
MU
UR

KR
AN

T R
EC

EP
TE

N

W
EE

K36
Beierse Frikadel
Ingrediënten:
•  1000 gram Varkensgehakt
•  50 gram  Grove Groninger mosterd
•  30 gram  Gebakken uitjes (gedroogd)
•  150 gram  Geraspte kaas
•  8 gram  Zout 
•  2 gram  Peper

Bewerking:
1.  Meng alle ingrediënten door het 

gehakt
2. Maak er ballen van 150 gram van
3. Druk deze plat
4.  Maak een mengsel van geraspte 

kaas en gedroogde bieslook en rol 
de rand erdoor

Bereiding klant:
Totaal circa 12-15 minuten bakken in 
de koekenpan.

Allergenen:
Melk, Mosterd

Staten-Generaal steak
Ingrediënten:
•   1000 gram  Kippendijen� lets, 

100 gram per stuk
•   50 gram  World Grill for Steaks (Verstegen)
•   20 gram  Pampa kruidenmix (Verstegen) 

Bewerking:
1.  Sla de kippendijen� lets plat tussen 2 plastic vellen
2.  Mengen met de afgewogen World Grill for Steaks
3.  Strooi over de gladde kant de Pampa kruidenmix, zorg dat de kruiden 

goed verdeeld zijn 
4.  Garneren met grof gesneden platte peterselie en dun gesneden schijfje 

citroen

Bereiding klant:
Koekenpan, middelmatig vuur circa 8 min. bakken 

Allergenen:
Zie declaratie gebruikte hulpstoffen.

Kip-krokant
Ingrediënten
•  Kip� let, per stuk 90-100 gram
• Doorhaalwit (Epos) 
• Krokant-chips (Epos)

Bewerking:
1. 200 gram krokant doorhaalwit al roerende aanmaken met 1 liter water
2. Dit beslag ca. 5 minuten laten rusten, gekoeld opslaan
3. Sla de kip� lets plat tussen 2 plastic velletjes
4.  De geplatte kipschnitzels door het eiwit beslag halen en in een bak leggen
5. Krokantchips strooien in daarvoor bestemde bak
6. De schnitzels uit het beslag halen en iets laten uitdruppen
7.  Vervolgens de schnitzels aan beide zijden stevig aandrukken in de 

krokant-chips

Bereiding-klant:
Koekenpan, middelmatig vuur aan 
beide kanten goudbruin bakken, 
totaal circa 8-10 min. 

Allergenen:
Melk

Sukadelapjes
‘Feestelijk gegaarde Sukadelapjes’

Ingrediënten:
•   1000 gram  Sukade (lapjes van 150 gram)
•   15 gram  Sousvidemix bruin Vero (Verstegen)
•   20 gram  Binding DS (Verstegen)
•   20 gram  Vleeskruiden met zout (Verstegen)
•   750 gram  Balsamico-tijm saus (Verstegen)
•   1x  Steranijs
•   3x  Laurierblaadjes

Bewerking:
1.  Bestrooi de sukadelapjes met de Sous Videmix bruin Vero, de 

vleeskruiden met zout en de Binding DS
2.  Doe de sukadelapjes in een kookbare vacuümzak
3. Schep de balsamico-tijmsaus, steranijs en laurier erbij
4.  Vacuüm verpakken en garen in een voorverwarmde steamer of in de 

ketel met een temperatuur van 85°C gedurende 8 uur

Tip:
Organiseer eens een workshop stoven voor (nieuwe) klanten.

Runderreepjes Festival
diverse smaken

Ingrediënten / Grondstoffen:
Basis:
• 1000 gram   Zachte delen rundvlees geschikt 

voor roerbak gerechten

Aziatisch
• 400 gram  Mari� x Peking (Raps)
• 100 gram  Gele paprika, blokjes
• 100 gram  Rode ui, ringen 

Mediterraan
• 80 gram  Marinad’olive 

mediterrannee (Raps)
• 2 gram  Kno� ook peper SVS 

(Raps)
• 100 gram  Courgette

• 100 gram  Aubergine, blokjes
• 100 gram  Rode ui, ringen
• 100 gram  Trostomaat, halveren
• 100 gram  Paprikamix, reepjes

Indonesisch
• 150 gram  Authentic saté marinade (Raps) 
• 300 gram  Wok groentemix

Bewerking:
1. Snij mooie dunne reepjes van 3-5 mm dikte
2.  Meng het vlees met de marinade of kruidenmix, gebruik latex 

handschoenen
3. Meng alle andere ingrediënten (groenten) erdoorheen 

Bereiding klant:
Koekenpan of wok, boter of olijfolie goed heet maken en circa 5-6 min. 
roerbakken
Let op! in kleine porties van 300-500 gram bereiden voor het beste resultaat 

Allergenen:
Zie declaraties gebruikte hulpstoffen.

Gepaneerde 
schnitzels
Grondstoffen:
• 10 kg.  Bovenbil (varken), gevliesd

Hulpstoffen per 10 kg.:
• 1 kg. Fleischmarinade (Raps)
• 1 kg. Koud water

•  Gebruik blank 
paneermeel (brood of beschuit 
paneer heeft de voorkeur)

Bewerking:
1.  Lapjes - schnitzels snijden 

100-110 gram en plat slaan, max. 
½ cm dikte 

2.  Meng de schnitzels voorzichtig in 
bak met de hulpstoffen

3.  12 uur afgedekt opslaan 
koelcel bij 2-4°C

4.  Luchtig mengen
5.  De schnitzellapjes goed paneren 

met blanke paneermeel

Tip:
Voorkom klontvorming, paneren met 
een platte hand
Hygiënische overweging: paneermeel 
in afsluitbare bak gekoeld opslaan

Bereiding klant:
Koekenpan, snel en heet krokant 
bakken. Voorkeur in olie of in royaal 
boter.

