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ODE AAN HET VOORJAAR
Dag voorjaar, wat hebben we je gemist! Eindelijk worden de 
dagen weer langer, de zon behaaglijker en … ontwaakt de 
natuur. Bewust worden we van het feit dat de lente eraan 
komt. Natuurlijk heeft elk seizoen zijn charme, maar stiekem 
kijken wij er enorm naar uit: een gezellig voorjaar met een 
prachtig paasweekend.

Dat is ‘n eitje
In deze hagelnieuwe Feestelijk hebben we dat ultieme 
voorjaarsgevoel proberen te ‘vangen‘, met veel aandacht 
voor culinair gemak. Zo wordt het letterlijk én figuurlijk een 
eitje om tijdens de feestdagen smaakvolle gerechten op tafel 
te toveren. 

Aan de slag
Blader door het magazine en laat je inspireren door de 
kleurrijke verse gerechten die we hebben samengesteld voor 
ieder moment van de dag. Wil je liever zelf aan de slag? Groot 
gelijk. Daarom hebben we ook deze Feestelijk weer voorzien 
van de lekkerste recepten waarmee je zelf iets bijzonders op 
tafel zet. In een handomdraai natuurlijk, dát beloven we jou. 

Een gezellig voorjaar toegewenst!
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KROKANTE
BRUNCHTAARTJES
INGREDIËNTEN
38899  8 plakjes roomboterbladerdeeg
144569 4 eetlepels kruidenroomkaas
60865 8 plakjes rauwe ham
124461 5 eieren (maat L)
576116 4 takjes verse krulpeterselie
 zout & versgemalen peper

AAN DE SLAG
Verwarm de oven voor op 180 °C. Laat 8 plakjes bladerdeeg 
ontdooien. Leg 4 plakjes bladerdeeg naast elkaar op een 
bakplaat die is bekleed met bakpapier. Prik met een vork 
gaatjes in het deeg, zodat het niet gaat rijzen in de oven.  
Leg nu een tweede plakje op ieder ingeprikt plakje 
bladerdeeg en druk goed aan. Snijd er nu in het midden een 
vierkantje uit en verwijder dit stukje deeg. Je hebt nu een 
vierkante plak met een hogere rand. Deze hoef je niet meer 
in te prikken. Vouw de randjes van het bladerdeeg naar 
binnen toe, zodat een vierkant plakje met hogere randjes 
ontstaat. Leg 2 plakjes rauwe ham in het midden van het 
bladerdeeg en breek er een kraakvers eitje op. Kruid rijkelijk 
met versgemalen peper en een snufje zout. Klop het 
achtergehouden eitje los en smeer er de randen van het 
bladerdeeg mee in. Plaats in de voorverwarmde oven en 
bak in ongeveer 20-25 minuten goudbruin en krokant.  
Snijd ondertussen de peterselie fijn en bestrooi er de 
brunchtaartjes mee voor het serveren.

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●○○
VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 30 MINUTEN

BRUNCH 
MET ’N 
CRUNCH

EEN FEESTELIJK BEGIN VAN DE DAG
Pasen is bij uitstek het moment voor een 
bijzondere brunch. Tijdens deze feestelijke 
lentedagen denk je misschien algauw aan 
een gekookt eitje, maar wat dacht je van 
hartige taartjes met ei en rauwe ham? 
Lekker feestelijk, en je zet ze ook nog eens 
in een handomdraai op tafel. Zo wordt
het paasontbijt echt een eitje. 

Variatietip!
“Vervang de rauwe ham eens 
door gekookte ham of maak 
het helemaal anders door te 
kiezen voor gerookte zalm in 

plaats van vleeswaren.”

Of ga voor makkelijk met 
deze kant-en-klare quiche 

met zalm (143556).
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Groots geniete
n in het klein

Meer keuze met
minder voorraad!
Kleine vrolijke doosje met 12 portieverpakkingen 
zoet broodbeleg van één smaak. Dat betekent 
meer variatie, maar met minder voorraad 
en verspilling. En ook nog eens hygiënisch in 
gebruik.

ZORG 
OP MAAT,

BROODBELEG 
OP MAAT!

DAT 
HEERLIJKE 
PICKNICK- 
GEVOEL

ALS HET EVEN KAN,
LEKKER NAAR BUITEN!
Wat keken we ernaar uit:
weer lekker naar buiten!
En hoe fijn is het om lekker 
buiten te eten wanneer
het warme lentezonnetje op 
je wangen schijnt en de 
vogeltjes vrolijk fluiten?

CREËER BINNEN
HET BUITENGEVOEL
Laat het weer het niet toe,
haal de lente dan gewoon naar 
binnen, bijvoorbeeld met deze 
makkelijke lunchwraps. En met 
een vlees, vis, vega én zoete 
variant is er voor ieder wat
wils. Smakelijk eten! 

Tip!
Gebruik duurzame 

disposables tijdens de 
picknick. Net zo makkelijk, 
maar zeker vriendelijker

voor het milieu.

BRUNCH / LUNCH



w

LUNCHROLLETJES

*  Deze nieuwe producten zijn vanaf 10 februari verkrijgbaar in Aan Tafel.  
Typ 'tortilla' in de zoekbalk om alle varianten in één oogopslag te zien. 

