
 
 
 
 
 
 
 

Op z’n verst maaltijdenconcept – recepten – kwartaal 2 - 2021 

Tikka masala met rijst, paddenstoelen 

en boneless wings  

 

 

Overige benodigdheden 

 Olie 

 Peper & zout 

 Knoflookpulp 

 Oven 

 

Bereidingswijze 

 

 Ontdooi de uien ringen en de paddenstoelen mix en marineer deze met peper zout en 

knoflookpulp. 

 Rooster in de oven op 180˚ʗ gedurende 10 minuten. 

 Meng de groenten met de Tikki Masala en de boneless wings 

 Doe de rijst in een schaal en schep hier de Tikki Masala overheen. 

 Maak het gerecht af met wat gehakte cashewnoten en eventueel gehakte koriander. 

 

Tip 

De boneless wings zijn kipknuppeltjes zonder bot. Ze zijn gemakkelijk te gebruiken voor maaltijden 

en als snack. Het gerecht ziet er wat speelser uit wanneer u er boneless wings in doet. Echter kunt u 

ook gewoon gebruik maken van verse kip. 

 

 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 4 kilo 

13243 Boneless Wings 1 kg 

17732 Patak’s Tikki masala saus 500 gram 

18135 Witte rijst 2 kg 

72446 Uien ringen 500 gram 

12344 Paddenstoelenmix  500 gram  

15663 Cashewnoten  100 gram 
Inkoopprijs per recept € 25,55 per maaltijd 400 gram € 2,56 



 
 
 
 
 
 
 

Op z’n verst maaltijdenconcept – recepten – kwartaal 2 - 2021 

Mexicaanse chili con carne schotel 
 

                                                               

 

Overige benodigdheden 

 Peper & zout 

 Knoflookpulp 

 

Bereidingswijze 

 Ontdooi (goed uitlaten lekker) de Mexico melange en meng dit samen met de chili con 

carne. 

 Doe de Mexicaanse kriel in een schaal en schep hier de chili con carne overheen. 

 Snijd de mais kolven in plakjes van 1 cm dikte en decoreer hiermee de maaltijd ( rooster de 

mais evt. eerst af in de oven met wat peper en zout). 

 Meng de clotted cream met peper, zout, peterselie en een eetlepel knoflookpulp en schep 

dit vervolgens op de schotel (of serveer dit los bij de maaltijd). 

 

Tip 

Het is heerlijk om hier wat krokante nacho’s bij te serveren. Ook is het mogelijk om van dit gerecht 

een ovenschotel te maken. Dit kunt u doen door lagen te maken van de verschillende ingrediënten. 

Bedek de bovenkant met de clotted cream en strooi hier geraspte kaas overheen. Gratineer de 

schotel in de oven gedurende 10 minuten op 200˚ʗ  

 

U kunt uiteraard ook verse peterselie gebruiken(13774). 

 

 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 4 kilo 

11797 Mexicaanse kriel 2 kg 

12355 Mexico melange 500 gram 

12173 Chili con carne 1 kg 

12177 Gegrilde halve mais kolven 10 stuks 

17171 Clotted cream 1 pakje 

13774 Peterselie gesneden vriesdroog 5 gram  
Inkoopprijs per recept € 25,55 per maaltijd 400 gram € 2,56 



 
 
 
 
 
 
 

Op z’n verst maaltijdenconcept – recepten – kwartaal 2 - 2021 

Japanse buikspek met nasi en  

atjar van rode kool 

 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 4 kg 

12750 Ovengebakken spek vA 800 gram 

70243 Szechuansaus  300 gram 

16646 Rode kool gesneden 1 kg 

70352 Nasi goreng K&K 2,5 kg 

15167 Gebakken uitjes  100 gram 
Inkoopprijs per recept € 30,32 per maaltijd 400 gram € 3,32 

 

Overige benodigdheden 

 Natuurazijn (16423) 

 Suiker  (17406) 

 Folie  

 Oven 

 

Bereidingswijze 

 

 Snijd de ovengebakken spek in blokjes van 1 bij 1cm en meng deze met de Szechuansaus. 

 Leg vervolgens in een ovenschaal en bak de spek krokant gedurende 5 minuten in een 

voorverwarmde oven op 180˚ʗ. 

 Voeg 1 liter water, 1 liter natuurazijn en 1 kg suiker in een pan en breng dit aan de kook. Leg 

de gesneden rode kool in een warmtebestendige bak en giet het kokende mengsel hierop. 

