
Recept ideeën
Kip Kerrie pasta salade

Ingrediënten:
550gr. Pomberg Kip Kerrie Salade
300gr. pasta (bijv. penne)
1 rode paprika
200gr. cherrytomaatjes
5 lente-uien
100gr. cashews (natuur)
peper en zout
basilicum

Bereiding:
Kook de pasta in zout water. Laat de pasta uitdruppelen en
daarna afkoelen. Snij de rode paprika in blokjes en halveer de
cherrytomaatjes. Snij de lente-uitjes in �jne reepjes. Rooster de cashews
in een pan tot deze goudbruin zijn. Mix alle ingrediënten met de Pomberg
Kip Kerrie salade en voeg �jngehakte peterselie toe, samen met een snufje peper
en zout. Tot slot afgarneren met wat basilicum.
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Recept ideeën
Komkommerkuipjes met eiersalade

Ingrediënten:
500 gr. Pomberg Scharrelei Bieslook Salade
1 rode ui
1 bos verse bieslook
2-3 komkommers
currypoeder & chilipoeder
bieslook voor garnering
grissini sticks

Bereiding:
Snij de rode ui in kleine blokjes en de verse bieslook in
kleine  snippertjes. Meng deze door de scharrelei bieslook
salade. Breng de salade op smaak met curry en chilipoeder. 
Snij de komkommer in grote plakken van ca. 3 cm en hol deze uit
met een mes zodat er een klein cupje ontstaat. Vul met behulp van een
lepel het komkommercupje met de salade, garneer dit alles af met nog
wat bieslook en chilipoeder, en decoreer het geheel af met een grissini stick.wat bieslook en chilipoeder, en decoreer het geheel af met een grissini stick.
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Art.-Nr. 66000 1 kg
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Recept ideeën
Rosbiefrolletjes met selderij Bärlauch

Ingrediënten:
1 kg. Pomberg Selderij Bärlauch
2 appels
12 plakjes rosbief
Peterselie voor garnering

Bereiding:
Snij de appels in kleine blokjes en vermeng
ze met de selderij Bärlauch. Leg de rosbief
op een schaal, schep wat van de selderij
Bärlauch in het midden en rollen maar!
Afgarneren met de peterselie.
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Recept ideeën
Tortilla wraprolletjes met Serranoham en selderijsalade

Ingrediënten:
400 gr. Pomberg Selderij salade
8 tortillawraps
20 takjes basilicum
320 gr. Serrano ham

Bereiding:
Verdeel selderijsalade, basilicumblaadjes
en Serrano ham over 8 tortilla’s. Rol strak
op en snij in rolletjes van 2 cm.



Recept ideeën
Pastasalade met rucola en pijnboompitten

Ingrediënten:
1000 gr. Pomberg Tomaten
Mozzarella Salade
500 gr. pasta
75 gr. rucola
pijnboompitten voor garnering

Bereiding:
Kook de pasta in zout water. Laat afkoelen.
Meng de pasta en de tomaten mozzarella
salade door elkaar. Voeg de rucola toe.
Rooster de pijnboompitten in een pan en
strooi over de salade

Ingrediënten:
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Recept ideeën
Komkommersalade met kiwi

Ingrediënten:
300 gr. Pomberg Yoghurt Bieslooksaus
1.100 gr. komkommer, dunne plakjes
200 gr. rode paprika, dunne reepjes
250 gr. kiwi, dunne plakjes
10 gr. munt, garneren
1.860 gr.

Bereiding:
Meng de bovenstaande ingrediënten met
de yoghurt bieslooksaus in de juiste verhouding.
Meng de bovenstaande ingrediënten met
de yoghurt bieslooksaus in de juiste verhouding.

Tip: Laat vóór het mengen de komkommerschijfjes even uitlekken in een zeef.