Allergenen: Gluten, Melk, Ei 

Saucijsjes
Grondstoffen:
•   1 kg.  Varkenssnippers 70/30
•   14 gram Keukenzout
•   40 gram   Budget binding VERO pure 

(Verstegen) 
•   3 gram Zwarte Peper, gemalen
•   1 gram  Foelie, gemalen
•   5%  Vocht

Bewerking:
1.  Weeg de benodigde hulpstoffen af en meng deze door elkaar
2.  Sorteer de grondstoffen, terugkoelen bij -2°C
3.  1x malen 3 mm plaat gehaktmolen
4.  Mengen met alle ingrediënten, inclusief het vocht
5.  1x malen 3 mm plaat gehaktmolen
6.  Kort namengen
7.  Stoppen in goed uitgewaterde varkensdarmen kaliber 32
8.  Portioneren gewenst gewicht (100-110 gram per stuk)
9.  Gekoeld opslaan bij 3˚C

Tip:
Maak een smakelijke variant tegen meerprijs.

Allergenen:
Geen, volgens bovenstaand recept, samenstelling hulpstoffen.

Bourgondische worstjes 
Basis: varkenssaucijsjes, 100 gram p/stuk

Ingrediënten:
•   Marinade (rood naar keuze)
•   Lange plakjes gesneden ontbijtspek

Bewerking:
1. Ieder worstje met 2 plakjes ontbijtspek schuin oprollen
2. Bovenkant insmeren (gebruik kwast) met de rode marinade
3. Garneren met � jn gesneden rode uienringen

Bereiding klant:
Verse worst in ruim boter in het begin zachtjes braden, zodat de darm heel 
blijft. Vervolgens voor de bruine kleur na circa 12 min. de hittebron iets 
hoger zetten. 

Allergenen:
Zie declaratie gebruikte hulpstoffen.

Beierse Frikadel
Recept

Staten-Generaal steak
Recept Recept

Sukadelapjes
Recept

Runderreepjes Festival
Recept

Recept

Recept

Beierse Frikadel
Staten-Generaal steak

Kip-krokant  15 gram  Sousvidemix bruin Vero (Verstegen)

Sukadelapjes

Runderreepjes Festival

Gebruik blank 

Gepaneerde schnitzel

Saucijsjes

Beierse Kohlsalat 
Ingrediënten:
• 650 gram Witte kool, � jn 
• 150 gram Prei, � jne reepjes 
• 150 gram Rozijnen, blank

• 150 gram Ananas
•  900 gram Bonfait - basis room-

koolsalade

Allergenen: Ei, melk, mosterd

Komkommer dillesalade 
met honingtomaatjes 
Ingrediënten:
•  900 gram Komkommer, halve schijfjes 
•  250 gram Radijs, plakjes 
•  250 gram Honingtomaatjes, halve 
•  200 gram Witte kool, � jn 
•  400 gram Bonfait rauwkost tartaarsaus 

Allergenen:
Ei, mosterd

Salate rucola 
Ingrediënten:
•  150 gram Rucola, � jn 
•  225 gram Bleekselderij, schijfjes 
•  150 gram Paprika geel/groen, blokjes 
•  225 gram Komkommer, schijfjes 
•  250 gram Eieren, gekookt, reepjes 
•  1000 gram Bonfait Basis carbonarasalade 

Allergenen:
Ei, Melk, Mosterd 

special

special

special

Ma. 31 augustus  t/m 

zo. 6 september W
EE

K37 W
EE

K38 W
EE

K39 W
EE

K40ma. 07 t/m zo. 13 september ma. 14 t/m zo. 20 september 
(Prinsjesdag 15 september)

Ma. 21 t/m  zo. 27 september 
(Start herfst 21 september)

Ma. 28 sept.  t/m  zo. 4 oktober
(Dierendag 04 oktober)

Ingrediënten:
•  1000 gram  Kippendijen� let
• 100 gram  Courgette
•  100 gram  Champignons, kleine 
•  50 gram   Bistro kruidenolie 

Bretagne (Epos)
•  20 gram   Groene pesto (Tip: Bresc)

• 100 gram Mini-tomaatjes
• 100 gram  Paprika, geel 
• 100 gram  Cashewnoten 

Bewerking:
1.  Snij de kippendijen� let aan repen 
2.  Courgette aan dunne reepjes snijden, 

de champignons in 4 kwartjes

3.  De mini-tomaatjes halveren en de 
paprika in blokjes snijden

4.  Meng alle afgewogen ingrediënten 
met elkaar

5.  Presenteer in grote zwarte schaal
6.  Garneren met ringen bos-ui

Bereiding:
Circa 6-8 min. heet wokken of 
roerbakken, regelmatig omscheppen.

Menusuggestie:
Heerlijk met opgebakken 
aardappeltjes en sperzieboontjes.   

Allergenen: 
Noten

Herfst twinkels
Een romige kipspecial, licht ziltig en rijkelijk gevuld 

met verse groente.