Dek het geheel af met rekfolie en laat afkoelen. 

 Meng de nasi met de ovengebakken spek en portioneer de maaltijd in een schaal. Strooi 

over de maaltijd de gebakken uitjes. 

 

Tip 

Dit gerecht kunt u ook met vegetarisch(kip)stukjes (15495) bereiden. U kunt de kipstukjes marineren 

met de Szechuansaus. Ook kunt u voor de decoratie fijn gesneden bosuitjes over de maaltijd 

strooien. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Op z’n verst maaltijdenconcept – recepten – kwartaal 2 - 2021 

Vlaamse stoofpot met wedges en 

Macedonië groentenmix  

 
 

 

Overige benodigdheden 

 Olie 

 Oven 

 

Bereidingswijze 

 

 Ontdooi de macedoinemix (als u blikjes wilt gebruiken laat het dan eerst goed uitlekken). 

 Leg de wedges in een warmtebestendige bak en meng dit met een flinke scheut olie en de 

cajun melange.  

 Rooster de wedges in een voorverwarmde oven op 200˚ʗ gedurende 10 minuten. 

 Leg de wedges in een mooie schaal schep hier de groenten op en het stoofvlees. 

 Maak het gerecht af met wat fijngesneden lente ui. 

 

Tip 

Dit gerecht is met aardappel wedges gemaakt maar is ook heerlijk met witte rijst. 

 

 

 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 4 kilo 

11632 Vlaams stoofvlees rund 1,25 kg 

15404 Groenten mix Macedoine 1 kg 

12399 Aardappel wedges 2 kg 

18108 Cajun melange 40 gram 

13717 Lente ui 1 stuk 
Inkoopprijs per recept € 22,55 per maaltijd 400 gram € 2,26 



 
 
 
 
 
 
 

Op z’n verst maaltijdenconcept – recepten – kwartaal 2 - 2021 

Fusilli met kip, groene pesto  

en Grana padano 

 

 

 

 

 
Overige benodigdheden 

 Olie  

 Peper en zout 

 Knoflookpulp 

 

Bereidingswijze 

 

 Kook de fusilli pasta in ruim kokend water ± 12 minuten.  

 Snijd de kipdijen in reepjes van 1 cm dik en marineer deze met olie, peper, zout en knoflook. 

 Gaar de kipdijen in de oven op 180˚ʗ gedurende 10 minuten. 

 Ontdooi de gegrilde groenten. 

 Meng de kipdijen met de pesto, fusilli, zongedroogde tomaten, gegrilde groenten en 

pijnboompitjes. 

 Strooi de Grana Padano snippers erover en maak de maaltijd af met wat rucola en 

geroosterde pijnboompitjes. 

 

Tip 

De rucola kunt u ook door de pasta mengen. Maar doe dit als het gerecht geheel is afgekoeld. Ook is 

deze pasta er goed voor om hem koud te serveren bijvoorbeeld in een maaltijdsalade met carpaccio 

of met parmaham. 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 4 kilo 

16841 Fusilli 1 kg 

11429 Groene pesto 400 gram 

100257 Kipdijenvlees speciaal 1,25 kg 

72240 Groentenmix Grill Andalusië 500 gram 

11762 Sud ’n Sol geconfijte tomaat 375 gram 

73125 Grana Padano snippers 500 gram 

18218 Pijnboompitjes 100 gram 

13686 Rucola 250 gram 
Inkoopprijs per recept € 25,55 per maaltijd 400 gram € 2,56 



 
 
 
 
 
 
 

Op z’n verst maaltijdenconcept – recepten – kwartaal 2 - 2021 

Witlofschotel met honingbeenham en 

een romige kruidensaus 

 
Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 4 kilo 

12376 Aardappel wedges rozemarijn  2 kg 

13755 Witlof stronken ± 10 stronken 

12813 Gegrilde honingham 1 kg 

12419 Bieslook uiensaus 300 gram 

13984 Kasarella 300 gram 

13717 Bos ui 100 gram voor garnering 
Inkoopprijs per recept € 28,95 per maaltijd 400 gram € 2,60 

 

Overige benodigdheden 

 Bosuitjes 

 Oven 

 

Bereidingswijze 

 Kook de witlof gaar in een pan met ruim water of in een stoomoven gedurende 10 minuten 

op 100˚ʗ. 

