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NOSTALGISCH GENIETEN

De zomer is bijna voorbij, de herfst breekt aan en de dagen worden
weer korter en kouder. Tijd voor gezelligheid, warmte en de feestdagen. 
Het feestseizoen staat namelijk weer voor de deur! Genieten van de 
feestelijke gerechten, maar ook de tijd waarin we extra aandacht hebben 
voor elkaar. In elkaars verhalen, interesses en in elkaars smaken. 
Herinneringen ophalen en terugdenken aan die gerechten en smaken van 
toen. Daarom genieten we in deze Feestelijk van de recepten van vroeger. 
Nostalgie gaan we beleven, maar dan met een moderne twist!

Nu genieten, met de geur en smaak van toen

Het verlangen naar vroeger, het verlangen naar ‘de goede oude tijd’. 
Heerlijk om even weg te zwijmelen bij die fijne jeugdherinneringen, het 
bekende gevoel van nostalgie. Gerechten die je doen terugdenken aan 
die goede oude tijd, staan in deze Feestelijk centraal. Smaken van toen 
brengen fijne gevoelens naar boven en wij doen daar nog een schepje 
bovenop! We serveren en bereiden gerechten met een nostalgisch tintje 
op een eigentijdse wijze. Zo kan jong én oud aanschuiven aan tafel.

Pak extra uit

Blader door het magazine en laat je inspireren door de kleurrijke verse 
gerechten die we hebben samengesteld voor ieder moment van de dag. 
Gerechten die deze tijd van het jaar extra feestelijk en gedenkwaardig 
maken. Want dit is de tijd dat we eens extra mogen uitpakken! Ga aan de 
slag met een van onze tussendoortjes, zoals het welbekende pasteitje met 
ragout of ga de uitdaging aan en bereid de heerlijke gekonfijte eenden-
bout. Heb je niet zo veel tijd om in de keuken te staan? Dan hebben wij
ook een aantal smakelijke conveniencemaaltijden voor je klaarstaan.

Ontdek onze verrassende gerechten, blik terug naar toen en geniet!

Redactie Feestelijk



Salade
van gepofte 
bietjes met 
maatjesharing

INGREDIËNTEN
214900 400 g rode bieten
384488 400 g gele bieten
384608 400 g chioggia bieten
115499 grof zeezout
171605 ½ handsinaasappel
701821 4 st. maatjesharing
671880 1 Topaz appel
285480 4 flinke el geitenkaas
446549 6 takjes kervel
795875 scheutje rode wijnazijn
290634 scheutje olijfolie
624236 versgemalen peper
291096 zout

AAN DE SLAG
Verwarm de oven voor op 170 °C. Borstel de bietjes goed 
schoon en dep goed droog. Leg een laagje grof zeezout in een 
ovenschaal of op een bakplaat en leg de bieten erop. Plaats in 
de oven en pof ze ongeveer 90 minuten, afhankelijk van de 
dikte. Controleer met een scherp mesje of de bietjes mooi 
zacht zijn. Neem uit de oven, laat iets afkoelen en verwijder 
met een scherp mesje het velletje. Snijd de bietjes in mooie 
partjes en maak aan met een scheutje rodewijnazijn, olijfolie, 
rasp en sap van sinaasappel, peper en zout. Verdeel de bietjes 
over een schaal of over diepe borden. Snijd de maatjesharing 
in plakjes en verdeel over de bieten. Snijd de groene appel in 
staafjes en verdeel over de schaal. Lepel er kleine dotjes 
hüttenkäse op en garneer met de topjes kervel. Maal er ten 
slotte nog een beetje zwarte peper overheen.