ROLLETJE
KIP

ROLLETJE
VIS

ROLLETJE
ZOET

ROLLETJE
VEGA

LUNCHROLLETJES 
SPINAZIE EN 
KIKKERERWTEN

LUNCHROLLETJES
MET GEROOKTE
KIPFILET

LUNCHROLLETJES
MET BANAAN EN 
HAZELNOOT

INGREDIËNTEN
NIEUW* 4 tortillavellen paprika-chili
303047 300 gram gewassen spinazie
693646 400 gram kikkererwten salade
144569 100 gram roomkaas

AAN DE SLAG
Warm de tortillavellen kort op in de magnetron,
zodat ze goed soepel worden. Verwarm een klein  
beetje olijfolie in de pan en voeg de spinazie toe en  
laat smoren tot het geslonken is. Giet in een zeef
en laat zeer goed uitlekken. Smeer de tortillavellen in 
met de roomkaas en verdeel er de uitgelekte spinazie 
met de kikkererwten salade overheen. Rol strak op.
Snijd schuin doormidden en zet eventueel vast 
met een prikkertje.

INGREDIËNTEN
NIEUW*  4 tortillavellen wortel 
159900 300 gram dungesneden
 gerookte kipfilet
144569 75 gram roomkaas
45021 50 gram rucola
176694 100 gram halfgedroogde tomaatjes
115180 2 eetlepel balsamicoazijn

AAN DE SLAG
Warm de tortillavellen kort op in de 
magnetron, zodat ze goed soepel worden. 
Smeer vervolgens in met een dun laagje 
roomkaas. Verdeel er dungesneden gerookte 
kipfilet overheen en leg er de rucola op. 
Verdeel er de gedroogde tomaatjes overheen 
en besprenkel met de balsamicoazijn. Rol 
strak op, snijd schuin doormidden en zet
eventueel vast met een prikkertje.

INGREDIËNTEN
98407 4 flensjes
116186 4 bananen
156585 8 eetlepels hazelnootpasta
141170 4 eetlepels geroosterde hazelnoten

AAN DE SLAG
Verwarm de flensjes kort aan beide kanten in een 
koekenpan of warm ze op in de magnetron, zodat 
ze goed soepel worden. Pel de banaan en snijd in de 
lengte in lange, dunne plakken. Smeer de flensjes in 
met de hazelnootpasta en verdeel er de plakken 
banaan over. Hak de hazelnoten grof en bestrooi er 
de banaan mee. Rol strak op en snijd schuin 
doormidden. Zet eventueel vast met een prikkertje.

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●○○
VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 5 MINUTEN

LUNCHROLLETJES 
MET GEROOKTE 
ZALM
INGREDIËNTEN
NIEUW*  4 tortillavellen rode biet
702128 300 gram gerookte zalmplakjes
559012 75 gram gewassen veldsla
59603 150 gram krabsalade

AAN DE SLAG
Warm de tortillavellen kort op in de magnetron, 
zodat ze goed soepel worden. Smeer de wrap in 
met een dun laagje krabsalade. Houd de randen 
vrij. Verdeel er de gerookte zalm over en smeer in 
met de rest van de krabsalade. Leg de veldsla in 
het midden en rol strak op. Snijd schuin 
doormidden en zet eventueel vast met  
een prikkertje.

Tip! “Heb je wat meer
tijd, maak dan zelf dunne 

eierpannenkoeken en gebruik deze 
in plaats van de tortillawraps.
In de eierpannekoeken kun je 
lekker veel verse kruiden of 

specerijen verwerken om er echt 
je eigen draai aan te geven.”

Leuk voor bij 
de spelletjes-
middag  

ROLLETJE ZOET

ROLLETJE VEGA

ROLLETJE VIS

ROLLETJE KIP
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MOEILIJKHEIDSGRAAD ●○○
VOOR 1 GROTE KAN
BEREIDINGSTIJD 10 MINUTEN + 2 UUR TERUGKOELEN

ICETEA MET  
ROOD FRUIT
INGREDIËNTEN
82375  4 theezakjes citroenthee
517332 8 takjes munt
880581 100 gram aardbeien
18867 50 gram frambozen
19091 50 gram rode besjes
18671 50 gram bramen
 1,5 liter water
25609 60 gram honing 
195083 ½ citroen
117871 ijsblokjes

AAN DE SLAG
Breng het water aan de kook, neem van het vuur 
en hang er de theezakjes in. Laat 5 minuten 
trekken. Verwijder de theezakjes en roer er de 
honing doorheen. Wil je het wat zoeter hebben, 
voeg dan wat extra honing toe. Snijd de citroen in 
plakjes. 
Giet de vloeistof in een grote kan en voeg er de 
takjes munt en de citroenplakjes aan toe. Laat het 
nu volledig afkoelen. Snijd de aardbeien 
doormidden en voeg samen met de besjes, 
bramen en frambozen toe aan de ijsthee. Roer er  
voorzichtig een flinke hoeveelheid ijsblokjes 
doorheen en serveer met mooie glazen.

Tip! “Wil je het extra feestelijk maken, 
dan kun je nog allerlei verse rode 

vruchten aan de drankjes toevoegen, 
zoals frambozen, bramen of rode besjes. 
Takjes verse munt maken de feestelijke 

drankjes helemaal af.” 

Ga naar www.vanhoeckel-aantafel.nl/
recepten/cocktails of scan de QR-code 

voor de bereidingswijze van deze
heerlijke alcoholvrije cocktails

DRANK JES

1

2

3

5
4

6

5

Kant-en-klare
borrelhapjes ...
EEN LEKKER 
MAKKELIJKE
EN TÓCH 
BIJZONDERE 
BORRELPLANK 
EEN BORRELPLANK KAN ALTIJD.
ALS TUSSENDOORTJE, ALS VERVANGER 
VAN DE LUNCH OF ALS AVONDHAPJE. 
DE KUNST IS OM TE VARIËREN MET 
HAPJES, ZODAT ER VOOR IEDER WAT 
WILS OP TAFEL KOMT. KIES VOOR 
GEMAK ÓF GA ZELF AAN DE SLAG
OM DEZE EENVOUDIGE BORRELHAPJES 
TE BEREIDEN.