 Snijd de witlof wanneer deze is afgekoeld door de midden en haal de kern eruit. 

 Snijd de gegrilde honingham in plakken van ongeveer 25 gram. 

 Rooster de wedges in de oven gedurende 10 minuten op 180˚ʗ 

 Leg de wedges in een ovenschaal en portioneer hier de witlof op. Vervolgens legt u de 

plakken ham dakpansgewijs op de witlof. 

 Schep hier de bieslook uiensaus over en strooi als laatste de kasarella eroverheen. 

 Gratineer de schotel in de oven op 180˚ʗ gedurende 10 minuten. 

 Garneer het gerecht af met fijngesneden bosui ringen. 

 

Tip 

Wilt u het iets gemakkelijker maken dan kunt u de basis witlofschotel gebruiken in plaats van de  

witlof stronken. Deze is al gegaard en kunt u zo gebruiken. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Op z’n verst maaltijdenconcept – recepten – kwartaal 2 - 2021 

Quiche gevuld met beenham en 

asperges 

 
Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid 10 stuks 

70772  Quiche 11cm  10 stuks 

12813 Gegrilde honing ham 250 gram 

17494 Center cutters (asperge) 500 gram 

13485 Groene asperges 500 gram 

72118 Blue band kookroom 500 ml 

70915 Eieren 3x30 6 stuks 

13984 Kasarella 500 gram 
Inkoopprijs per recept € 20,58 per maaltijd 400 gram € 2,60 

 

Overige benodigdheden 

 Knoflookpulp 

 Peper & zout 

 Oven 

 

Bereidingswijze 

 Meng de eieren met de kookroom en breng op smaak met knoflook, peper en zout. 

 Snijd de asperges in stukjes van ± 1 cm. 

 Snijd de gegrilde honingham in reepjes van 2 cm lang. 

 Vul de quichebodem met de asperges en de ham reepjes. 

 Giet hier het ei/room mengsel op tot net onder de rand. 

 Bak de quiche af in een voorverwarmde oven op 200˚ʗ gedurende 20 minuten. 

 Haal de quiche uit de oven en strooi nu de kasarella op de quiche. 

 Bak vervolgens nog 10 minuten af. 

 

 

Tip:  

Verkoop deze quiche met een lekkere rauwkostsalade of een kleine groene salade erbij. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Op z’n verst maaltijdenconcept – recepten – kwartaal 2 - 2021 

Raapstelen stamppot, zoete aardappel 

en ovengebakken spek. 

                              

 

Overige benodigdheden 

Peper & zout 

 

Bereidingswijze 

 Ontdooi de zoete aardappel en gaar deze in een oven op 100˚ʗ stoom gedurende 15 

minuten 

 Meng de aardappelpuree met de gesneden raapstelen en de kaasroomsaus samen en breng 

op smaak met peper en zout. 

 Snijd de helft van de spek in blokjes van 1 bij 1 cm en bak deze kort in de oven op 200˚ʗ 

gedurende 10 minuten. 

 Meng de spekjes door de puree. 

 Snijd de overige spek in plakjes van ±25 gram en bak deze af in de oven op 200˚ʗ gedurende 

5 minuten. 

 Serveer de spekplakjes op de puree en maak het gerecht af met wat gebakken uitjes en 

gehakte peterselie. 

Tip 

U kunt er voor deze maaltijd ook voor kiezen om een ander stukje vlees te verkopen. Maak dan 

alleen de stamppot met de spekjes erdoorheen en serveert u dit met een lekker stukje vlees. 

 

U kunt uiteraard ook verse peterselie (13774) gebruiken. 

 

 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 4 kilo 

12428 Zoete aardappelen 2,5 kg 

13473 Raapstelen gesneden 500 gram 

12750 Ovengebakken spek 800 gram 

14192 Kaasroomsaus 500 gram 

15167 Gebakken uitjes 100 gram 

60418 Peterselie gesneden vriesdroog 10 gram 
Inkoopprijs per recept € 25,55 per maaltijd 400 gram € 2,56 



 
 
 
 
 
 
 

Op z’n verst maaltijdenconcept – recepten – kwartaal 2 - 2021 

Asperges met gekookte kalkoensalami, 

krieltjes en hollandaisesaus 

 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 4 kilo 

13456 Asperges wit AA 2 kg 

17486 Gekookte kalkoensalami 600 gram  

11792 Fijne kriel  1,5 kg  

17492 Hollandaisesaus  500 gram 

12857 Gekookte eieren 10 stuks 

60418 Peterselie gesneden vriesdroog 5 gram 
Inkoopprijs per recept € 25,55 per maaltijd 400 gram € 2,56 

 

Overige benodigdheden 

 Phase vloeibare boter (18055) 

 Peper en zout 

 Folie 

 Oven 

 

Bereidingswijze 

 Schil de asperges en snijd ongeveer een halve cm van de onderkant af.  