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●●●
VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 20 MINUTEN EN 90 MINUTEN POFFEN

’N FEESTJE 
OP JE 
BORD

Anders
dan 
anders
De feestdagen zijn het 
uitgelezen moment om uit te 
pakken. Gooi het eens over een 
andere boeg en ga voor deze 
feestelijke salade met gepofte 
bietjes en maatjesharing. 
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AAN DE SLAG
Verwarm de oven voor op 170 °C met de grillstand aan. 
Besprenkel de sneden desembrood lichtjes met 
olijfolie en rooster ze kort aan beide kanten in de oven. 
Maak de sjalot en de knoflook schoon en snipper fijn. 
Snijd de beukenzwammetjes van het voetje af. Scheur 
de oesterzwammen en snijd de kastanjechampignons 
in vieren. Snipper de peterselie en de bieslook. 
Verwarm een klontje boter in een bakpan en fruit er 
de knoflook en de sjalot in aan. Zet het vuur hoger en 
voeg de paddenstoelen toe. Laat lekker bakken tot ze 
mooi kleuren en het vocht begint te verdampen. Kruid 
met zout en peper en voeg er de peterselie en bieslook 
aan toe. Snijd de avocado’s doormidden, verwijder de 
pit en lepel het vruchtvlees uit de schil. Leg een halve 
avocado op de snee toast en prak lichtjes. Kruid met 
zout en peper. Verdeel er de paddenstoelen overheen 
en garneer met de tuinkers.

Klassieke
toast met   
paddenstoelen

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●●◉
VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 25 MINUTEN

INGREDIËNTEN
082829 4 dikke sneden wit desembrood
114888 2 st. avocado
669210 1 pijpsjalot
639095 2 teentjes knoflook
420593 1 pakje beukenzwammetjes
516988 150 g kastanjechampignons
132441 250 g mini oesterzwammen
446484 ⅙ bosje bieslook
339899 ⅙ bosje platte peterselie
406049 ¼ bakje tuinkers
157486 klontje roomboter
290634 scheutje olijfolie
624236 versgemalen peper
291096 zout

VRIESVERS

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 schoongemaakt en ingevroren. Zo blijven 
bite, smaak en kleur, ook in de winterdagen, opti-
maal behouden. Vriesverse groenten van Bonduelle 
zijn dus altijd vers uit het seizoen en smaken zoals 
de natuur het heeft bedoeld. En dat proef je! 

622815
622826

098438
630135

098479

ADV_vanHoeckel_retail_Eindejaarsblad22.indd   1ADV_vanHoeckel_retail_Eindejaarsblad22.indd   1 20-06-2022   16:5520-06-2022   16:55
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 seizoens
FAVO
RIET
Bietjes zijn al eeuwenlang een graag 
gegeten groentesoort. En dat is niet 
vreemd, als ware gezondheidsbommetjes 
zitten ze boordevol vitaminen. De rode 
kleur die zo herkenbaar is voor de 
klassieke bietjes, draagt ook nog eens bij 
aan het versterken van het natuurlijke 
afweermechanisme van het menselijk 
lichaam. Genoeg redenen om deze 
‘vergeten’ bijzondere groenten op het 
menu te zetten en vandaar ook één van 
mijn favorieten!

BUSINESS DEVELOPER
VAN HOECKEL

Fréderique van     
   Uden-Stevens

INGREDIËNTEN

Voor de bladerdeeghapjes met pompoen:
330662 150 g flespompoen
171624 2 el studentenhaver
112353 1 speculaasje
148869 scheutje zonnebloemolie
038899 4 plakjes roomboterbladerdeeg
124461 1 losgeklopt ei
291096 zout
624236 versgemalen peper

Voor de bladerdeeghapjes met garnalen:
098416 4 st. black tiger garnalen
124461 1 ei
742487 1 el sweet chilisaus
290634 scheutje olijfolie
038899 4 plakjes roomboterbladerdeeg
124461 1 losgeklopt ei
291096 zout
624236 versgemalen peper 
339899 0,5 el fijngesneden platte peterselie 
446484 0,5 el fijngesneden bieslook

Voor de bladerdeeghapjes met pulled duck: 
111280 150 g pulled duck
112353 2 speculaasjes
038899 4 plakjes roomboterbladerdeeg
124461 1 losgeklopt ei
291096 zout
624236 versgemalen peper

Bladerdeeghapjes

HARTIGE
VERRASSING Van vlees tot vis en vega: met 

bladerdeeghapjes kun je alle kanten 
op. Verras met deze heerlijke, warme 
gerechtjes met pompoen, garnalen
of pulled duck. Lekker bij de lunch
of als hapje tussendoor.