HAPKLARE HAPJES

01  708849 Provençaalse olijven

02  148427 Kipballetjes in satésaus

03  22293 �adel 
 113021 Roomkaas

04  148408 Kipballetjes in ketjapsaus

05  148404 Kipballetjes in tomatensaus

06  702128 Gerookte zalm 
 113021 Roomkaas

Vul een dadel of een  
plakje gerookte zalm 

met roomkaas.

PROBEER OOK
ÉÉN VAN DEZE DRIE

HEERLIJKE
COCKTAILS ...

BORREL-  & SNACKMOMENT

VERRASSEND
VERFRISSEND

SANGRIA 0.0

SPICY PEAR

AMERIKAANSE 
LIMONADE
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LEKKER TUSSENDOOR

Homemade
COOKIES

HUISGEMAAKT
TUSSENDOORTJE
INGREDIËNTEN
742068  200 gram bloem
124461  1 eidooier
629972 1 zakje vanillesuiker
698463 125 gram boter
 1 eetlepel koud water

AAN DE SLAG
Doe de bloem, suiker, vanillesuiker in een kom, voeg de boter in 
blokjes en de eidooier toe. Mix met de keukenmachine tot een 
kruimelig geheel. Voeg dan de eetlepel water toe en kneed het deeg 
met je handen tot een stevige bal. Is het nog erg droog, voeg dan 
een beetje extra water toe, is het erg plakkerig dan een beetje 
bloem. Wikkel het deeg in een stuk plastic folie en leg een half uurtje 
in de koelkast. Als het deeg koud is dan krijg je een extra knapperig 
resultaat en is het makkelijker te bewerken. Verwarm de oven op 
175 graden. Haal het deeg daarna uit de folie. Strooi bloem op een 
gladde snijplank en rol het deeg uit met een deegroller. Steek er met 
een vormpje vormen uit en leg deze op een bakplaat met bakpapier. 
De koekjes lopen niet heel erg uit, maar het is wel goed om een 
beetje ruimte ertussen te houden. Schuif de bakplaat met de 
zandkoekjes de oven in en bak de koekjes in 15 minuten goudbruin. 
Haal de bakplaat uit de oven en laat de koekjes erop afkoelen.

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●○○
BEREIDINGSTIJD 10 MINUTEN + 9 MINUTEN IN DE OVEN

Tip! Gebruik een 
koekjesuitsteker, 

bijvoorbeeld in de vorm 
van een paashaas, voor 

extra leuke koekjes.

VAN DEZE 
ZELFGEMAAKTE KOEKJES 
KRIJG JE NOOIT GENOEG. 
EN JE HOEFT HIERVOOR 
ECHT GEEN ERVAREN 
BAKKER TE ZIJN: IN EEN 
PAAR SIMPELE STAPPEN 
SERVEER JE HET 
PERFECTE KOEKJE VOOR 
BIJ DE KOFFIE.
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Bereidingswijze:
Schil en rasp de gember. Maak de 
limoen schoon en rasp de schil. Pers 
de limoen uit en pureer de gember, 
avocado, limoen rasp en het 
CoolBest Premium Orange sap in de 
blender. Giet het in een mooi hoog 
glas en maak het af met de munt!

Per glas:
 1 avocado
 1 limoen
 1 cm gember
 350 ml Premium Orange
 4 verse muntblaadjes

GEBRUIK COOLBEST PREMIUM 
ORANGE OOK eens IN DEZE HEERLIJKe 
AVOCADO-GEMBER SMOOTHIE

 A
rtikelnum

m
er: 76200

ARCHIPEL IS
GOED VOOR CLIËNTEN
ÉN DE OMGEVING 
NOOIT MEER 
SOEP MET 
BALLEN
FOTO : YVONNE VAN EERSEL & JEFFREY VAN DER VOOREN 15VOORJAAR 2022
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Yvonne: “Een andere vraag die we onszelf stellen is: 
hoe vervuilend is een product? Vlees, en zeker rood 
vlees, is bijvoorbeeld erg slecht voor het milieu. We 
adviseren onze koks daarom om voor andere soorten 
te kiezen, te variëren met vis en om voor duurzame 
varianten te kiezen. En natuurlijk ook om dit minder te 
gebruiken. ‘We’ zijn gewend aan een balletje in de 
soep, maar dat hoeft helemaal niet. En waar het bij een 
gerecht met varkenshaas voorheen bijna 
vanzelfsprekend om het vlees draaide, geven we nu 
juist de hoofdrol aan groenten. Waarom die verhouding 
tussen dierlijke en plantaardige producten dan niet 
meteen naar 20:80 gaat? Dat is voor ouderen niet 
gezond, omdat plantaardige eiwitten lastiger te 
verteren zijn. En dan krijgen ze onvoldoende 
voedingsstoffen binnen. Alles in de juiste balans.” 

VERPAKKINGEN
Niet alleen de ingrediënten en het menu 
transformeren: ook de verpakkingen moeten eraan 
geloven. Want die zijn volgens Yvonne pas écht 
vervuilend. Hierin trekt ze eveneens samen met Van 
Hoeckel op. En ook hierin gaat de gedreven 
kwartiermaker tot in de kleinste details. “We zijn er nog 
niet, maar we zijn wel volop in gesprek. Dat is al mooi. 
We hebben het bijvoorbeeld over het soort materiaal, 
over de efficiëntie tijdens het transport en over de 
eenheden in een verpakking. Dat laatste stemmen we 
af op ons verbruik om ervoor te zorgen dat we zo min 
mogelijk verspillen. En alles wat toch in de prullenbak 
belandt, analyseren we. Met die gegevens kunnen we 
dan weer een volgende stap zetten.”