 Leg de asperges in een pan net onder het (koude)water en doe hier zout bij en eventueel 3 

blaadjes gedroogde folie. 

 Als de asperges koken, deze van het vuur afhalen en in t vocht af laten koelen in de koeling. 

 Snijd de krieltjes in de gewenste maat/vorm en rooster deze kort in de oven met wat 

vloeibare boter, peper en zout op 180˚ʗ gedurende 10 minuten. 

 Voor dit gerecht kunt u er het best voor kiezen om het in 1 persoons bakjes aan te bieden zo 

kun je dit gerecht mooi opmaken. 

 Leg 5 gare asperges in een schaaltje wat in de oven en magnetron kan. Snijd de 

kalkoensalami in plakken en leg deze dakpansgewijs op de asperges. Schep de krieltjes erbij 

en leg er 2 halve eieren bij. 

 Maak de maaltijd af met de Hollandaise saus en wat gehakte peterselie. 

 

Tip: 
Bij dit gerecht is ervoor gekozen om een kalkoensalami erbij te serveren. Natuurlijk is dit gemakkelijk te 

variëren met andere vleesproducten, vleeswaren of vis. U kunt uiteraard ook verse peterselie 

gebruiken(13774). 



 
 
 
 
 
 
 

Op z’n verst maaltijdenconcept – recepten – kwartaal 2 - 2021 

Paella  

 

 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 4 kilo 

13647 Garnaal gepeld z/kop 16/20 500 gram 

18651 Basis paella  1 kg 

100257 Kipdijenvlees speciaal 2.5kg 500 gram 

17479 Tomaten blokjes 1 blik 

71744 Paprika rood/groen dpv 500 gram 

13852 Rozemarijn schaal +/-50gr 4 takjes 

83600 Citroenen 1 stuk 

61238 Melange compleet Paella 100 gram 
Inkoopprijs per recept € 27,66 per maaltijd 400 gram € 2,77 

 

Overige benodigdheden 

 Knoflookpulp 

 Olie 

 Peper/zout 

 Oven 

 

Bereidingswijze 

 Snijd de kipdijen in reepjes en meng dit met wat knoflookpulp, wat fijngesneden rozemarijn, 

peper & zout en de paella melange. 

 Gaar de kip in de voorverwarmde oven gedurende 15 minuten op 160 ˚ʗ. 

 Gaar ook de ontdooide garnalen met een scheut olie, theelepel knoflookpulp, peper & zout 

in de oven gedurende 10 minuten op 160˚ 

 Ontdooi de paprika en laat goed uitlekken en meng dit met de gegaarde kipdijen. 

 Meng het geheel met de basis paella en de tomaten blokjes. Serveer met wat partjes 

citroen. 

 

Tip 

Wilt u geen garnalen gebruiken? Gebruik dan chorizo; zelfde hoeveelheid als de garnalen. Snijd deze 

in blokjes of reepjes en rooster deze samen met de kip in de oven. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Op z’n verst maaltijdenconcept – recepten – kwartaal 2 - 2021 

Aardappel Frittata met courgette en 

pancetta. 

 
Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 4 kilo 

12398 Aardappelblokjes 1kg 

14376 Gegrilde courgette 1 kg 

12151 Pancetta  500 gram 

70915 Eieren 3 x 30 st 12 stuks 

72118 Blue band kookroom 1 liter 

15242 Rode ui ringen 500 gram 

13756 Cherry tomaat 250 gram 

13974 Kasarella  250 gram 
Inkoopprijs per recept € 26,09 per maaltijd 400 gram € 2,61 

 

Overige benodigdheden 

 Knoflookpulp 

 Peper/zout 

 Phase vloeibare boter (18055) 

 

Bereidingswijze 

 Bak de pancetta mooi krokant in een pan of oven. 

 Snijd de courgette in reepjes van ongeveer 1cm dikte en snijd de cherry tomaatjes door de 

helft. 

