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Krokante kip tortilla 

 

 

 

 
 

 

  

 

Bereidingswijze 

 Besmeer de tortilla vellen met truffelmayonaise. 

 Leg de ijsbergsla in het midden van de wrap in een lijn van links naar rechts.  

 Snijd de cherrytomaatjes in partjes en verdeel deze over de ijsbergsla.  

 Snijd ook de komkommer in dunne plakjes en verdeel ook deze over de ijsbergsla.  

 Strooi hier vervolgens wat gebrokkelde feta over. 

 Snijd de Wakadori kip in reepjes van 1 a 1,5 cm dik en verdeel deze vervolgens over de rest. 

 Rol de tortilla strak op en snijd deze voor een mooie presentatie schuin doormidden. 

 

Vega variatie 

Vervang de Wakadori door een vegetarische schnitzel (art. nr. 83106). Jack fruit is tegenwoordig ook 

heel populair onder de vegetariërs. Marineer dit fruit met de truffel mayonaise en de wrap is geheel 

geschikt voor vegetariërs. 

 
Geschikt voor koude en warme consumptie. 

 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 3 kilo 

18578 FRIED WAKADORI  4.3kg 1 kg 

17584 TORTILLAVELLEN VERS 30cm  6x18st 10 stuks 

13682 IJSBERGSLA GESNEDEN  500gr 500 gram 

17789 FETA CUBIC WATERBASIS  1kg 300 gram 

69614 ZAANSE TRUFFEL MAYONAISE  500ml 250 gram 

13756 CHERRY TOMAATJES 250gr 250 gram 

13703 KOMKOMMERS    p/st 2 stuks 
 

Inkoopprijs per recept € 26,06     per maaltijd (400 gram) € 2,60 
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Tagliatelle aglio olio met diamanthaas 

 

 

 

 
 

 

  

  

 

Overige benodigdheden 

Olijfolie 

Knoflook  

Peper/zout 

 

Bereidingswijze 

 Snijd de diamanthaas in stukjes van 2 bij 2 cm.  

 Meng deze met de chimichurri kruiden en een scheutje olie in een bak.  

 Kook de tagliatelle gaar.  

 Giet deze vervolgens in een vergiet af, spoel met water tot de pasta koud. 

 Fruit de gesnipperde ui en geperste knoflook in een beetje olijfolie aan op laag vuur.  

 Zet de pan vervolgens op hoog vuur en bak hierbij de diamanthaaspuntjes mooi bruin.  

 Zet het vuur weer laag en voeg de gedroogde tomaatjes en een flinke scheut olijfolie toe.  

 Breng op smaak met peper en zout.  

 Portioneer de diamanthaas met de saus op de pasta. Leg hier de rucola op en strooi er wat 

Grana padana over. Maak het geheel af met wat gehakte peterselie. 

 

Vega variatie 

Vervang de diamanthaas door groene asperges of andere groenten en maak het af met 

pijnboompitten. 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 3 kilo 

72177 TAGLIATELLE  3kg  COLLEZIONE  1 kg 

20582 MERLIN (JODEHAZEN)  (12) TARA 700 gram 

73125 GRANA PADANO SNIPPERS  500gr  200 gram 

11762 SUDNSOL GECONFIJTE TOMAAT 1kg 100 gram 

60459 SPICEMIX DEL MONDO CHIMI 500gr 40 gram 

13686 RUCOLA SLA  125gr 125 gram 

15270 UI BLOKJES 5mm  1kg 10 gram 

13774 
18703 

PETERSELIE GESNEDEN  500gr 
PETERSELIE VRIESDROOG  23gr 

Eigen inzicht 

 

Inkoopprijs per recept € 26,06     per maaltijd (400 gram) € 3,26 
 



 

Op z’n verst maaltijdenconcept – recepten – kwartaal 4 - 2020 

  

 

Groenten stamppot met truffelsalami 

 

 

 

 
 

 

  

 

Bereidingswijze 

 Plaats de wortelblokjes en broccoli op een bakplaat en ontdooi deze in de oven op 100˚C 

gedurende 3 minuten. 

