
Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

Spruitenschotel met hachee                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
16983 Spruitjes gegaard DPV 1,5 kg 

17351 Aardappel puree 2500gr. Kroes 1,5 kg 

64016 Hacheesaus 3kg WM 750 gram 
70360 Gestoofd rundvlees 5kg 750 gram 

70071 Dobbel mager spek bulk vac 250 gram 
 
 

Bereidingswijze: 

- Meng het rundvlees met de hacheesaus. 

- Leg de puree in een ovenschaal. 

- Verdeel de hachee over de puree. 

- Verdeel de spruiten over de hachee 

- Pak een bakplaat en vet deze in met wat boter, verdeel de spekblokjes over de 
bakplaat en voeg nog wat extra boter toe voor de jus. 

- Plaats de plaat 10 minuten in de oven op 180°C. 

- Verdeel de uitgebakken spekjes over de spruiten. 

 

 

 



Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

Zoete hachee schotel                                                   

                            

 

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
70360 Gestoofd rundvlees  1 kg 

73223 Uienchutney 1200 gram 220 gram 
13705 Pastinaak vuil 500 gram 

12400 Kook aardappel half 2.0 Peka 1 kg 

72118 Blue band proff kookroom 250 gram 
60371 Knoflookgranulaat 3 gram 

13351 Thijm schaal 50 gr 8 gram 
69009 Jussaus 1kg Apollo 750 gram 

15241 Uien ringen gesneden 750 gram 
 
 

Bereidingswijze: 

- Schil de pastinaak en snijd deze in stukken van ongeveer 2 cm. 
- Gaar de pastinaak 30 minuten op 100°C in de steamer (100% vocht). 
- Stamp de pastinaak fijn met tijm, knoflookpoeder & kookroom. 
- Leg de pastinaak puree onder in een mooie schaal. 
- Smeer een bakplaat in met olijfolie en leg de uienringen er op. 
- Plaats de uienringen 5 minuten op 160°C (100% hete lucht) in de oven. 
- Voeg de uienchutney toe aan de uienringen en plaats het nog 5 minuten op 

160°C (100% hete lucht) in de oven. 
- Voeg vervolgens de jussaus toe en meng dit met het gestoofde rundvlees. 
- Plaats het geheel over de pastinaak puree en garneer de schotel af met nog 

wat gebakken uienringen. 

 


