
N.B.  De allergenendeclaratie geldt alleen als het product geheel volgens het aangegeven recept wordt gemaakt.  
Bij afwijking van het recept dient u zelf de declaratie aan te passen.

Grondstoffen
• 1000 gram Hamlap/varkenslap in blokjes 
• 300 gram Uienringen   
• 2000 gram Aardappel groente gratin (Peka) 
• 500 gram Ketjap honing saus (Degens) 
• 100 gram Lente-ui    
• 500 gram Sperziebonen gebroken 
• Geraspte kaas
• Rodepeper ringetjes
 
Hulpstoffen
• Varkensvlees kruiden met zout 
• Zout 

Bewerking
•  Vlees kruiden en zouten
• Sperziebonen beetgaar koken

Bereiding
•  Vlees aanbakken in de pan met de uienringen en 

zachtjes garen
• Als het vlees gaar is saus toevoegen
•  Vul een ovenschaal of 1 persoon bakjes met een laagje 

aardappel groente gratin
•  Dan een laag vlees/saus en daar overheen weer een 

laag met gratin
•  Meng geraspte kaas met grof paneermeel en strooi er 

overheen
• Bak af in de oven 20 minuten op 160 graden
•  De laatste 5 minuten bestrooien met lenteui gesneden 

en peperringetjes

Allergenen

MELKEI SOJAGLUTEN

Sweet porc gratin



N.B.  De allergenendeclaratie geldt alleen als het product geheel volgens het aangegeven recept wordt gemaakt.  
Bij afwijking van het recept dient u zelf de declaratie aan te passen.

Griekse Pasticcio

Grondstoffen
• 500 gram Rundergehakt
•  400 gram Griekse pasta (Kritharaki, Orzo) of andere 

dichte pasta 
• 300 ml Tomatensaus 
• 100 gram Ui, fijngesneden 
• 100 ml Witte wijn, droog 
• 30 gram Paneermeel 
• 60 gram Roomboter 
• Geraspte kaas 
• 1000 ml Beschamelsaus 
• 50 gram Ei rauw

Hulpstoffen
• 5 gram Piment 
• 5 gram Kaneelpoeder

Bewerking
•  Gehakt rul bakken met ui, wijn, tomatensaus, kaneel en 

piment op smaak maken met peper en zout
•  Laat de gehaktsaus 15 minuten zachtjes doorgaren, 

voeg de paneermeel toe.

Bereiding
•  Pasta beetgaar koken en mengen met de ei en boter, 

verdeel de helft over de ingevette ovenschaal of  
1 persoons bakjes

•  Verdeel het gehakt mengsels over de pasta en doe daar 
de andere helft van de pasta op.

•  Verdeel de bechamelsaus er overheen en de kaas.
•  30 Minuten in de oven op 160ºC en als laatste een 

paar minuten op 200 graden voor de kleur.

Allergenen
SELDERIJSELDERIJMELKEIGLUTEN



N.B.  De allergenendeclaratie geldt alleen als het product geheel volgens het aangegeven recept wordt gemaakt. 
Bij afwijking van het recept dient u zelf de declaratie aan te passen.

Runderreepjes
in Stroganoffsaus

Grondstoffen
• 2000 gram Magere rundvlees reepjes (Niet te fi jn)
• 1500 gram Stroganoffsaus (Henry)
• 500 gram Verse champignons of blik  
• 300 gram Paprika 3 kleuren (Reepjes, fi jn) 
• 200 gram Prei-ringen

Hulpstoffen
• Zout/peper   
•  20 gram Binding DS per kilo vlees (Verstegen of 

eigen keuze) 
• 5 gram Paprikapoeder   
• 3 gram Chilipoeder

Bewerking
•  Vlees kruiden met de chilipoeder, paprikapoeder, zout 

en peper en mengen met de binding DS
•  Saus, paprikareepjes en champignons toevoegen. Alles 

goed mengen en vacumeren per zak (gewicht 
toonbank bak)

• Sousvide garen op 80°C 4 uur in steamer of kookketel
• Goed koud spoelen 

Tip: Lekker met rijst of gebakken aardappels

Allergenen

SELDERIJSELDERIJ MOSTERD



N.B.  De allergenendeclaratie geldt alleen als het product geheel volgens het aangegeven recept wordt gemaakt.  
Bij afwijking van het recept dient u zelf de declaratie aan te passen.

