
 

Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

 
 

Krieltjes schotel met kip piri-piri 
 

 
 

Art. nr. Omschrijving Benodigdheden 
voor 4 kg 

12056 HETE KIP REEPJES losgevroren 5X1KG HILLCO 1 kg 

11961 KRIEL MINI 2 KG PEKA 2 kg 

14666 PIRI-PIRISAUS 3.3kg HELA 500 gram 

14405 LIGNE MIX 2.5 KG (4)  
OF 
UW EIGEN GROENTEN MIX 

1 kg 

 
 

Bereidingswijze: 
- Ontdooi de kip reepjes en de ligne mix. 
- Rooster de krieltjes met een scheutje Phase in de oven gedurende 10 minuten op 200˚ʗ. 
- Meng de krieltjes met de hete kip en de groenten. 
- Schep de piri-piri saus erdoorheen en decoreer de maaltijd af met wat bieslook. 
 

Tip 
Wilt u de maaltijd iets milder maken gebruik dan kippendijen of gegrilde kipfiletreepjes.   

 
 
 

Wk 41+42 
  



 

Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

 
 

Pulled pork schotel 
  

 
 

Art. nr. Omschrijving Benodigdheden 
voor 4 kg 

70155 
OF 
17269 

PULLED PORK 500-600 GR/ST 4KG 
OF 
PULLED PORK 500 GRAM DE KROES  

500 gram 

12399 AARDAPPEL WEDGES 2KG PEKA 2 kg  

59203 PROVENÇAALSE SAUS 5ltr PUUR GENIETEN 500 gram 

15404 MACEDOINE DE LEGUMES 2.5kg (4) 
OF 
UW EIGEN GROENTENMIX 

1 kg 

13756 COCKTAIL TOMAAT ROOD 250gr 250 gram 

13681 KRULPETERSELIE BOSJE 80 GRAM 20 gram 

 

 
 
Bereidingswijze: 

- Leg de wedges in een warmte bestendige bak en marineer deze met een scheutje phase, 
peper, zout en een eetlepel knoflookpuree. 

- Rooster de wedges in de oven op 220˚ʗ gedurende 10 minuten. 
- Meng de wedges met de groenten en gehalveerde cocktail tomaatjes en maak dit aan met de 

Provençaalse saus. 
- Schep de pulled pork erdoorheen en decoreer de maaltijd af met gehakte peterselie of 

cashewnootjes. 
-  

Tip 
De pulled pork is gemakkelijk te vervangen door bijvoorbeeld kip (pulled chicken) of 
gehakt/gehaktballetjes. 
         
 
        Wk 43+44  



 

Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

 
 

Oriëntaals rundvlees  
 

 
Art. nr. Omschrijving Benodigdheden 

voor 4 kg 

12020 SUKADE LAPJES GESUDDERD 5 KG PER STUK VERPAKT 10 stuks 

18209 KETJAPSAUS 3.3KG HELA 500 gram 

60373 KLAPPER (KOKOS) GEMALEN 800gr 50 gram 

72238 
OF 
 

SUIKER PEULTJES 2.5KG (4)  
OF 
VERSE PEULTJES 

1 kg 

18634 MAISKOLFJES 1.5LTR  500 gram 

18135 
OF 
18193 

WITTE RIJST GEKOOKT 2 KG DE KROES  
OF 
BASIS MEDITERRANE RIJSTSCHOTEL  1kg  BF 

2 kg 

 

 

 
Bereidingswijze: 

- Ontdooi de peultjes of maak de verse peultjes schoon en blancheer deze. 
- Schep de rijst in een mooie bak of in portie verpakkingen en leg hier de peultjes en de 

maiskorrels op. (u kunt dit ook door de rijst heen mengen. 
- Meng de sukade lapjes met de ketjapsaus en leg deze op de rijst. 
- Decoreer de maaltijd af met gemalen kokos, gehakte peterselie en wat maiskorrels 

 
Tip 
U kunt er hier ook voor kiezen om stoofvlees of rendang te gebruiken. 
         
 
        Wk 45+46   



 

Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

 

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) gebruiken. 

 
         
 
        Wk. 47+48 

  

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

14451 COQ AU VIN  3kg  MAISKI 1kg 

18135 WITTE RIJST  2kg  KROES 2 kg 

13289 WORTELSCHIJFJES  2.5kg  (4) 500 gram 

13729 PADDENSTOELENMIX GESNEDEN  1kg 500 gram 

18618 UITGEBAKKEN SPEKREEPJES  1kg 200 gram 

13707 BIESLOOK BOSJE  75/80gr Eigen inzicht 

 



 

Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

 
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 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.  
        Wk. 49+50 

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

16782 PENNE RIGATE GEKOOKT  750gr BF 1.5 kg 

12344 BOSPADDENSTOELEN MENGELING DELUXE  
1kg  (5) 

1 kg 

11762 SUDNSOL HALFGEDROOGDE TOMATEN 
GEMARINEERD  1kg 

500 gram 

21548 DIJVLEES ZONDER VEL   5kg 1 kg 

69600 BISTRO KRUIDENOLIE TRUFFEL  2.5kg  EPOS 200 gram 

17637 WITTE BASIS SAUS  1ltr  GARDE D'OR 300 gram 

 



 

Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

 

 

 

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. 

 
 
 
 
Wk. 51+52 

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

73420 HERTENGOULASH  1.5kg  VERSALERT 750 gram 

72177 TAGLIATELLE  3kg  COLLEZIONE 500 gram (ongekookt) 

17578 DOPERWT BLIK EXTRA FIJN  12x1ltr 1 blik 

13289 WORTELSCHIJFJES  2.5kg  (4) 750 gram 

14400 BLOEMKOOL RTP  2.5kg  (4) 750 gram 

15663 CASHEWNOTEN ONGEZOUTEN  600gr 200 gram 

 