 Maak de venkel schoon en snijd deze in reepjes van ongeveer een halve centimeter. 

 Plaats de venkel en de paprika reepjes op een bakplaat en rooster deze vervolgens in een 

voorverwarmde oven op 180˚C gedurende 10 minuten. 

 Snijd de truffelsalami in dunne reepjes en bak deze in een pan of in de oven tot deze licht 

krokant is. 

 Meng de groenten en de truffelsalami en meng dit vervolgens door de aardappelpuree. 

 Maak het geheel wat smeuïger door het vocht van de truffelsalami er doorheen te mengen.  

Zo breng je de stamppot ook meteen op smaak. 

 Portioneer het geheel en garneer af met de zilveruitjes. 

 

Vega variatie 

Vervang salami door meerdere soorten groenten of door een vleesvervanger (bijvoorbeeld Vega 

gehakt (art. nr. 8310) of vega kipstuckjes (art. nr. 15495). Maak dit gerecht wat smeuïger met room 

en boter. Breng 100 gram room met 50 gram roomboter aan de kook en meng dit door de stamppot. 

Maak het gerecht op smaak met peper en zout. 

 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 3 kilo 

17351 AARDAPPELPUREE  2.5kg  KROES 2 kg 

14421 WORTELSCHIJFJES RTP  2.5kg (4) 250 gram 

14387 BROCCOLI RTP  2.5kg  (4) 400 gram 

71744 PAPRIKA DPV ROOD/GROEN  2.5kg  (4) 250 gram 

13724 VENKEL  1 stuk 

16058 TRUFFELSALAMI  300 gram 

18623 ZILVER-UIEN  1.5ltr  Eigen inzicht (garnering) 
 

 Inkoopprijs per recept € 22,17          per maaltijd (400 gram) € 2,95 
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Penne alla carbonara 

 

 

 

 
 

 

  

 

Bereidingswijze 

 Ontdooi de broccoli. 

 Snijd de kippendij in reepjes en leg deze op een bakplaat. Ook de spekreepjes en de paprika 
reepjes kunnen op een bakplaat gelegd worden. 

 Plaats alles in de oven op 180˚C met 20% vocht. 

 De paprika reepjes 6 minuten 

 De kipdijen reepjes 12 minuten 

 De spekreepjes tot ze mooi uitgebakken zijn. 

 Meng alle afgekoelde ingrediënten door elkaar en portioneer. 

 Maak het gerecht af met de geraspte kaas. 
 

Tip: meng niet alle spekjes en broccoli door het gerecht maar garneer het mooi af met deze 

ingrediënten zodat het gerecht er wat kleurrijker uitziet.  

 

Vega variatie 

Vervang de kip en spekreepjes voor wat extra groenten of vegetarische kipstuckjes (art. nr. 15495). 

 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 3 kilo 

16782 PENNE RIGATE GEKOOKT  750gr BF 750 gram 

18647 BASIS CARBONARASAUS  1kg  BF 1 kg 

71744 PAPRIKA DPV ROOD/GROEN  2.5kg  (4) 250 gram 

14387 BROCCOLI RTP  2.5kg  (4) 350 gram 

100257 KIPDIJENVLEES SPECIAAL  2.5kg  300 gram 

70072 REEPJES MAGERSPEK  1kg  BULK  ZAV 250 gram 

13984 KASARELLA 40+  GROF  1kg 100 gram 
 

 Inkoopprijs per recept € 17,90          per maaltijd (400 gram) € 2,39 
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Boeuf Bourguignon 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

Bereidingswijze 

 Ontdooi de wortel en de champignons en doe dit samen met de zilveruitjes en het gestoofd 

rundvlees in een ruime bak. 

 Bak ondertussen de spekjes licht krokant en meng dit met de rest. 

 Voeg hier de Maaltijdsaus Bourgondisch aan toe en meng het geheel met de krieltjes. 

 Portioneer dit in een mooie schaal of in mooie 1 persoons bakjes. 

