per maaltijd € 2,80 
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Broccolischotel met parmaham 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Overige benodigdheden 

 Peper & zout 

 Olie  

 Knoflookpulp (Art.nr. 18220) 

Bereidingswijze 

 Ontdooi de broccoli en de paprika en laat goed uitlekken. Als u verse broccoli en paprika 

gebruikt, maak deze dan eerst schoon en snijd deze in gewenste grootte. Rooster de 

groenten dan ook wat langer in de oven ± 4 minuten langer 

 Snijd de rode ui in halve ringen 

 Meng de groenten door elkaar en marineer deze met de knoflookpulp de Italiaanse kruiden 

en een scheut olie 

 Rooster kort in de oven op 180˚ʗ gedurende 8 minuten 

 Snijd de parmaham in dunne plakjes en daarna in reepjes van een halve cm breedte 

 Bak ook parmaham even kort mee in de oven 5 minuten. Meng ¾ van de parmaham 

vervolgens puree 

 Portioneer de aardappelpuree in een ovenschaal en verdeel hier de groenten overheen 

 Strooi de Parmezaanse kaas eroverheen en gratineer de schotel in de oven op 200˚ʗ 

gedurende 10 minuten 

 Snijd de zongedroogde tomaatjes in stukjes en strooi dit net zoals de rest van de parmaham 

over de maaltijd. 

Tip:  

Snijd nog een lekker plakje parmaham per portie voor los boven op de maaltijd. 
Week 46 

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

17351 Aardappelpuree 2.5kg 2 kg 

14387 Broccoli rtp 2.5kg (4) 1000 gram 

71744 Paprika dpv rood/groen 2.5kg (4) 300 gram 

15577 Rode ui heel 300 gram 

18736 Parmaham blok met kroon 500 gram 

11762 Sudnsol geconfijte tomaat 1kg  50 gram 

16612 Kasarella carpaccio Italian style 1kg 150 gram 

60381 Italiaanse kruidenmix pure  50 gram 

 
Inkoopprijs per recept € 26,96 per maaltijd € 2,70 
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Hazenpeper met pastinaak & truffel 

 
 

 

 
 

 

 
 
Overige benodigdheden: 

 Olijfolie  (Art.nr. 17404) 

 Knoflookpulp (Art.nr. 18220) 

 Oven 
 
Bereidingswijze: 
 

 Leg de mix van wortel & pastinaak in een warmtebestendige gastronormbak en verwarm de 
oven op 150˚C 

 Bestrooi de wortel en pastinaak met peper en zout (naar eigen smaak) en een scheut olie 

 Rooster dit gedurende 10 minuten in de voorverwarmde oven 

 Portioneer het gerecht in laagjes. Eerst de hazenpeper, daarop de mix van wortel/pastinaak 

en dan de gratin  

 Gratineer de maaltijd even kort in de oven op 150˚C 

 Garneer het gerecht af met de peterselie en de zilveruitjes. 

 

Tip:  

U kunt de maaltijd op verschillende manieren presenteren. Door het te gratineren in de oven met de 

hazenpeper onderop en de gratin bovenop. Maar als u de hazenpeper er meer uit wil laten springen 

dan presenteert u het precies andersom. 

 

 
Week 47 

  

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

73421 Hazenpeper 750 gram 

11799 Truffel gratin 2 kg 

12423 Duo mix wortel/ pastinaak 1 kg  

18623 Zilveruitjes 250 gram 

18703 Peterselie gevriesdroogd 1 eetlepel 
 

Inkoopprijs per recept € 24,72 per maaltijd  (400 gram) € 2,47 
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Spruitjesschotel met zoete aardappel  

en kiprollade  

 

 

 

 
 

 

 

Overige benodigdheden 

Peper & zout 

Olie of roomboter  

Oven 

 

Bereidingswijze 

 Gaar de zoete aardappel in een voorverwarmde oven op 150 ˚C met 20% stoom gedurende 

10 minuten 

 Ontdooi de spruitjes en meng deze met de afgekoelde zoete aardappel 

 Pureer het geheel, maar laat het lekker grof 

 Meng dit met 100 gram honingsaus en tijm blaadjes 

 Snijd de kiprollade in de gewenste porties 

 Portioneer het geheel en maak het af met wat gehakte tijm. 

 

Vega variatie 

Vervang de kiprollade voor een heerlijk stukje geitenkaas (art. nr. 14936). Voeg er eventueel wat 

geroosterde cashewnoten (art. nr. 15663) aan toe. 

 

 

 

 
Week 48 

  

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

12428 ZOETE AARDAPPELEN  2.5kg  (4) 1 kg 

14419 SPRUITJES FIJN RTP  2.5kg  (4) 1 kg 

10790 GEGRILDE KIPROLLADE AMBACHTELIJK 1 kg 

13351 TIJM SCHAAL  75gr 3 takjes 

71456 HONINGSAUS  1.3kg   100 gram 
 

Inkoopprijs per recept € 23,84 per maaltijd  (400 gram) € 2,38 
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Mediterrane aardappelschotel 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

Overige benodigdheden 

 Peper & zout 

 Olie  

 Knoflookpulp (Art.nr. 18220) 

 

Bereidingswijze 

 Ontdooi de roerbakmix en marineer deze met een scheutje olie, knoflook, peper en zout 

 Rooster in de oven gedurende 8 minuten op 180˚ʗ 

 Als u vers gehakt gebruikt rul dit dan kort in een pan met een gesneden uitje en wat 

knoflook 

 Meng het gehakt met de groenten en voeg dit toe aan de roerbaksaus 

 Schep de Mediterraanse gratin in een mooie ovenschaal en portioneer hier het 

groenten/gehakt mengsel op 

 Bestrooi de maaltijd met de geraspte kaas en gratineer in de oven op 180˚ʗ gedurende 10 

minuten 

 

Tip:  

Strooi over de ovenschotel nog wat fijn gesneden peterselie of bosui. 