Benieuwd hoe
je dit maakt?
Bekijk het online

AAN DE SLAG

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●●○
VOOR 8 HAPJES
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 30 MINUTEN
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INGREDIËNTEN
½ handsinaasappel          171605

12 kruidnagels          170315
2 kaneelstokjes          097256

4 takjes verse rozemarijn          517366
4 tl honing          025609
6 dl water 

AAN DE SLAG
Breng het water aan de kook.  Snijd de 

sinaasappel in 4 partjes en steek in ieder 
partje 3 kruidnagels. Vul ieder theeglas met 
een takje rozemarijn, het sinaasappelpartje, 

een half kaneelstokje en een lepeltje honing. 
Vul het glas af met kokend water en laat nog 
enkele minuten trekken voor het opdrinken. 

INGREDIËNTEN
809420 4 bolletjes vanille-ijs
029068 4 kopjes dubbele espresso
156601 50 g pure chocolade

AAN DE SLAG
Schep in ieder koffiekopje een 
bolletje vanille-ijs en rasp er 
met behulp van een dunschiller 
wat pure chocolade overheen. 
Zet de dubbele espresso’s zeer 
kort voor het serveren, zodat 
deze nog gloeiendheet zijn. 
Schenk er aan tafel de hete 
espresso langs, zodat het ijs 
langzaam gaat smelten. 

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●○○
VOOR 4 GLAZEN

BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 10 MINUTEN

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●○○
VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 10 MINUTEN

Heerlijk! Een warme chocomel tijdens die gure, koude 
winterdagen. Nu de temperaturen weer dalen, geniet 
ik extra van de warme dranken. Een heerlijk warme 
chocomel zo nu en dan, mag bij mij in deze tijd zowel 
op kantoor als thuis niet ontbreken. Ga voor de 
ouderwetse variant of kies er een met een twist.
Ik heb mijn favoriet al gevonden!

Peter van Beusekom

‘‘ DA'S PUUR 
GENIETEN!’’

‘‘

INGREDIËNTEN
038917 8 dl volle melk
156601 165 gram pure
045557 witte of 
156600 melkchocolade
034899 25 cl slagroom
164256 6 el karamelsaus
020285 4 tl karamelblokjes

AAN DE SLAG
Verwarm de melk voorzichtig in een steelpan en
laat er eventueel specerijen naar keuze in trekken. 
Verwijder de specerijen voordat je de chocolade 
erdoor mengt. Neem de pan van het vuur en los er 
met behulp van een garde de chocolade naar keuze 
in op. Klop met behulp van een handmixer de 
slagroom stijf en voeg er ⅔ van de karamelsaus aan 
toe. Schep in een spuitzak met een kartelmondje. 
Verdeel de chocolademelk over hittebestendige 
glazen. Spuit er een mooie rozet van de karamelroom 
op en lepel er nog een beetje karamelsaus overheen. 
Bestrooi tenslotte met de karamelblokjes. 

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●◉○
VOOR 4 GLAZEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 15 MINUTEN

Ultieme
choco
surprise

Thee
zonder

thee
Affogato 
al
caffè

MEDEWERKER KLANTENTEAM
VAN HOECKEL
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LEKKER TUSSENDOORNU GENIETEN
MET DE GEUR EN SMAAK VAN TOEN

KONINGINNENHAPJE
HEERLIJK OUDERWETS PASTEITJE MET KIPRAGOUT

GEVULDE ZALIGHEID
HOME MADE GEVULDE SPECULAAS VOELT ALS TOEN

INGREDIËNTEN
157486 250 g zachte roomboter
159911 500 g zelfrijzend bakmeel
269439 200 g bruine basterdsuiker
113022 3 flinke el speculaaskruiden
291096 1 kleine tl zout
196089 scheutje melk
129506 1 kg amandelspijs
124461 3 eieren
195083 rasp van 1 citroen
97332 4 el witte amandelen 

INGREDIËNTEN
208904   700 gram ambachtelijke
 kipragout
171630 1 pak mini pasteitjes
446549 3 takjes kervel
 groene kruiden 