Krieltjessalade (5 groenten) 
Ingrediënten:
• 125 gram Broccoli, � jn 
• 125 gram Waspeen, plakjes 
• 125 gram Bleekselderij, schijfjes 
•  125 gram Rode paprika, � jne 

reepjes 

• 100 gram Radijs, plakjes 
• 600 gram Minikrieltjes 
•  800 gram Bonfait Basis voor 

aardappelsalade 

Allergenen:
Ei, melk, mosterd

De receptbladen van Keurslager Culinair en de Special zitten in het kwartaalpakket. Recepturen van Vleeswarenkoopjes kunt u downloden via mijn.keurslager.nl > Recepten algemeenDe receptbladen van Keurslager Culinair en de Special zitten in het kwartaalpakket. Recepturen van Vleeswarenkoopjes kunt u downloden via mijn.keurslager.nl > Recepten algemeenDe receptbladen van Keurslager Culinair en de Special zitten in het kwartaalpakket. Recepturen van Vleeswarenkoopjes kunt u downloden via mijn.keurslager.nl > Recepten algemeenDe receptbladen van Keurslager Culinair en de Special zitten in het kwartaalpakket. Recepturen van Vleeswarenkoopjes kunt u downloden via mijn.keurslager.nl > Recepten algemeenDe receptbladen van Keurslager Culinair en de Special zitten in het kwartaalpakket. Recepturen van Vleeswarenkoopjes kunt u downloden via mijn.keurslager.nl > Recepten algemeen

Ingrediënten:
• Varkens� let (appel)
•  World Grill Lemon & Green 

Pepper (Verstegen) 
•  Peer, uit blik (Del Monte ½ 

peertjes)
• Citroenpeper (Raps)
• Tijm, vers

De vulling:
•  2 delen Kruidencrème (Epos) of 

verse roomkaas (Lebo)
• 1 deel Notenmix, grof gehakt

Bewerking:
1.  Snij lapjes van 100 gram van de 

appel-varkens� let, insnijden als 
enveloppe-vorm

2.  Marineer de lapjes met de World 
Grill Lemon & Pepper marinade, 
gebruik de voorgeschreven 
hoeveelheid per kg. 

3.  Peertjes, uitlekken en in de 
lengte doorsnijden (1/4 deel)

4.  Maak de vulling en vul de lapjes 
met 20 gram van het mengsel, 
en ¼ stuk peer

5.  Dichtmaken, golvend door het 
vlees en vastzetten met lange 
krulprikker

6.  Alleen het gedeelte bij de prikker 
door de citroenpeper dopen

7.  Plaats als zakje, met de prikker 
naar boven, op de schaal

8.  Garneren met stukje peer en een 
takje tijm

Bereiding:
Koekenpan, middelmatig vuur, eerst 
2 kanten dichtschroeien. Totaal 
circa 7-8 min. bakken.

Menusuggestie:
Een heerlijke combinatie met pasta 
en notensalade.

Allergenen:
Melk, Noten

Scaloppini lemon
Een heerlijke smaaksensatie van varkensvlees. 

Pittig, fris en fruitig.

Sweet pork 
gratin

Griekse 
Pasticcio

Runderreepjes in 
Stroganoffsaus

Forest, 
maaltijdsalade

Rucola stamppot 
met gehaktballetjes

Italiaanse burger 
Ingrediënten:
• 1000 gram  Half-om-half gehakt
• 100 gram  Gehaktmix Paprika Neu (Hela)
• 10 gram  Italiaanse kruiden (Verstegen)
• 5 gram  Keukenzout
• 100 gram  Sugo Italia saus (Euroma)

Bewerking:
1. Meng alle ingrediënten met elkaar
2. Portioneren 125 gram
3. Vormen met de grote hamburger pers

Bereiding klant:
Koekenpan, middelmatig vuur 2x 3 min. bakken 

Allergenen:
Zie declaratie gebruikte hulpstoffen

Italiaanse burger 
TIP

100 gram  Gehaktmix Paprika Neu (Hela)
10 gram  Italiaanse kruiden (Verstegen)

Italiaanse burger

Scaloppini lemon
Een heerlijke smaaksensatie van 
varkensvlees. Pittig, fris en fruitig.

Shoarmapakket
500 gram shoarmavlees + broodjes en saus

Ingrediënten:
•  Zachte delen van varkensvlees
•  Shoarma kruidenmix, gebruik voorge-

schreven hoeveelheid p/kilo vlees
•  5% Allround Tumblermix (Weidelco)

Bewerking:
1.  Het vlees in bakken doen aan 

aanvriezen (voorbereiden voor 
snijden op de snijmachine)

2.  Platen snijden 2-3 mm dikte 
snijmachine

3.  Snij mooie dunne reepjes
4.  Mengen luchtig met de afge-

wogen hulpstoffen
5.  Afdekken en gekoeld opslaan

Tip: 
Kip shoarmavlees als variant 
aanbieden.

Tip-klant:
Heet bakken in kleinere porties, 
gebruik bij voorkeur een wokpan 
of wadjan.

Allergenen:
Zie declaratie gebruikte hulpstoffen.

Shoarmapakket
Recept

Recept

Shoarmapakket

special

Ingrediënten:
•  1000 gram  Kip� let
• 10 gram   Marinademix met zout (Verstegen)
• 25 gram  Bouquet marinade (Verstegen)
• 10 gram Ketjap manis
• 1 gram  Kno� ook poeder
• Ontbijtspek, plakjes
• Lente-ui
• Taugé (glazen pot)  

Bewerking:
1.  Selecteer kip� lets van 100 gram
2.  Ingrediënten afwegen en mengen met elkaar
3. Meng de kip� lets samen met de ingrediënten
4. 12 uur gekoeld opslaan, marineren
5.  Snij dunne repen lente-ui van 15 cm
6.  Neem 2 plakjes ontbijtspek, en rol reepjes lente-ui en het kiphaasje 

daarin op
7.  Vastzetten met krulprikker
8.  Garneren met ringen lente-ui en taugé

Bereiding:
1.  Braadpan, middelmatig vuur, 

rondom dichtschroeien en circa 
10-12 min. braden

2.  Regelmatig op andere kant 
draaien met de deksel schuin op 
de pan

Menusuggestie:
Heerlijk met oosterse 
roerbakgroente en basmati-rijst.