ERVARINGEN DELEN
Archipel zette in 2018 samen met een aantal andere zorgorganisaties
een krabbel onder de Eindhovense Green Deal: een initiatief van MPZ 
(Milieu Platform Zorgsector). Ieders doel: hun footprint verkleinen. 
“Vanuit Green Deal krijgen we handvatten aangereikt, waarmee we dit 
eenvoudiger kunnen bewerkstelligen”, legt Yvonne uit. “Er zit zelfs een 
heel expertisecentrum achter. Verder kunnen we met collega-
zorgorganisaties samen optrekken en ervaringen delen. Want je
hoeft het wiel niet altijd zelf uit te vinden. En mocht het eens nodig
zijn, kunnen we samen een vuist maken.”

DUURZAAMHEID IN DE KEUKEN
Afval, energie, (ver)bouwprojecten, materiaalgebruik, eten en drinken… 
het is zomaar een greep uit de onderdelen die bedrijven en instellingen 
kansen bieden om te verduurzamen. Met de werkgroep ‘gezond en 
duurzaam’, bestaande uit diëtistes en de voorzitter van de vakgroep koks, 
neemt Yvonne dan ook graag een kijkje in de keuken van Archipel. “Hier is 
op meerdere fronten winst te boeken. Sowieso kijken we naar waar – het 
liefst seizoensgebonden – producten vandaan komen: van de andere kant 
van de wereld of ergens lokaal? En of ze een duurzaamheidskeurmerk 
hebben. Dit doen we overigens samen met inkoopcoöperatie Intrakoop 
en Van Hoeckel. Zo stellen we een assortiment samen vooral gezonde 
producten. Gezond voor mens én planeet.”

“ Uiteindelijk gaat
 het om verandering
 in houding en
 gedrag”

“We stellen een assortiment
 samen met vooral gezonde
 producten voor mens
 én planeet”

EEN GEZONDE BALANS TUSSEN PEOPLE, PLANET

EN PROFIT. DAT IS WAAR KWARTIERMAKER 

DUURZAAMHEID YVONNE VAN EERSEL BIJ ARCHIPEL 

ZORGGROEP VAN DROOMT. OM DIT TE BEREIKEN, 

GRIJPT ZE ELKE VERBETERING AAN: GROOT EN KLEIN. 

ZO KANTELT IN DE KEUKEN DE VERHOUDING TUSSEN 

DIERLIJKE EN PLANTAARDIGE EIWITTEN VAN 60:40 

NAAR 40:60. “DIT IS DUURZAMER ÉN GEZONDER, 

MAAR ZEKER NIET DUURDER”, ALDUS YVONNE. 

VERANDERING IN
HOUDING EN GEDRAG
Zo toonde onderzoek aan dat er op de elf locaties veel brood 
werd weggegooid. Eeuwig zonde, vond Yvonne. En alles behalve 
duurzaam. Dus ging ze met de koks in gesprek hoe ze lekkere 
gerechten konden maken met iets oudere boterhammen. Dat 
lijken misschien kruimels (letterlijk en figuurlijk), maar volgens 
Yvonne is ‘klein beginnen’ de enige manier om iets te bereiken. 
“Uiteindelijk gaat het om verandering in houding en gedrag”, licht 
ze toe. “Dat krijgen we niet voor elkaar als we blijven praten over 
het containerbegrip ‘duurzaamheid’. Het moet juist concreet zijn. 
En het moet het er ook niet steeds al te dik bovenop liggen.” 

Volgens Yvonne is het intern dan ook een kwestie van zorgvuldig 
marketing bedrijven. Bij interne campagnes beantwoorden ze bij 
Archipel daarom vooral de vraag: waar snijdt het duurzame mes 
aan twee kanten? “Zo hangen we het onderwerp ‘bewust 
onderweg’ niet aan het hogere doel, maar delen we tien tips om 
duurzaam auto te rijden. Want dát merken collega’s direct in hun 
portemonnee. Zeker met de gestegen brandstofprijzen.”

AMBASSADEURS JEFFREY EN FRANS
Wat ook helpt om tweeduizend medewerkers in beweging te 
krijgen, zijn goede voorbeelden. Oftewel: ambassadeurs.
Yvonne kan ik elk geval rekenen op kok Jeffrey van der Vooren en 
teamcoördinator facilitair Frans van de Sande. “Daar ben ik 
superblij mee”, zegt ze met een glimlach. “Jeffrey en Frans
zijn druk bezig om het concept van onze restaurants mee te 
veranderen. En om andere koks daarin mee te nemen.
We moeten het sámen doen, stapje voor stapje. Ook met 
leveranciers en andere zorgorganisaties. Hopelijk lukt het ons zo 
om medewerkers, mantelzorgers en cliënten duurzaam te laten 
denken bij alles wat ze doen. Soep met ballen? Het zou mooi
zijn als ze dat straks niets eens meer willen!”

Dat het Eindhovense Archipel in de persoon van Yvonne een 
kwartiermaker duurzaamheid heeft, is al veelzeggend. De 
zorggroep maakt serieus werk van de zeventien SDG’s 
(Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties om 
van de wereld een betere plek te maken in 2030. Met succes, 
want Archipels inzet is onlangs nog beloond. “We hebben het 
zilveren niveau milieuthermometer voor de Eindhovense 
locaties in de wacht gesleept”, vertelt Yvonne. “Dat is een
grote mijlpaal!”

16 VAN HOECKEL - INSPIRATIEMAGAZINE 17VOORJAAR 2022

IN DE KEUKEN BIJ...