 

 

Tip: de krieltjes zijn ook gemakkelijk te vervangen door witte rijst (art. nr. 18135). Voeg eventueel 

wat spruitjes (art. nr. 14419) toe aan de Maaltijdsaus Bourgondisch om het nog meer kleur en een 

winterse tint te geven. 

 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 3 kilo 

70360 GESTOOFD RUNDVLEES  5x1kg 1 kg 

14421 WORTELSCHIJFJES RTP  2.5kg (4) 300 gram 

73824 MAALTIJDSAUS BOURGONDISCH  2.5kg  
EPOS 

500 gram 

18623 ZILVER-UIEN  1.5ltr  200 gram 

12353 CHAMPIGNON GESNEDEN  1kg  (10) 500 gram 

70072 REEPJES MAGERSPEK  1kg  BULK  ZAV 250 gram 

11961 KRIEL MINI  2kg  PEKA 1 kg 
 

Inkoopprijs per recept € 18,63          per maaltijd (400 gram) € 2,48 
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Japanse wokschotel 

 

 

 

 
 

 

 

Bereidingswijze 

 Snijd de kippendijen in reepjes van ongeveer 2 cm dik.  

 Kruid de kip met de Japanse kruiden en plaats deze op een bakplaat in de oven op 160˚C 

20% vocht gedurende 15 minuten. 

 Gaar de gekruide rijst samen met 1.2 liter water in een stoom oven gedurende 20 minuten 

op 100˚C. 

 Ontdooi de wok Indonesia en plaats 2 minuten in de stoom oven op 100˚C. 

 Meng de groenten met de kip en de maaltijdsaus en portioneer dit op de rijst. 

 Garneer het gerecht af met wat sesamzaadjes 

Tip: Voeg wat gebrande cashewnootjes (art. nr. 15663) toe ter garnering. 

 

Vega variatie 

Vervang de kip door vegetarische kipstuckjes (art. nr. 15495). 

 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 3 kilo 

100257 KIPDIJENVLEES SPEC.  2.5kg 800 gram 

12046 JAPANSE KIPKRUIDEN  4kg  EPOS 20 gram 

18572 TERIYAKI MIRIN SAUS  3kg  YAMA 600 gram 

12909 GEKRUIDE RIJST  1.18kg  EPOS 1,18 kg 

14359 WOK INDONESIA  2.5kg  (4) 800 gram 

14182 SESAMZAAD HEEL  290gr  HELA Eigen inzicht (garnering) 
 

Inkoopprijs per recept € 22,58          per maaltijd (400 gram) € 3,01 
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Appeltjesstamppot met stroop 

 

 

 

 
 

 

  

 

Bereidingswijze 

 Wel de rozijnen in een bak met lauw water. 

 Leg de spekreepjes op een bakplaat en gaar deze in een voorverwarmde oven op 200˚C tot 
deze mooi krokant zijn. ± 12 minuten. 

 Snijd de appel in partjes en meng deze met de uienringen. Gaar ook deze gedurende 10 
minuten in de voorverwarmde oven.  

 Meng alle afgekoelde producten door elkaar en breng op smaak met peper, zout en 50 gram 
appelstroop.  

 Portioneer de maaltijd en garneer het gerecht af met appelstroop en eventueel wat gehakte 
peterselie. 

 
Tip: vervang de spek door chorizo (art. nr. 17955) bak deze ook lekker krokant en meng dit door de 
stamppot voor een andere twist. 
 
 
Vega variatie 

Laat de spekreepjes achterwege. 

 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 3 kilo 

17351 AARDAPPELPUREE  2.5kg  KROES 2 kg 

16971 ROZIJNEN DONKER ONGEWELD  800gr  200 gram 

70072 REEPJES MAGERSPEK  1kg  BULK  ZAV 500 gram 

13630 APPELS ZOET p/st 4 stuks 

72446 UIENRINGEN 3-5mm  2.5kg  (4)  1 kg 

 APPELSTROOP 100 gram 

13774 
18703 

PETERSELIE GESNEDEN 500gr 
PETERSELIE VRIESDROOG 23gr 

Eigen inzicht (garnering) 

 

 Inkoopprijs per recept € 17,92          per maaltijd (400 gram) € 2,39 
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Peppaco smoorschotel 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bereidingswijze 

 Snijd de kipdijfilet in blokjes van 2 bij 2 cm en kruid deze met de grill-mix kerrie. 