Allergenen: 
Soja

Oosters Kiphaasje
Een zacht stukje kippenvlees met een oosters tintje.

Ingrediënten:
• 2000 gram Aardappels
• 300 gram Rucola gewassen
• 1500 gram Mini gehaktballetjes (gaar)
• 250 gram Blokjes belegen kaas
• 300 gram Cheese Spread Extra Aged (ERU)
• 25 gram Bruchetta � akes (Droge kruiden voor de kleur)
• Roomboter
• Melk

Hulpstoffen:
• Stamppot kruiden naar smaak (Degens, Epos, Verstegen)

Bewerking
• Aardappels gaar koken
• Stamp de aardappels en maak op smaak met roomboter, melk en kruiden

Bereiding
• Meng de puree met de cheese spread, bruchetta en blokjes kaas
• Mengen met de rucola en gehaktballetjes
• Gebruik wat gehaktballetjes en bruchetta voor de garnering

Allergenen
Melk, selderij en mosterd
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Mini-varkensrollade
Grondstoffen:
• Varkens� let, aan een stuk

Bewerking:
1. Varkens� let, rondom courant snijden
2.  Snij de varkens� let in de lengte richting door, 

zodat je 2 smalle repen krijgt
3. Opbinden met rollade touw
4. Portioneren in stukken van 350/400 gram
5.  Kruiden en of marineren, diverse smaakvarianten aanbieden
Denk hierbij aan smaken Stroganoff, Pampa, Provençaals of Oriëntaals gekruid

Bereiding klant:
•  Braadpan, rondom bruin braden, 

vuur laag zetten, al draaiende de 
rollade 15 à 20 minuten garen.

•  Tijdens het braden de deksel schuin 
op de pan plaatsen.

•  Bij het bereiken van de juiste kern de 
rollade uit de braadpan halen en de 
het braadvocht afblussen met water 
voor een heerlijke jus.

Tip:
Gebruik een kernthermometer, advies 
kern: 62 - 65oC 

Allergenen: 
Zie declaratie gebruikte hulpstoffen.

Entrecote
Bij zwaardere dunne lendes, rol de appel in de 
lende eruit, zodat er mooiere courante lappen 
van gesneden kunnen worden. Deze appel is 
vaak kogelbiefstuk waardig. 

Riblappen
Grondstoffen:
Nek, onderrib, � jne en dikke ribgedeelte 

Bewerking:
Snijd mooie courante lappen +/- 500 gram

Bereiding klant:
1. De riblap inwrijven met passende kruiden en zout
2. Braadpan, de riblap 2 kanten goudbruin aanbraden 
3. Voeg water of wijn toe tot dat het vlees net onderstaat
4.  Doe de deksel op de pan en laat het op de kleinste pit en laagste stand 

staan pruttelen 
5.  Tijdens het stoven moet je tussendoor wel de pan blijven controleren, 

het mag niet te hard gaan
6. Richttijd, +/- 3 uur zachtjes stoven, controleer de gaarheid.

Oosterse kiprollade   
Zie het vleeswarenrecept op mijn.keurslager.nl  
Informeer ook bij uw leverancier naar de moge-
lijkheden.

Souvlaki-steak
Ingrediënten:
•  1000 gram Varkensnek
•  50 gram World Grill Greek Passion 

(Verstegen) 
•  Kruidenmix voor Souvlaki Pure (Verstegen)

Bewerking:
1. Varkensnek zonder been courant snijden en aanvriezen
2. Snij mooie dunne plakken van 100 gram p/stuk, gebruik snijmachine
3. Marineren met de World Grill Greek Passion
4.  Strooi over de bovenzijde de kruidenmix voor Souvlaki Pure, wees niet 

te zuinig

Bereiding-klant:
Koekenpan, middelmatig vuur 
2x 3 min. Bakken.

Allergenen: 
Zie declaratie gebruikte hulpstoffen

Karbonade
Diverse soorten

Bewerking:
• Karbonade passend bij de prijsstelling
•  Mooi courant van snit en netjes zonder 

splinters hakken

Presentatie:
Vers op grotere smalle schalen binnen het varkensvleesblok in de toonbank.
Presenteer een keuzemogelijkheid met ribkarbonade, French racked enz.

Pepersteak
Grondstoffen:
•  Zachte delen rundvlees, rosbief-biefstuk 

kwaliteit

Hulpstoffen:
•  World Grill for Steaks (Verstegen) 
•  Gekneusde zwarte peperkorrels

Bewerking:
1.  Snij mooie steaks van +/- 100 gram per stuk, evenwijdig van 

dikte
2.  Rondom marineren met de World Grill for Steaks, gebruik vol-

gens voorgeschreven hoeveelheid
3.  De randen door de gekneusde peperkorrels dopen, of 2 kanten 

eroverheen strooien

Bereiding klant:
Koekenpan, heet bakken in de boter circa 2x 2 min. 
(dikte steaks 2 cm). 

Allergenen:
Zie declaratie gebruikte marinade.