     5 x duurzame
trends én praktische
                        tipsOP HET GEBIED VAN DUURZAAMHEID ONTSTAAN 
STEEDS MEER INNOVATIEVE EN MOOIE INITIATIEVEN. 
GOED NIEUWS VOOR HET MILIEU DUS! HET 
AANBIEDEN VAN PRODUCTEN DIE ZIJN GEMAAKT 
MET AANDACHT VOOR MENS, MILIEU EN 
GEZONDHEID IS EEN HOT TOPIC. ONTDEK WELKE 
DUURZAME VOEDINGSTRENDS ER IN DE ZORG ZIJN 
EN HOE JE DEZE CONCREET KUNT TOEPASSEN.

1. Van
eigen bodem

Sojabonen van Nederlandse bodem?
Ja, dat kan! Nederlandse boeren zijn volop

aan het innoveren en proberen niet-Nederlandse
producten op eigen bodem te telen. Zo worden

sojabonen al op grote schaal in Flevoland verbouwd.
Goed en eerlijk eten van lokale leveranciers is een 

toenemende trend. Niet voor niets vormt dit één van de 
pijlers in ons concept Eerlijk & Heerlijk.

Onze tip: Verdiep je in de herkomst van producten en kies 
zoveel mogelijk voor Nederlandse streekproducten. 2. Plantaardige

eiwitten
Een stukje vlees hoort erbij, toch? Nou, niet meer hoor! 
Steeds vaker kiezen mensen ervoor om minder of geen 
vlees te eten. De transitie naar het eten van meer 
plantaardig en minder dierlijk eiwit is daarmee volop in 
gang gezet. Peulvruchten, zoals linzen, bruine bonen,
witte bonen en kikkererwten, zijn duurzame én gezonde 
vervangers van vlees. Ook zijn er veel initiatieven waarin 
bijvoorbeeld insecten als basis worden gebruikt. 

Onze tip: Varieer volop met plantaardige eiwitten en
eet er ruimschoots van, want je hebt er 30% meer
van nodig dan van dierlijke eiwitten.

4. Personalised
nutrition
In de toekomst kunnen we waarschijnlijk iemands
voedingspatroon afstemmen op zijn of haar DNA. Zover is 
het nu nog niet, maar personalised nutrition is wel al een 
serieuze trend. Dit betreft een optimale afstemming van het 
voedingsaanbod op de behoefte van de cliënt. Zo krijgt 
iemand precies de voedingsstoffen binnen die hij of zij nodig 
heeft. Denk hierbij aan eiwitten bij herstel na een operatie of 
ziekte. Bovendien maakt personalised nutrition een optimale 
inschatting van de benodigde hoeveelheid voeding mogelijk, 
waardoor we veel minder eten weggooien en 
voedselverspilling tegengaan. 

Onze tip: Overleg samen (met de diëtist) wat een cliënt graag 
eet en nodig heeft. Zo kun je een zo persoonlijk mogelijk 
menu serveren.

3. Duurzaam 
verpakken

Ook duurzaam verpakken en steeds bewuster omgaan met 
verpakkingen is helemaal van deze tijd. Een goed voorbeeld 

hiervan is het statiegeld op kleine petflesjes. Om ons steentje bij 
te dragen zijn wij overgestapt op witte en transparante 

maaltijdschalen in plaats van de gebruikelijke zwarte.
Misschien klinkt dat als iets kleins, maar deze

verandering heeft een grote impact op het milieu en
op onze duurzaamheidsambities.

Onze tip: Gooi verpakkingen niet zomaar weg, bedenk
goed of ze bij het plastic of bij het restafval horen. Of, nog
beter, misschien kun je een verpakking wel hergebruiken!

5. Duurzame 
drankjes

Schokkend feitje: kijk je puur naar voeding,  
dan veroorzaken drankjes bijna een kwart van de 

klimaatbelasting. Veel mensen vinden frisdranken en 
vruchtensappen heerlijk. Helaas is er veel energie nodig om ze

te produceren. Bovendien bevatten frisdranken en 
vruchtensappen veel suiker, hierdoor is het niet de gezondste 

keuze. Gelukkig zien we dat er ook voor gezonde (en dus 
duurzame) drankjes steeds meer aandacht is. 

Onze tip: Kraanwater is van alle dranken de beste keuze voor het 
klimaat. Maak water daarom hip en aantrekkelijk met

stukjes gember, sinaasappel, verse munt of ander fruit.

Benieuwd wat wij nog meer aan 
duurzaamheid doen? Kijk dan op

www.vanhoeckel.nl/duurzaamheid

UIT HET SEIZOENALTIJD VERS

De verrassende groente van vandaag

HET HELE JAAR DOOR VERS ALS DE DAG VAN DE OOGST.

De lekkerste groenten groeien op het land, rijpen onder de zon en worden pas geoogst op het perfecte moment van rijpheid. 

Dit is wanneer de groenten boordevol smaak en vitaminen zitten. Binnen enkele uren na de oogst worden onze groenten verwerkt 

en ingevroren. Zo blijven bite, smaak en kleur behouden. Vriesverse groenten van Bonduelle zijn dus altijd vers uit het seizoen 

en smaken zoals de natuur het heeft bedoeld. En dat proef je!

PROBEER EENS 
DIT LEKKERE 

RECEPT VAN EEN 
SPRUITJESSTAMPPOT 

MET KIBBELING!
622815 622823

098479
630135 098438
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Tip! “Wil je de Yorkshire 
pudding echt traditioneel 

maken, gebruik dan geen hete 
zonnebloemolie in de vormpjes, 

maar gesmolten reuzel.”

Wist je dat …
De traditionele

Sunday roast rond
16.00 uur begint?