Forest
Maaltijdsalade

Grondstoffen
• 1000 gram Roseval aardappels   
• 800 gram Basis voor aardappelsalade (Bonfait) 
• 200 gram Rucola   
• 100 gram Rode ui, stukjes   
• 500 gram Kastanje-champignons in 4e gesneden
• Gerookte kipfilet in plakken   
• Dunne plakjes rauwe ham naar keuze  
•  Garnering: pecannoot, cranberry, plakjes brie, 

cherrytomaat   
• Bosui ringetjes

Bewerking
• Kook de roseval aardappels beetgaar
•  Bak de champignons in de pan kort bruin met zout  

en peper

Bereiding
• Snij de roseval in plakjes of stukjes
•  Meng met de basis voor aardappelsalade, 

champignons, ui en rucola
• Verdeel de salade over de 1 persoons salade bakken
•  Snij er een aantal plakken gerookte kipfilet op en 2 

toefjes dun gesneden rauwe ham
•  Garneer naar keuze met pecannoot, brie stukjes, 

cherrytomaat, bosui

Allergenen

NOTENMELKEI



N.B.  De allergenendeclaratie geldt alleen als het product geheel volgens het aangegeven recept wordt gemaakt.  
Bij afwijking van het recept dient u zelf de declaratie aan te passen.

Rucola stamppot  
met gehaktballetjes

Grondstoffen
• 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 flakes (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

SELDERIJSELDERIJ MOSTERDMELK



N.B.  De allergenendeclaratie geldt alleen als het product geheel volgens het aangegeven recept wordt gemaakt.  
Bij afwijking van het recept dient u zelf de declaratie aan te passen.

Abrahams mosterdschotel

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 gesneden 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 oven-
schotel 

Allergenen
SELDERIJSELDERIJ MOSTERD



N.B.  De allergenendeclaratie geldt alleen als het product geheel volgens het aangegeven recept wordt gemaakt.  
Bij afwijking van het recept dient u zelf de declaratie aan te passen.

Captains Dinner

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 MOSTERD



N.B.  De allergenendeclaratie geldt alleen als het product geheel volgens het aangegeven recept wordt gemaakt.  
Bij afwijking van het recept dient u zelf de declaratie aan te passen.

Mini stamppot buffet

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



N.B.  De allergenendeclaratie geldt alleen als het product geheel volgens het aangegeven recept wordt gemaakt.  
Bij afwijking van het recept dient u zelf de declaratie aan te passen.

Herfstschotel Pumpkin

Grondstoffen
• 1000 gram Grove repen varkensvlees  
•  2000 gram Halve aardappelen in schil of aardappel 

partjes met schil (Peka )
• 250 gram Courgette in halve maantjes gesneden
• 500 gram Bospaddenstoelen in 4e gesneden 
• 500 gram Flespompoen in blokjes 
• 150 gram Rode ui in stukjes

• Garnering: Cranberries en walnoot

Hulpstoffen
• Zout en peper   
• Olie   
• Groene kruidenolie (naar keuze)
• Braad-/grillkruiden (naar keuze) 

Bewerking
• Kruid het vlees met de grillkruiden
•  Kruid de aardappels met zout en peper en een  

scheutje olie
• Meng de groente en kruid met de groene kruidenolie

Bereiding
• Bak de aardappels mooi bruin in de oven.
• Bak de groente op 160˚C in de oven beetgaar
• Bak de repen varkensvlees gaar in de pan of oven
• Meng alles Ingrediënten voorzichtig
• Verdeel over 1 persoonsbakjes of uitschep schaal
• Garneer mooi af.

Allergenen
Zie declaraties hulpstoffen



N.B.  De allergenendeclaratie geldt alleen als het product geheel volgens het aangegeven recept wordt gemaakt.  
Bij afwijking van het recept dient u zelf de declaratie aan te passen.

Whiskey kip & pikante rijst

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

NOTEN SULFIETVIS SOJAGLUTEN



N.B.  De allergenendeclaratie geldt alleen als het product geheel volgens het aangegeven recept wordt gemaakt. 
Bij afwijking van het recept dient u zelf de declaratie aan te passen.

Limburgs Zoervleisj

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 donkere kleur te geven een 

klein beetje saus bruiner karamel toevoegen

Allergenen
Zie declaraties hulpstoffen



N.B.  De allergenendeclaratie geldt alleen als het product geheel volgens het aangegeven recept wordt gemaakt.  
Bij afwijking van het recept dient u zelf de declaratie aan te passen.

Vier jaargetijden stamppot

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

SELDERIJSELDERIJMELKEIGLUTEN



N.B.  De allergenendeclaratie geldt alleen als het product geheel volgens het aangegeven recept wordt gemaakt.  
Bij afwijking van het recept dient u zelf de declaratie aan te passen.

Roasted garlic chicken

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