MEGA burgers
Ingrediënten:
• 1000 gram Varkensgehakt
• 150 gram Paprika, � jn gesneden
• 40 gram Hamburgermix, Mexicaans (Raps) 
• 10 gram Veka stabiel
• 5 gram Fresh color (Raps)

Bewerking:
1. Meng het vlees met de Fresh color en maal 2x 3 mm plaat gehaktmolen
2.  Meng de Hamburgermix Mexicaans en de paprika door het deeg met als 

laatste de Veka stabiel
3. Portioneren, 150 gram en vormen tot mooie Mega burgers  

Bereiding klant:
Koekenpan of grillpan 2x 3 min. 

Allergenen:
Zie declaratie gebruikte hulpstoffen.

Gepaneerde 
kipschnitzels
Ingrediënten:
• Kip� let 90 gram (zonder haasje)
• Kipkruidenmix met zout 
• Paneerkrokant, batter (Verstegen)
• Blank of geel paneermeel

Smaakvarianten:
• Gebruik met mate hierbij de kipkruidenmix zonder zout
• Schnitzelmix Farmer Speciaal of Zigeuner (Verstegen)
• Peper paneermeel (Epos)

Bewerking:
1. Sorteer de kip� let op gewicht 90 grams zonder haasje
2. Plat slaan tussen plastic folie, of gebruik een vacuüm zakje
3.  Verdeel op 2 kanten de kipkruidenmix met strooibus, houd rekening met 

de voorgeschreven hoeveelheid
4. Haal de schnitzels door het doorhaal eiwit
5. Paneer met platte hand
Werk hygiënisch! Gebruik latex handschoenen, een speciale kip-plank en mes

Bereiding klant:
Koekenpan, 2x 3 min. onder middel-
matig vuur krokant bakken. 

Allergenen:
Melk, Gluten 

Boomstammetjes
Ingrediënten:
• 1000 gram Varkenssnippers (2x3 mm. plaat)
• 100 gram Ham, meegedraaid
• 100 gram Kaas, meegedraaid
• 50 gram Varkensgehaktfonduemix (Epos) 
• Oranje paneermeel 
• Peterselie, gedroogd 

Bewerking:
1.  De gedraaide varkenssnippers, de ham en de kaas goed gekoeld vermengen 

met 50 gram varkensgehaktfonduemix, niet meer kruiden gebruiken i.v.m. 
de hartige smaak van de ham en kaas

2. Vervolgens portioneren en paneren met de oranje paneelmeel
3. De uiteinden dopen in de peterselie

Allergenen:
Gluten

Mini-varkensrollade
Recept tip Recept

Oosterse kiprollade   
tip

Souvlaki-steak
Recept

tip

Recept

MEGA burgers
Recept

Recept

Boomstammetjes
Recept

Mini-varkensrollade Entrecote

Boomstammetjes

Oosterse kiprollade Riblappen

40 gram Hamburgermix, Mexicaans (Raps) 40 gram Hamburgermix, Mexicaans (Raps) 40 gram Hamburgermix, Mexicaans (Raps) 

MEGA burgers

Gepaneerde kipschnitzels

Souvlaki-steak

Pepersteak

special
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K45ma. 12 t/m zo. 18 oktober
(Opening rookworstseizoen)

ma. 19 t/m zo. 25 oktober ma. 26 okt. t/m zo. 01 november ma. 02 t/m zo. 08 november

Ingrediënten:
•  Varkensschnitzel 75-80 gram 

p/stuk
• Paprika, zoet 
•  Marinox la Kritz (Raps) of Bistro 

Kruidenolie fris & fruitig (Epos) 
• Zuurkool, uit vat
• Kaneelpoeder 
• Ontbijtspek
Tip: gebruik ontbijtspek gemaakt 
op basis van keukenzout om 
verkleuring tegen te gaan

Bewerking:
1.  Sla de varkensschnitzels zo plat 

als mogelijk
2.  Snij de zoete paprika in repen, 

lengte +/- 12 cm

3.  Zuurkool, afspoelen en goed 
uitlekken

4.  Neem 2 plakjes ontbijtspek, en 
plaats de schnitzel erop

5.  Strooi hier heel ligt kaneel op, 
goed verdelen

6.  Het geheel oprollen met 3-4 
repen paprika en 25 gram 
zuurkool

7.  De buitenkant rondom 
marineren met een van de 2 
marinades

8.  Garneren met dunne ringen 
zoete paprika   

Bereiding:

Koekenpan, middelmatig vuur, 
rondom aanbraden, totaal circa 
8-10 min. garen. 

Allergenen:
Geen

Zoet Zuurkoolrolletje
Een heerlijk gevuld varkenslapje en verrassend zoet-zurig 

van smaak 

special

Ingrediënten:
•  Rundvlees, dunne lapjes 

+/- 30 gram
•  Knakworstjes, lengte +/- 12 

cm
•  Gekruid gehakt. Tip: 

Slavinkendeeg
• Spitskool, zeer � jn gesneden
•  Marinade: World Grill Spanish 

Harbour (Verstegen) of Bistro 
kruidenolie Valencia (Epos)

Bewerking:
1.  Portioneer het gekruide 

gehakt in pijpjes van 50 gram
2.  Druk het pijpje plat en leg dit 

op een lapje rundvlees
3.  Verdeel de gesneden 

spitskool over het gehakt

4.  Plaats 1 knakworstje erop en 
rol het geheel op

5.  Vastzetten met krulprikker

6.  Rondom marineren met de 
World Grill Spanish Harbour 
of Bistro Kruidenolie Valencia 

7.  De bovenzijde garneren 
met dun gesneden plakjes 
knakworst

Bereiding:
1.  Braadpan, middelmatig vuur, 

rondom dichtschroeien, 
totaal circa 10-12 min. 
Braden

2.  Regelmatig op andere kant 
draaien met de deksel schuin 
op de pan

Menusuggestie:
Heerlijk met gewokte witte kool 
en gebakken aardappelschijfjes.