 Leg deze op een bakplaat en gaar in de oven op 160˚C met 20% vocht gedurende 15 

minuten. 

 Leg de spinazie in een warmte bestendige bak met gaatje en zet deze de laatste 2 minuten 

bij de kip in de oven. 

 Laat de spinazie goed uitlekken zodat al het vocht ervan af is. 

 Meng vervolgens alle ingrediënten door elkaar en portioneer in een mooie schaal. 

 

 

Tip: voeg voor de kleur nog 500 gram tuinerwtjes (art. nr. 50619) toe. 

 

 

Vega variatie 

Vervang de kip door vegetarische kipstuckjes (art. nr. 15495). 

 

 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 3 kilo 

100257 KIPDIJENVLEES SPEC.  2.5kg 800 gram 

13477 PEPPACO SMOORSAUS  2.5kg  EPOS 900 gram 

13167 GRILL-MIX ECO KERRIE  2.5kg  EPOS 25 gram 

14287 BLADSPINAZIE  2.5kg  (4) 500 gram 

11791 HOME MADE POTATOES  2kg  PEKA 1,5 kilo 
    

Inkoopprijs per recept € 11,76          per maaltijd (400 gram) € 1,57 
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Griekse kofta 

 

 

 

 
 

 

  

 

Bereidingswijze 

 Kruid het gehakt en voeg de knoflook hier aan toe. 

 Maak hier rolletjes van en plaats de rolletje in de steamer op 160˚C 20% vocht gedurende 15 

minuten. 

 Leg de paprika en de sperziebonen op een bakplaat. 

 Plaats de bakplaten in de steamer op 160˚C 100% vocht gedurende 8 minuten. 

 Snijd de tomaat in blokjes en leg deze op een bakplaat en plaats het in de oven op 220˚C 

10% vocht gedurende 4-6 minuten. 

 Meng het met de tomatino saus zachtjes door elkaar. 

 Plaats eerst de rijst in een mooie schaal en vervolgens het mengsel er bovenop. 

 

Vega variatie 

Vervang de Wakadori door een vegetarische schnitzel (art. nr. 83106). Jack fruit is tegenwoordig ook 

heel populair onder de vegetariërs. Marineer dit fruit met de truffel mayonaise en de wrap is geheel 

geschikt voor vegetariërs. 

 
Geschikt voor koude en warme consumptie. 

 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 3 kilo 

3/41209 (BB) DB RUNDERSNIPPERS 80/20 800 gram 

70715 PAPRIKA LINTEN ROOD 2,5kg (4) 400 gram 

13155 TROSTOMATEN 1 kg 

17113 TOMATINO  4x3kg  KNORR 1 liter 

14384 GEBROKEN SPERZIEBONEN  2.5kg  (4) 700 gram 

18220 KNOFLOOKPASTA (pulp)  1kg 75 gram 

18135 WITTE RIJST  2kg  KROES 2 kg 
 

Inkoopprijs per recept € 21,08     per maaltijd (400 gram) € 2,11 
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Kip Hawaï 

 

 

 

 
 

 

 

 

Overige benodigdheden 

Olijfolie   

Oven 

 

Bereidingswijze 

 Snijd de kipdijfilet in reepjes van ±1,5 cm en kruid deze met de eco kerriemix en een 

scheutje olie. 

 Leg deze op een bakplaat en gaar de kip in de oven op 160˚C met 20% vocht gedurende 12 

tot 15 minuten. 

 Meng de kippendij en de paprika en voeg de ananas/chilisaus toe.  

 Roer hier de helft van de ananas en de cashewnoten doorheen. 