DE SUNDAY ROAST: OVERGEWAAID UIT ENGELAND, MAAR 
INMIDDELS OOK IN NEDERLAND EEN BEGRIP. VOLGENS DEZE 

TRADITIE LAAT JE VLEES EEN AANTAL UUR BRADEN OM 
VERVOLGENS LEKKER LANG TE TAFELEN SAMEN. EN DAT 
NATUURLIJK OP ZONDAG! DEZE ROLLADE WORDT BEREID 
MET CRANBERRY EN EEN HEERLIJKE SAUS VAN PORT  
EN SINAASAPPEL. SERVEER MET AARDAPPELGRATIN, 
SMAAKVOLLE GROENTEN EN YORKSHIRE PUDDING,  
ZOALS DE TRADITIE BETAAMT. EEN ECHT FEESTMAAL!

CRANBERRY 
ROLLADE MET 
PORTSAUS
INGREDIËNTEN
708705  plakken gebraden cranberryrollade
99476  jachtsaus
256452 4 deciliter rode port
754405 2 sinaasappels
269439 2 eetlepels bruine basterdsuiker

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●○○
VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 30 MINUTEN

AAN DE SLAG
We hebben de rollade alvast voor je gebraden én in plakken 
gesneden. Verwarm het vlees volgens de instructies op de 
verpakking. Maak ondertussen de saus. Een jachtsaus past er goed 
bij. Wil je de saus zelf maken? Verwarm hiervoor de rode port met 
het sap en de rasp van de sinaasappels en de bruine basterdsuiker. 
Laat tot ongeveer de helft inkoken. Bind de saus eventueel iets bij 
met maizena. Neem het vlees uit de oven en dresseer op een schaal. 
Schenk er een gedeelte van de saus overheen en serveer de rest
van de saus er apart bij.

Tip! Serveer  
voor ieder apart in een  

klein ovenschaaltje.

VISPANNETJE  
MET ASPERGES

INGREDIËNTEN
28434  Nieuwpoorts Visserspannetje  
872782 200 gram groene asperges
576116 4 takjes krulpeterselie
195083 sap en rasp van 1/2 citroen
621542 400 gram aardappelpuree
383615 4 eetlepels paneermeel
159915 25 centiliter kookroom
95522 ½ theelepel kerriepoeder

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●○○
VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 40 MINUTEN

AAN DE SLAG
Verwarm de oven voor op 180 °C met de grillstand aan. Schil de groene asperges. 
Snijd er de harde onderkant af en snijd in grove stukken. Verwarm in een steelpan 
de kookroom met het kerriepoeder tot het kookpunt en voeg er de asperges aan 
toe. Laat zachtjes smoren tot ze beetgaar zijn. Kruid de room met zout en peper. 
Snijd de peterselie fijn en voeg toe aan de room. Voeg het citroensap en de -rasp 
toe. Verdeel het Nieuwpoorts Visserspannetje in vuurvaste schaaltjes en lepel er 
de asperges overheen. Schep de aardappelpuree in een spuitzak met een 
gekarteld mondje en spuit mooie rozetjes op ieder schaaltje, zodat het volledig is 
afgedekt. Heb je geen spuitzak? Geen nood, met een lepel gaat het ook prima om 
de aardappelpuree erover te verdelen. Besprenkel met de gesmolten roomboter  
en bestrooi met paneermeel. Plaats in de voorverwarmde oven en laat in 
ongeveer 20 minuten goed heet worden en goudbruin gratineren. 

Tip! Serveer  
voor ieder apart in een  

klein ovenschaaltje.

DINER

Het 
ultieme 
paasdiner

DINER
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Tip!
Maak de Yorkshire 

puddings in een extra 
grote vorm en serveer 
zowel het vlees als de 
saus en groenten erin.

GESMOORDE 
DOPERWTJES 
met pancetta en munt

INGREDIËNTEN
809750 800 gram doperwtjes
158773 6 plakjes ovengebraden spek 
576116 6 takjes krulpeterselie
517332 4 takjes munt
157487 klontje gezouten roomboter

AAN DE SLAG
Ontdooi de doperwtjes en laat nog even extra 
uitlekken in een zeef. Snijd de peterselie 
ragfijn. Haal de muntblaadjes van de takjes en 
snijd fijn. Snijd de ovengebraden spek in fijne 
reepjes en rooster goudbruin en krokant in 
een ruime hapjespan. Voeg een lekkere klont 
roomboter toe en laat smelten. Voeg er de 
doperwten aan toe, schep voorzichtig om en 
kruid rijkelijk met versgemalen peper en zout. 
Laat even goed doorwarmen. Voeg de munt 
en de peterselie toe en schep voorzichtig om. 
Serveer in een mooie schaal.

YORKSHIRE 
PUDDING
INGREDIËNTEN
742068 125 gram tarwebloem
38917 300 milliliter melk
124461 1 ei (maat L)
148869 3 deciliter zonnebloemolie
 ½ theelepel zout &

versgemalen peper

AAN DE SLAG
Verwarm de oven voor op 200 °C. Zeef de 
bloem en het zout in een kom en klop het ei in 
een aparte kom los. Meng al roerende het ei 
door de bloem en voeg er beetje bij beetje de 
melk aan toe tot een glad beslag is ontstaan. 
Het beslag dient de dikte van yoghurt te 
hebben. Is het nog te dik, voeg dan wat koud 
water toe. Plaats kleine bakblikjes of 
muffinvormen op een grote bakplaat en 
schenk in iedere vorm een laagje zonnebloem-
olie. Plaats in de voorverwarmde oven en laat 
in 10 minuten gloeiend heet worden. Neem uit 
de oven en schenk in de hete olie het beslag 
tot de vorm voor ⅔ gevuld is. Plaats 
onmiddellijk terug in de oven en laat 
(afhankelijk van de maat van de vorm) zo’n 
15-20 minuten bakken. De Yorkshire puddings 
zullen gaan rijzen en lijken te zweven op de 
olie. Ze zijn gaar als ze licht aanvoelen en mooi 
goudbruin gebakken zijn. De hete olie in de 
vormpjes kun je nogmaals gebruiken voor een 
nieuwe serie puddings. Laat uitlekken op 
bakpapier en serveer bij je Sunday roast.