Allergenen:
Zie declaratie gebruikte 
hulpstoffen.

Keurknakker
Een rijkelijk gevulde rundervink met een knakkerige bite. 

Witlofsalade ‘superieur’  
Ingrediënten:
• 500 gram Witlof, � jn gesneden 
•  100 gram Rode uien, � jn 

gesneden 
• 100 gram Cocktailuitjes 
• 50 gram Appel, reepjes 
• 250 gram Eieren gekookt, stukjes 

• 100 gram Bosuitjes, � jn gesneden 
• 800 gram Bonfait basis eisalade

Allergenen:
Ei, melk, selderij

Broccolisalade  
Ingrediënten:
• 300 gram Broccoli, � jn 
• 200 gram Mais 
• 300 gram Eieren, gekookt, reepjes 
•  200 gram Paprika, gemengd, 

blokjes 

•  1000 gram Bonfait basis 
macaronisalade

Allergenen:
Gluten, Ei, Melk, Mosterd

Paksoi salade  
Ingrediënten:
• 650 gram Paksoi, � jn gesneden 
• 150 gram Wortel, reepjes 
• 150 gram Rode paprika, reepjes
• 150 gram Prei, reepjes 

• 900 gram Bonfait Basis eisalade 

Allergenen:
Ei, Selderij, Mosterd

Boeren piepersalade   
Ingrediënten:
• 200 gram Prei, � jne reepjes 
• 200 gram Wortel, � jne reepjes 
• 200 gram Appel, blokjes 
•  1400 gram Bonfait Duitse 

Piepersalade

Karbonade

De receptbladen van Keurslager Culinair en de Special zitten in het kwartaalpakket. Recepturen van Vleeswarenkoopjes kunt u downloden via mijn.keurslager.nl > Recepten algemeen

Abrahams 
mosterdschotel

Captains 
Dinner Mini stamppot 

buffet

Herfstschotel 
Pumpkin

Whiskey kip & pikante rijstWhiskey kip & pikante rijst

Grondstoffen:
• 1000 gram Procureur in blokjes  
• 250 gram Courgette   
• 1000 gram Champagnarde groenten (Bonduelle)
• 1 ltr Mosterd saus (Garde d’Or)

Hulpstoffen:
• 40 gram Indian mystery (Verstegen) 
• 50 gram Grove Dyon mosterd

Bewerking
•  Procureur in blokjes snijden en marineren met de 

Indian mystery
•  Aanbakken op hoog vuur, iets vocht toevoegen en 1 uur zachtjes laten 

pruttelen
•  Giet de helft van het vocht af en voeg de groente, en de klein gesne-

den courgette toe.
•  Geheel nog 10 minuten bakken.
•  Meng de mosterd door de saus en giet het mengsel bij het vlees en de 

groente

Tip: 
Ook heerlijk te verwerken met mooie puree als ovenschotel

Allergenen
Selderij en mosterd

Grondstoffen
• 1000 gram Kapucijners (uit pot of blik) met vocht
• 200 gram Gerookt spekreepjes 
• 250 gram Rookworst 
• 250 gram Uienringen 
• 150 gram Preiringen 
• 500 ml Water 
• 100 gram Piccalilly

Hulpstoffen
• 60 gram Fijne bruine sauspoeder (Raps)

Bereiding
•  Bak in de pan de spekjes goud bruin doe de uienringen erbij en bak 

mee
• Voeg de kapucijners, prei en vocht toe
• Bind af met de bruine sauspoeder
• Voeg de piccalilly toe en maak op smaak met peper en eventueel zout
• Voeg als laatste de plakje rookworst toe

Tip: 
Lekker met zilveruitjes en augurk erbij

Allergenen
Gluten en mosterd

Grondstoffen
• 3 soorten stamppot bijvoorbeeld: 
•  Boerenkool, hutspot, zuurkool, andijvie, bieten enz.

Eigen keuze uit diverse vleessoorten:
• Hachee 
• Plakjes rookworst/grillworst 
•  Rolletje katenspek of een dikker stukje (kan ook 

met zeeuws spek) 
• 2 Mini gehaktballetjes of plakje gehaktbal 
• Schepje jus 
• Uitgebakken rookspekjes 
• Stukje gebakken speklap 
• Schepje piccalilly bij de boerenkool

Bewerking
• Gebruik 1-persoons bakjes/sleetjes/bamboebakjes
• Beleg met 3 bollen stamppot d.m.v. ijsknijper (120 gram per stuk)
• Leg er 3 of 4 soorten vlees bij en een schepje jus
• Zorg dat het eindgewicht rond de 500 gram ligt

Allergenen
Geen

Grondstoffen
• 1000 gram Rijst   
• 1000 gram Kippendijen heel (zonder bot en vel) 
• 500 gram Reepjes paprika rood en oranje 
• 500 gram Gourgette in halve plakjes  
• 2000 ml Water   
• 100 gram Slaolie   
• 300 gram Paella mix (Degens) 
• 120 gram American whiskey marinade (Indasia)
• 2 Verse rode peper ringetjes

Hulpstoffen
• Sesamzaadjes licht geroosterd 

Bewerking
• Meng de rijst met de paella mix, olie en water
• Kippendij kruiden met de whiskey marinade
• Groente snijden
• Kip garen op 160ºC in de oven 
• Kip bestrooien met geroosterd sesamzaad