 Meng de koksroom met de eieren goed samen met een garde of staafmixer en breng op 

smaak met peper, zout en knoflookpuree. 

 Vet een ovenschaal in met boter en bedek de schaal met bakpapier. 

 Meng de aardappel, courgette, uienringen, pancetta en de Cherry tomaatjes met elkaar en 

leg dit in de ovenschaal. 

 Giet het ei/roommengsel op de groenten en bak de Frittata af in de oven op 180˚ʗ in 25 min. 

 Haal de Frittata uit de oven en strooi de kasarella eroverheen. Bak vervolgens nog 10 

minuten af op 180˚ʗ. 

 

Tip 

Deze maaltijd is ook makkelijk vegetarisch te maken. Laat de pancetta uit het recept en doe er extra 

ratatouille groenten mix (12345) door. 



 
 
 
 
 
 
 

Op z’n verst maaltijdenconcept – recepten – kwartaal 2 - 2021 

Broccolirijst met kip teriyaki 

 
Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 4 kilo 

16950 Broccoli rijst 2 x 400 gram 

100257 Kipfilet/kipdijen  1 kg 

12046 Japanse kipkruiden 100 gram 

15663 Cashewnoten ongezouten 200 gram 

13458 Paksoi 2 stuks 

18572 Teriyaki Mirin saus 500 gram 

14348 Wok siam 1 kg 
Inkoopprijs per recept € 31.85 per maaltijd 400 gram € 3,19 

 

Overige benodigdheden 

 Knoflookpulp 

 Olie 

 Peper en zout 

 

Bereidingswijze 

 Gaar de broccolirijst zoals op de verpakking vermeld staat. 

 Snijd de kipdijen in blokjes van 2 bij 2 cm en marineer deze met de Japanse specerijenmix, 

knoflookpulp en een scheutje olie. 

 Bak deze mooi goudbruin aan in een pan of in een voorverwarmde oven gedurende 15 

minuten op 160˚ʗ. 

 Snijd de paksoi in reepjes van ongeveer een halve cm en bak deze gaar in wat olie. Ook kun 

je dit mengen met de kipdijen en tegelijkertijd garen. Snijd dan het groen van de paksoi en 

snijd deze in fijne reepjes zodat dit later door het gerecht rauw gemengd kan worden. 

 Ontdooi de wok Siam en laat goed uitlekken. 

 Meng de wok Siam met de kip en voeg de Teriyaki Mirin saus toe. 

 Portioneer de broccolirijst in een schaal en schep hier het groenten/kip mengsel overheen. 

 Maak het gerecht af met wat geroosterde cashewnoten. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Op z’n verst maaltijdenconcept – recepten – kwartaal 2 - 2021 

Groene curry schotel 

 
Art. Nm.  Product omschrijving Hoeveelheid per 4 kg 

100247 Kipdijfilet  1,25 kg 

14734 Kikkererwten 500 gram 

12399 Aardappel wedges 2 kg 

17309 Groene currysaus 300 gram 

15270 Ui blokjes 200 gram 

71744 Paprika rood/groen 500 gram 

18220 Knoflookpasta 50 gram 

60373 Kokos klapper 100 gram 
Inkoopprijs per recept € 21,62 per maaltijd 400 gram € 2,16 

 

Overige benodigdheden 

 Peper/zout 

 Phase vloeibaar (18055) 

 Oven 

 

Bereidingswijze 

 Snijd de kippendijen in reepjes van ongeveer een halve cm. 

 Fruit een gesnipperde ui en knoflookpulp aan en voeg de kippendijreepjes hier aan toe. 

 Bak tot deze mooi krokant is gebakken.  

 Breng op smaak met peper en zout. 

 Voeg de kikkererwten en de currysaus toe en meng het geheel.  

 Rooster de wedges samen met de paprika reepjes 10 minuten in de oven op 180˚ʗ. 

 Meng de wedges en de paprika met de curry en portioneer in een schaal of per portie. 

 Garneer met de kokosklapper. 

 

Vegatip 

Deze curry is geheel vegetarisch te maken. Gebruik bijvoorbeeld meerdere verschillende groenten 

om de curry nog voller en smakelijker te maken. Doe er bijvoorbeeld wok Siam bij (14348) of lekkere 

verse taugé (15194) of paksoi (13458). 

U kunt de ui, knoflook en kip ook mengen wat Phase vloeibaar, peper en zout en deze garen in de 

oven gedurende 15 minuten op 150˚ʗ. 

 