 Portioneer de gekookte rijst en giet hier het mengsel overheen. 

 

 

Tip: Garneer het gerecht af met de overgebleven ananas en cashewnoten. En strooi er eventueel 

wat gehakte peterselie (art. nr. 13351) over heen voor de kleur. 

 

 

Vega variatie 

Vervang de kip door vegetarische kipstuckjes (art. nr. 15495). 

 

 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 3 kilo 

100257 KIPDIJENVLEES SPEC.  2.5kg 800 gram 

13167 GRILL-MIX ECO KERRIE  2.5kg  EPOS 25 gram 

60701  ANANAS-CHILI SAUS  2.7ltr 900 gram 

71744 PAPRIKA DPV ROOD/GROEN  2.5kg  (4) 500 gram 

15663 CASHEWNOTEN ONGEZOUTEN  600gr 200 gram 

17188 ANANAS TIDBITS  3ltr  DOLE 300 gram 
 
 

Inkoopprijs per recept € 17,12          per maaltijd (400 gram) € 2,28 
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Mexicaanse ovenschotel 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

  

 

 

Bereidingswijze 

 Doe de prei, de ui en de paprika in een ovenbestendige gastronormbak en plaats het in de 

oven op 100˚C stoom gedurende 5 minuten. 

 Kruid het gehakt met de Mexicaanse kruiden en de knoflook en rul het gehakt 10 minuten in 

de oven op 160˚C met 20% vocht. 

 Meng het gehakt met de groenten en de uitgelekte kidneybonen. 

 Portioneer de aardappelschijfjes in een ovenschaal.  

 Leg hierop het groenten gehakt mengsel. 

 Kluts de eieren samen met de kookroom samen en breng dit op smaak met peper en zout. 

 Giet dit mengsel over de gehele ovenschotel. 

 Bedek de schotel met een laagje kasarella en gaar de schotel in de oven op 180˚C gedurende 

20 minuten. 

 

Vega variatie 

Gebruik meerdere soorten groenten bijvoorbeeld een ratatouille (art. nr. 72555). Kruid de groenten 

dan met de Mexicaanse kruiden om toch een goede smaak te hebben. 

 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 3 kilo 

11782 AARDAPPELSCHIJFJES  2kg  6mm PEKA 1 kg 

3/41209 (BB) DB RUNDERSNIPPERS 80/20 750 gram 

78412 MEXICAANSE KRUIDEN 1kg HELA 350 gram 

14407 PREI GESNEDEN  2.5kg  (4) 500 gram 

72446 UIENRINGEN 3-5mm  2.5kg  (4) 250 gram 

71744 PAPRIKA DPV ROOD/GROEN  2.5kg  (4) 500 gram 

17490 KIDNEYBONEN 12x400ml 400 gram 

18220 KNOFLOOKPASTA (pulp)  1kg 75 gram 

72118 BLUE BAND KOOKROOM CULINAIR 15%  1lt  
(8) 

300 gram 

70903 SCHARRELEI MIDL/GROOT  14x10st 3 stuks 

13984 KASARELLA 40+  GROF  1kg 100 gram 
 
 

Inkoopprijs per recept € 18,63          per maaltijd (400 gram) € 2,48 
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Hete kip met rijst 

 

 

 

 
 

 

  

  

 

Bereidingswijze 

 Ontdooi de sperziebonen en de wok Indonesia, giet deze af en leg de groenten in een 

ovenschaal.  

 Meng dit met de Indonesia marinade en rooster in de oven ongeveer 10 minuten op 180˚C 

0% vocht. 

 Meng de hete kip reepjes met de rijst en de afgekoelde groenten en portioneer deze. 

 Serveer de satésaus op deze maaltijd of geef dit er apart in een bakje bij. 

 Garneer af met gefrituurde uitjes en eventueel wat kokos klapper (art. nr. 60373). 

 

Vega variatie 

Vervang de hete kip door tofoe of tahoe. Marineer de tofoe of tahoe met met de Wold grill 

Indonesia en bak het in de oven op 180 ˚C gedurende 5 minuten. 