 
Week 49  

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

11798 Mediterraanse gratin 2kg  2000 Gram 

59203 Provençaalse saus  500 Gram 

10613 Rundergehakt 1 kg 

13984 Kasarella 40+  Grof 1kg  200 Gram 

12342 Roerbakgr. Broccoli/Champignon 1kg (6)  1 kg 

 
Inkoopprijs per recept € 28,01 per maaltijd € 2,80 
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Coq au vin met gebakken spekjes 

 

 

 
 

 

 
Overige benodigdheden 

 Knoflookpulp (Art.nr. 18220) 

 Peper & zout 

 

Bereidingswijze 

 Ontdooi de wortel duo 

 Snijd de paddenstoelenmix in de gewenste grootte en marineer deze met een scheutje olie, 

knoflook, peper en zout 

 Bak kort in een pan of oven op 180 ˚ʗ ± 10 minuten 

 Meng de helft met de paddenstoelen met de wortels, spekjes en de coq au vin en serveer dit 

op de witte rijst 

 Garneer het gerecht af met de overgebleven paddenstoelen en gesneden bieslook. 

 

Tip:  

In plaats van de witte rijst kunt u ook de Mediterrane rijstschotel (Art.nr 18193) van Bonfait 

gebruiken. 

 

 

 

 

 
Week 50 

  

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

14451 Coq au vin (Maiski) 1kg 

18135 Witte rijst 2 kg 

12356 Duo wortel 500 gram 

13729 Bospaddenstoelen mengeling deluxe 1 kg 500 gram 

18618 Uitgebakken spekjes 200 gram 

13707 Bieslook Eigen inzicht 
 

Inkoopprijs per recept € 24,76     per maaltijd  (400 gram) € 2,48 
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Hertengoulash met geroosterde 

bloemkool 

 

 

 
 

 

 
Overige benodigdheden 

 Knoflookpulp (Art.nr 18220) 

 Peper & zout 

 Vergiet 

 

Bereidingswijze 

 Breng een pan met ruim water aan de kook en kook de tagliatelle gaar in ±12 minuten 

 Haal de tagliatelle uit de pan en spoel koud onder de kraan 

 Ontdooi de wortels en de bloemkoolroosjes en leg in een ovenbestendige schaal/bak. 

Marineer dit met knoflook een scheutje olie en peper en zout 

 Gaar de groenten in de oven gedurende 12 minuten op 180˚C 

 Laat de groenten afkoelen en meng samen met de doperwten 

 Doe de tagliatelle in een mooie schaal of per portie en portioneer hier de groenten en later 

de hertengoulash op 

 Decoreer de maaltijd af met de cashewnoten. 

 

 

 
Week 51 

  

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

73420 Hertengoulash 750 gram 

72177 Tagliatelle pasta 500 gram (ongekookt) 

17578 Doperwten 1 blik 

12356 Duo van wortel 750 gram 

14400 Bloemkool RTP 2.5 kg 750 gram 

15663 Cashewnoten 200 gram 
 

Inkoopprijs per recept € 21,83     per maaltijd (400 gram) € 2,18 
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Gekarameliseerde ui- wortelstamppot 

met hachee 

 

 

 
 

 

 
 

Overige benodigdheden 

 Knoflookpulp (Art.nr. 18220) 

 Suiker 

 Peper & zout 

 Phase vloeibaar (Art.nr. 18055) 

 

Bereidingswijze 

 Marineer de wortelreepjes en uienringen met een flinke scheut Phase (vloeibare boter), 200 

gram suiker, knoflookpulp, peper en zout 

 Gaar het mengsel in de oven gedurende 15 minuten op 160˚ʗ 

 Meng de wortel en ui door de aardappelpuree en breng eventueel op smaak met peper en 

zout 

 Serveer de hutspot met de hachee en decoreer de maaltijd met de gebakken uitjes en 

gehakte peterselie 

 De Remy parten (gestoofde peertjes) kunt u apart bij het gerecht meegeven. 

 

Tip:  

De hutspot is ook kant & klaar verkrijgbaar (Art.nr 12567). Als u zelf u hachee wilt maken is er ook 

nog een heerlijke hachee stoofsaus die u kunt gebruiken (Art.nr 18793). 
Week 52 

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

17351 Aardappelpuree 2 kg 

14421 Wortelschijfjes RTP 2,5kg 500 gram 

72446 Uienringen 3-5 mm 2,5 kg 500 gram 

11724 Hachee  1 kg 

15167 Gebakken uitjes 100 gram 

83089 Remy parten gestoofd 3 stuks per maaltijd 

60418 Peterselie gesn vriesdr 25gr Eigen inzicht 
 

Inkoopprijs per recept € 23,22     per maaltijd  (400 gram) € 2,32 
 

 