GEROOSTERDE 
BOSPEEN 
met sinaasappel en pistache

INGREDIËNTEN
361870  1 bos bospeen
25609 2 eetlepels honing
754405  1 sinaasappel
159904 2 eetlepels grofgehakte pistachenoten
 scheutje olijfolie
 snufje zout & versgemalen peper

AAN DE SLAG
Schil de bospenen en snijd het grootste gedeelte  
van het loof af. Laat wel een stukje loof zitten.  
Snijd dikkere exemplaren in de lengte doormidden 
of zelfs in vieren. Blancheer de bospenen  
2 minuten, giet af en laat goed uitlekken. Verwarm 
in een ruime antiaanbakpan een scheutje olijfolie 
en rooster er op hoog vuur de bospenen in tot ze 
beginnen te kleuren en net beetgaar zijn. Zet het 
vuur lager en blus af met het sinaasappelsap en de 
-rasp. Voeg de honing en de pistachenoten toe. 
Kruid met zout en peper en schep voorzichtig om, 
zodat er een mooi glanzend laagje van de honing 
omheen komt te zitten. Serveer op een grote  
schaal en bestrooi eventueel nog met wat extra 
pistachenoten.

Convenience

Lekker Makkelijk
Aardappelgratin (39243)
Tray 500 gram

DINER

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●○○
VOOR 4-6 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 20 MINUTEN

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●○○
VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 30 MINUTEN

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●○○
VOOR 8-10 KLEINE PUDDINGS
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 40 MINUTEN

Tip! Maak het extra 
feestelijk door nog wat 
granaatappelpitjes over
de bospeen te strooien.
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CONVENIENCE

ZEG JE 
LENTE DAN 
ZEG JE 
ASPERGES

1

2

3

4

Bestelbaar vanaf 
18 april, 

leverbaar van 25 
april t/m 19 juni

913936 Asperge Brabançonne 
86106 Asperge Brabanconne

142635 Asperges hollandaise
met krieltjes 

161707 Asperge hollandaise 3-persoons
208132 Gekookte krielaardappeltjes 6-persoons

112913 Zalmfiletstukjes in  
hollandaisesaus, asperges  
met tuinerwtjes en dragon 
en krieljes met tomaat 
en tijm 
201494 Gebakken zalm 6-persoons

404458 Hollandaisesaus

113423 Asperges met tuinerwten en dragon 6-persoons

745113 Minikriel met tuinkruiden 6-persoons

84576 Gebakken kipdijrolletje 
 in stroganoffsaus met 

asperges à la crème en 
aardappelpuree met

 truffeltapenade 
181940 Kipdijenrolletjes met jus 6-persoons
118706 Stroganoffsaus
207974 Asperges à la crème 6-persoons
86107 Aardappelpuree met truffel 6-persoons

1 2

4

3Met ons uitgebreide convenienceassortiment zet je 
tijdens de paasdagen supergemakkelijk een heerlijk en 
gezond gerecht op tafel. Al onze conveniencegerechten 
zijn met zorg en liefde bereid. 
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CONVENIENCEVIER HET
VOORJAAR!

160315 Kipfilet met dragonjus en
sjalot-tomatencompote,  
lentegroenten en gebakken 

 krielaardappeltjes 
203569 Gebraden kipfilet met kippenjus 6-persoons
744332 Dragonsaus
86092 Zoete uiencompote 6-persoons
161703 Lentegroenten 6-persoons
826723 Gebakken krielaardappelen 6-persoons

160294 Beenham in honing-mosterdsaus 
met groene asperges, 
erwten en krieltjes 
met tuinkruiden 

742631 Beenham in honing-mosterdsaus 6-persoons
161705 Groene asperges met doperwtjes 6-persoons
745113 Minikriel met tuinkruiden 6-persoons

112918 Gesmoorde victoriabaars in
witte wijn-kruidensaus met  
zomergroenten en aardappelpuree 
met bieslook 

113424 Victoriabaars met witte wijn-kruidensaus 6-persoons
207479 Gemengde groenten 6-persoons
69407 Aardappelpuree met bieslook 6-persoons

112915 Gegrilde vega stukjes
in tomaten-lavassaus 
met groentecurry 
en notenrijst 

144347 Vegetarische grillstukjes met tomaten-lavassaus 
6-persoons

86042 Thaise gele groentecurry 6-persoons
597536 Notenrijst

1 2 43

Bestelbaar 
vanaf 

14 maart, 
leverbaar van 
21 maart t/m  

24 april

1

2

3

4
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Van een mooi gedekte tafel 
eet je nóg lekkerder. Door 

aandacht te besteden aan de 
aankleding van de tafel creëer 

je een feestelijke sfeer. Met 
deze duurzame materialen 

tover je je tafel heel 
eenvoudig om tot een

echte paastafel.

Perfecte 
paastafel

Paas
tafeltje
dekje

eef je tuinkers of andere
verse kruiden in pot net dat extra’s.
Het enige wat je ervoor nodig hebt?

Bruin papier en touw! 

G

           et een paar mooie 
eucalyptustakken en
wat touw geef je de 
eierdoosjes gemakkelijk 
een feestelijke touch.  