Bereiding
• Rijst garen in de steamer
•  Laatste 10 minuten de groente en de pepertjes erdoor heen mengen
• Rijst mengen met kip

Allergenen
Gluten, vis, noten, soja en sul� et
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Rookworst 
met pompoenpuree 

Koken in de

herfst
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K46
Goulash pakket
500gr. vlees, 250 gr. uien, 250 gr. paprika

Ingrediënten:
•  Grof gesneden rundvlees geschikt om te sto-

ven, bij voorkeur doorregen 

Optioneel: kant-en-klaar gekruid aanbieden

Bewerking:
1. De uien en paprika gesneden aanbieden in afgesloten verpakking

Hachee-pakket
500 gram vlees en uien

Grondstoffen:
•  Incourante delen rundvlees geschikt voor 

stoven. Rib, klaprib, gedeelte borst

Bewerking:
Snijd mooie grove blokken van 2,5 a 3 cm doorsnede.

Kipreepjes Festival 
Diverse smaken

Kip roerbak inspiraties:
1. Kip Stroganoff
2. Oosterse Kipreepjes
3. Kalkoenroerbak reepjes

Kip Stroganoff
Ingrediënten:
• 1000 gram Kip� let of kippendijen, reepjes of kleine blokjes
• 200 gram Spekblokjes (keukenzout), � jn gesneden
• 200 gram Ui, halveren aan dunne ringen gesneden
• 200 gram Paprika rood, blokjes
• 200 gram Champignons, plakken gesneden
• 100 gram Marinade briljant rood (Hela
• 30 gram Olie Vital (Weidelco)

Bewerking: 
Alles met elkaar mengen.

Tip: 
Voeg na het bakken wat crème 
fraise toe.

Oosterse kipreepjes
Ingrediënten:
•  1000 gram  Kip� let licht aanvriezen en op de vleeswarenmachine in 

reepjes snijden
• 100 gram Briljant rood (Hela)
• 30 gram Olie Vital (Weidelco)
• 70 gram Ketjap manis

Bewerking: 
De bovenstaande ingrediënten goed mengen met elkaar.

Toevoegen:
• 200 gram Preiringen
• 300 gram Wortel, gesneden 
• 150 gram Cashewnoten
Alles luchtig met elkaar mengen.

Kalkoenroerbak
Ingrediënten:
•  1000 gram  Kalkoenborst� let aanvriezen en op de vleeswarenmachine in 

reepjes snijden
• 100 gram World Grill Honey Mosterd marinade (Verstegen)
• 200 gram  Courgette, halveren in de lengte en aan dunne plakken 

snijden
• 200 gram Kleine champignons, halveren 
• 200 gram Paprika-rood, blokjes

Bewerking:
Alles met elkaar mengen  

Runderstoo� apjes
Grondstoffen: 
•  Magere courante delen rundvlees, geschikt 

om te braden en stoven.   

Bewerking: 
•  Voorkeur 4 mooie courante lappen 

van 125 gram 

Bereiding consument:
1. Vlees kruiden
2. Boter en olie verhitten
3. Vlees rondom licht bruin bakken
4. Blussen met heet water tot het vlees er bijna onder staat
5. Ui, kno� ook en laurier toevoegen
6. Minimaal 3 uur zachtjes laten sudderen, tussentijds regelmatig controlerenHamburgers

Ingrediënten
•  1000 gram  100% Rundersnippers 80/20

(aanvriezen, goed doorgekoeld) 
• 60 gram Fresh Pasta Hamburger (Verstegen)
•  10 gram  Tomatenpuree (zuurdere smaakrichting)

of gebruik
25 gram Tomatenketchup (zoetere smaakrichting)

Bewerking:
1.  Maal de grondstof 1x door 3 mm of 5 mm plaat gehaktmolen
2.     Mengen met de hulpstoffen tot gebonden massa en de hulpstoffen goed
    opgenomen zijn gewicht 125 gram, en vormen (rond)

Bereiding klant:
Hamburgers: koekenpan of grillpan circa 2x 3 min. bakken.

Allergenen:
Zie declaratie gebruikte hulpstoffen.

Goulash pakket
tip

Hachee-pakket
tip

Kipreepjes Festival 
Recept

Runderstoo� apjes
Recept

Recept

Goulash pakket

Snijd mooie grove blokken van 2,5 a 3 cm doorsnede.Snijd mooie grove blokken van 2,5 a 3 cm doorsnede.

Hachee-pakket

Runderstoofl apjes

10 gram  Tomatenpuree (zuurdere smaakrichting)

Hamburgers

ma. 09 t/m zo. 15 november
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K48ma. 16 t/m zo. 22 november ma. 23 t/m zo. 29 november ma. 23 t/m zo. 29 november

Komkommer Pestosalade  
Ingrediënten:
• 700 gram Komkommer, halve schijfjes 
• 700 gram Bleekselderij, schijfjes 
• 150 gram Paprika, rood en geel in blokjes 
• 150 gram Bonfait Basis pasta-pestosalade

special

special

Ingrediënten:
Ingrediënten:
• 750 gram Gehakt, h-o-h
•  250 gram Soepgroente, � jn 

gesneden
• 400 gram Mager varkensvlees
• 300 gram Kippendijen� let
• 200 gram Zacht mager rundvlees
•  35 gram Kip grillkruiden met zout 

(Verstegen)
• Ontbijtspek

Bewerking:
1.  De gesorteerde grondstoffen 

aanvriezen
2.  Het rundvlees, varkensvlees 

en de kip 1x 3 mm plaat 
gehaktmolen malen

3.  Mengen de grondstoffen met de 
afgewogen kruiden 

4. Portioneren, 120 gram
5. Vormen, gebruik hamburger pers
6.  Omwikkelen met plakje 

ontbijtspek 
7.  Garneren met dun gesneden 

rode uien ringen 1x 
cherrytomaatje en peterselie

Bereiding:
Koekenpan, eerst 2 kanten dicht 
schroeien en vervolgens circa 
8-10 min. zachtjes gaar braden.