 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 3 kilo 

18135 WITTE RIJST  2kg  KROES 1,5 kg 

12058 HETE KIPREEPJES  3x1kg  HILLCO 750 gram 

77525 SPERZIEBONEN FIJN MINUTE  2.5kg (4)   500 gram 

13110 PINDASATESAUS K&K  5.5kg  versAlert 400 gram 

15167 GEBAKKEN UITJES  500gr 100 gram 

14359 WOK INDONESIA  2.5kg  (4) 500 gram 

60831 WORLD GRILL INDONESIAN 2.5ltr 50 gram 

13774 
18703 

PETERSELIE GESNEDEN  500gr 
PETERSELIE VRIESDROOG  23gr 

Eigen inzicht 

 

Inkoopprijs per recept € 15,24          per maaltijd (400 gram) € 2,03 
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Hazenpeper met pastinaak & truffel 

 

 

 

 
 

 

  

 
Overige benodigdheden 
 
Olijfolie   
Oven 
 

Bereidingswijze 

 Leg de mix van wortel & pastinaak in een warmtebestendige gastronormbak.  

 Bestrooi de wortel en pastinaak met peper en zout (naar eigen smaak) en een scheut olie. 

 Rooster dit gedurende 10 minuten in de voorverwarmde oven op 150˚C. 

 Portioneer het gerecht in laagjes. Eerst de hazenpeper, daarop de mix van wortel/pastinaak 

en vervolgens de gratin.  

 Gratineer de maaltijd even kort in de oven op 150˚C. 

 Garneer het gerecht af met de peterselie en de zilveruitjes. 

 

Tip: u kunt de maaltijd op verschillende manieren presenteren. Wilt u de hazenpeper er meer uit 

laten springen? Presenteer het gerecht dan precies andersom. 

 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 3 kilo 

73421 HAZENPEPER  1.5kg  VERSALERT 750 gram 

11799 AARDAPPELGRATIN TRUFFEL  2kg  PEKA 1 kg 

12423 GROENTEMIX DUO WORTEL - PASTINAAK  
2.5kg  (4) 

1 kg 

18623 ZILVER-UIEN  1.5ltr  100 gram 

13774 
18703 

PETERSELIE GESNEDEN 500gr 
PETERSELIE VRIESDROOG 23gr 

Eigen inzicht (garnering) 

 

 Inkoopprijs per recept € 19,04          per maaltijd (400 gram) € 2,54 
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Spruitjesschotel met zoete aardappel  

en een kiprollade 

 

 

 

 
 

 

 

Overige benodigdheden 

Peper & zout 

Olie of roomboter  

Oven 

 

Bereidingswijze 

 Gaar de zoete aardappel in een voorverwarmde oven op 150 ˚C met 20% stoom gedurende 

10 minuten. 

 Ontdooi de spruitjes en meng deze met de afgekoelde zoete aardappel. 

 Pureer het geheel, maar laat het lekker grof. 

 Meng dit met 100 gram honingsaus en tijm blaadjes. 

 Snijd de kiprollade in de gewenste portie 

 Portioneer het geheel en maak het af met wat gehakte tijm. 

 

Vega variatie 

Vervang de kiprollade voor een heerlijk stukje geitenkaas (art. nr. 14936). Voeg er eventueel wat 

gebrande cashewnoten (art. nr. 15663) aan toe. 

Art. Nr. Product omschrijving Hoeveelheid per 3 kilo 

12428 ZOETE AARDAPPELEN  2.5kg  (4) 1 kg 

14419 SPRUITJES FIJN RTP  2.5kg  (4) 1 kg 

10790 GEGRILDE KIPROLLADE AMBACHTELIJK 1 kg 

13351 TIJM SCHAAL  75gr 3 takjes 

71456 HONINGSAUS  1.3kg   100 gram 
 

Inkoopprijs per recept € 17,92     per maaltijd  (400 gram) € 2,38 
 