M

aast eierdopjes
maak je van 

ijzerdraad ook 
vrolijke servetringen. 

Draai het draad 
meerdere keren in de 
vorm van een ring en 

buig met een ander 
stukje ijzerdraad 

oortjes. Vouw deze 
vervolgens stevig

om de ring.

N

   ens wat anders dan een wit eierdopje: draai 
van een lang stuk ijzerdraad vier poten in elkaar 
en houd in het midden ruimte over voor het ei.

E

eze schattige
paashaaszakken fleuren

elk aanrecht op. Knip aan
de bovenzijde twee hoge 

driehoeken uit de
zak en bind bij elkaar met

touw. Maak de zak af
door een staart van

watjes op te plakken.

D
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MOEILIJKHEIDSGRAAD ●○○
VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 15 MINUTEN, PLUS 1 NACHT UITHANGEN VAN DE YOGHURT 

AAN DE SLAG
Leg een schone theedoek op een bolzeef die op een kom ligt en schenk er de 
yoghurt in. Laat op deze manier een nacht uithangen in de koelkast. Schraap 
de volgende dag de yoghurt uit de doek en meng er de poedersuiker 
doorheen. Breek de randjes van de chocolade-eieren en spuit er met behulp 
van een spuitzak de hangop in. Maak er een klein kuiltje in schenk daar een 
scheutje advocaat in.  
Leg de schuimkrans op een bordje en schenk in het midden een scheutje 
advocaat. Rasp er een beetje pure chocolade overheen of bestrooi met 
stukjes gehakte chocolade.

SWEETY 
EASY 
PEASY

INGREDIËNTEN
46270 4 holle chocolade-eieren
196306 4 deciliter boerenyoghurt
698803  2 deciliter advocaat
138240 4 grote schuimkransen
273467 2 eetlepels poedersuiker
043855 stukje chocoladereep
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46273
Bonbiance
Paaschocolade  
1 ds à 300 gr

46272
Bonbiance
Paaschocolade in mand
1 st à 500 gr 

229531
Bonbiance
Chocolade eitjes puur
1 zk à 250 gr 

229769
Bonbiance
Chocolade eitjes praline
1 zk à 250 gr 

46277 
Bonbiance
Chocolade eitjes wit
1 zk à 250 gr

229743
Bonbiance
Chocolade eitjes melk
1 zk à 250 gr

46274
Bonbiance
Chocolade eitjes melk/puur praline
1 zk à 250 gr

46275
Bonbiance
Chocolade eitjes melk/puur/wit
1 zk à 250 gr

160125
Sier - Advokaatje met 
(ice-cups)
1 pk à 125 gr

43304
Gouden Aar - Roomboter 
amandelstaaf
1 st à 250 gr

229890
Merba - Koekjes 
paasassortiment
1 pk à 175 gr

46261
Merba - Koekjes 
spiegeleitjes
1 pk à 175 gr

GEEN PASEN 
ZONDER ... 
Paaseieren! Zoals een chocoladeletter bij Sinterklaas hoort, 
zo horen chocolade-eitjes bij Pasen. Deze kleine bruine 
verwennerijtjes in vrolijke verpakking brengen je meteen in 
paassferen. Melk, puur, praline of wit. Mix en match erop 
los en leg ze in een mooi schaaltje of stop ze in een grote 
glazen pot. Probeer daar maar eens vanaf te blijven!

46266
Smikkelbeer 
Paasschuim figuren
1 zk à 1 kg

46270
ABS - Paaseieren 
1 zk à 400 gr

160123
ABS - Paaszak assorti
1 zk à 400 gr

160124
Gouden Aar -
Roomboter kuikentjes  
1 pk à 200 gr

138240
Jeurgens - Paaskransen 
geel
1 zk à 125 gr

229785
Smikkelbeer - Chocolade
eitjes melk/crispy
1 zk à 1 kg

EXCLUSIEF
VOOR PASEN
Hoe leuk Pasen ook is, ook aan 
de paasperiode komt een eind. 
Deze paasproducten zijn 
daarom in een beperkte 
periode verkrijgbaar. Kijk op de 
bestelsite voor de periode per 
product en bestel op tijd.

46260
Gouden Aar - 
Paasbokkenpootjes
1 pk à 150 gr

PAAS ZOETWAREN / LEKKERNIJEN

OP=OP
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TAFELAANKLEDING 

144599
Duni - Servetten tissue 
Easter Pasture
1 pak à 50 stuks
3-laags 33x33cm

144601
Duni - Servetten Dunisoft 
Easter Pasture
1 pak à 60 stuks
40x40cm 

144598
Duni - Napperons Dunicel 
Easter Pasture
1 pak à 20 stuks
84x84cm

144602
Duni - Placemats Dunicel 
Easter Pasture
1 pak à 100 stuks
30x40cm

144603
Duni - Tafelloper Dunicel 
Easter Pasture
1 rol
0,4x24mtr

Aan 
tafel in 
thema

144593
Duni - Servetten tissue 
Floret
1 pak à 50 stuks
3-laags 33x33cm

144592
Duni - Napperons Dunicel 
Floret
1 pak à 20 stuks
84x84cm

144594
Duni - Servetten Dunisoft 
Floret
1 pak à 60 stuks
40x40cm 

144597
Duni - Tafelloper Dunicel 
Floret
1 rol
0,4x24mtr

144596
Duni - Placemats Dunicel 
Floret
1 pak à 100 stuks
30x40cm
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2022

Vier het
VOORJAAR
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Voor meer inspiratie, recepten en tips volg je ons via:
Facebook, Instagram & Pinterest: @AanTafelVanHoeckel