Menusuggestie: 
Heerlijk met broccoli en 
aardappelpuree.   

Allergenen:
Nee

Ingrediënten:
Ingrediënten:
•  1000 gram Gekruid gehakt, 

h-o-h. Tip: slavinkendeeg
•  150 gram Champignons, � jn 

gesneden
•  50 gram Ontbijtspek, zeer kleine 

reepjes gesneden 
• 150 gram Rode uien
•  100 gram Zoete uien, � jn 

gesneden
• Ontbijtspek 
• Marinade, naar eigen keuze
• Lente-ui

Bewerking:

1.  Schil de zoete uien, en snij in 4 
delen

2.  De buitenste delen apart leggen 
en het hart gebruiken voor een 
deel van de vulling

3.  Snij alle ingrediënten en meng 
door het gekruide gehakt. Tip: 
keukenmachine

4.  Portioneren 80 gram per stuk, en 
draai mooie ronde ballen

5.  Plaats 3 of 4 delen ui om de 
gehaktbal

6.  Trek kruislinks 2 plakken 
ontbijtspek om de ballen

7.  Rondom marineren, neem een 
marinade naar eigen keuze

8.  Plaatsen in passend rond 
aluminium cupje

9.  Garneren; maak een hoedje van 
stukje rode ui, samen met plukje 
peterselie. Op de bal vastzetten 
met korte krulprikker

Bereiding:
Braadpan, middelmatig vuur, 
rondom dicht schroeien en 
vervolgens circa 15 min. braden.
Regelmatig op andere kant draaien 
met de deksel schuin op de pan.  

Menusuggestie:
Heerlijk samen met gebakken 
champignons en krieltjes. 

Allergenen:
Zie declaratie gebruikte 
gehaktkruiden en marinade.

007 Steak
Een spannend en sensationeel gekruide burger. 

Uiige Bal
Een zoetig delicate gehaktbal, rijk van smaak.

De receptbladen van Keurslager Culinair en de Special zitten in het kwartaalpakket. Recepturen van Vleeswarenkoopjes kunt u downloden via mijn.keurslager.nl > Recepten algemeen

Limburgs 
Zoervleisj Vierjaargetijden 

stamppot
Roasted garlic 
chicken

Grondstoffen
• 1000 gram Runderstoofvlees 
• 1000 gram Uienringen
• 250 ml Azijn (blank)
• 20 gram Bruine basterd suiker
• 150 gram Peperkoek (ontbijtkoek)
• 1 gram Flesje bruin bier

• 120 gram Schinse appelstroop

Hulpstoffen
• 4 stuks Laurierblaadjes
• 4 stuks Kruidnagel
•  Saus bruiner karamel (Hela, Raps, 

Verstegen)
• Bruine saus poeder (Raps)
•  20 gram Hacheekruiden 

(Verstegen)

Bewerking
•  Rundvlees kruiden met 

hacheekruiden

Bereiding
•  Rundvlees aanbakken op hoog 

vuur
•  Uien toevoegen en meebakken
•  Alle ingrediënten toevoegen 

(behalve de peperkoek)
•  Laat het geheel op laag vuur gaar 

sudderen
•   Verkuimel de peperkoek en laat 

deze nog even mee stoven
•  Afbinden met de sauspoeder en 

eventueel op smaak maken met 
zout en peper

•  Om het geheel een mooie donke-
re kleur te geven een klein beetje 
saus bruiner karamel toevoegen

Allergenen
Zie declaraties hulpstoffen

Grondstoffen
• 2000 gram Aardappelpuree 
• 750 gram Tomatenpartjes 
• 300 gram Hamblokjes 
• 400 gram 8 Eieren in partjes 
• 500 gram 1 Krop ijsbergsla 
• 150 gram Lente-ui in ringen 
• Kookroom

Bewerking
• Puree maken

Bereiding
•  Alle ingrediënten voorzichtig mengen met de 

koude puree
•  Op smaak maken met zout en peper of stamppotkruiden en eventueel 

een scheut room

Allergenen
Gluten, ei, melk en selderij

Grondstoffen
•  1000 gram Kippendijenvlees in 

blokjes 
•  1000 gram Aardappelwedges met 

schil gekruid (Peka)
•  300 gram Bospaddenstoel in 4e 

gesneden 
•  200 gram Lente-ui in grove 

stukken 
• 250 gram Paprika rood in blokjes
• 750 ml Water

Hulpstoffen
•  40 gram Roasted garlic and 

parsley seasoning (Raps)
• Fijne Hollandaisesaus poeder (Raps)

Bewerking
•  Kipkruiden met roasted garlic 

seasoning

Bereiding
•  Bak het vlees gaar en voeg de 

groente toe
•  Voeg water toe en bind af met de 

Hollandaisesaus poeder

Allergenen
Ei

Allergenen:
Gluten, Melk, Ei, mosterd
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Recept nodig?

Pappardelle 
met gehakt, paddenstoelen en venkel

klaar binnen 
20 minuten’

GEGRILDE 
KARBONADES
met citroengras 
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Recept 
nodig?

Boeuf Bourguignon 

of met rosbief 
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Proef de 
klassieke