AAN DE SLAG
Verwarm de oven voor op 170 °C. Meng in de kom van de keukenmixer 
de zachte roomboter met het bakmeel, de basterdsuiker, zout en de 
speculaaskruiden. Voeg een klein scheutje melk toe. Meng met behulp 
van de platte garde tot een homogeen deeg. Blijft het deeg te droog, 
voeg dan nog een scheutje melk toe tot een soepel deeg is ontstaan. 
Verdeel het deeg in 2 gelijke delen. Bekleed een halfhoge bakplaat met 
bakpapier. Rol de 2 delen speculaasdeeg tussen 2 vellen bakpapier uit 
tot een plak ter grootte van de bakplaat en ongeveer 5 mm dik. Leg 1 
plak op de bodem van de bakplaat. Meng het amandelspijs met 2 eieren 
tot een soepel en glad geheel en verdeel gelijkmatig over de bodem. Leg 
er de andere deegplak op en druk aan, zodat de speculaas overal even 
dik is. Verdeel de witte amandelen over het deeg en druk lichtjes aan. 
Klop het resterende ei los en smeer er de gevulde speculaas geheel mee 
in. Plaats de bakplaat in de voorverwarmde oven en bak in ongeveer 
45-50 minuten goudbruin en gaar. Controleer met een prikker of het 
deeg gaar is. De prikker komt er dan schoon uit.

AAN DE SLAG
Verwarm de oven voor op 180 °C. Zet de pasteitjes in een ingevette 
ovenschaal of op een plaat met bakpapier en verwarm de bakjes 8 tot 10 
minuten in de oven. Verwarm de kippenragout ondertussen in een pan. 
Breng de ragout voor het serveren op smaak met lekker veel groene 
kruiden en top af met verse kervel. Verdeel de ragout tot slot over de 
pasteitjes.

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●●●
VOOR 1 BAKPLAAT
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 60 MINUTEN

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●○○
VOOR 4-6 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD 10 MINUTEN
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GENIET VAN 
ARLA SKYR

Arla Skyr is gemaakt naar IJslandse 
traditie: romig van smaak en vooral 
100% natuurlijk. En dat proef je!  
Met dank aan onze koeien, die heel 
vaak buiten mogen grazen.

Natuurlijke zuivelproducten  
voor de food professional 

LEKKER TUSSENDOOR

GEROOKTE 
VISSOEP

INGREDIËNTEN
143149  1 emmer Noordzee vissoep
171626 4 zuurdesembollen
702128 80 gram gerookte zalm 
576116 3 takjes peterselie 

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●○○
VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD 15 MINUTEN

AAN DE SLAG
Verwarm de oven voor op 180 °C. Bak de broodjes in 10 tot 12 minuten af. Verwarm ondertussen 
de soep in een pan. Hol de broodjes uit, maar laat nog wel een stevige rand over. Vul de uitgeholde 
broodjes met de verwarmde soep en top af met een roosje gerookte zalm en wat peterselie. 

Tip! Voor dit recept kun je ook Smitvis’ kreeftensoep of Noordzee vissoep gebruiken.
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VOEDINGSDESKUNDIGE
VAN HOECKEL

Joanne Treurniet

Havermout 
van nu

INGREDIËNTEN
196089  6 dl melk (of plantaardige melk)
060874 180 g havermoutvlokken
921955 4 el geroosterde walnoten
082015 2 handperen
171605 2 handsinaasappels
025609 4 tl honing
863783 optioneel: 4 el granaatappelpitjes

AAN DE SLAG
Meng in een kom de havermoutvlokken met de 
melk of naar keuze een plantaardige soort 
melk. Voeg er de honing en ⅔ van de walnoten 
aan toe. Snijd ⅔ van de peer in blokjes en de 
rest in staafjes. Meng de blokjes met de 
havermout. Rasp er de schil van 1 sinaasappel 
bij, meng nog 1 keer door en verdeel over 4 
potjes. Plaats in de koelkast en laat minimaal 6 
uur opstijven. Snijd ondertussen de 
sinaasappels uit. Verdeel de staafjes peer, de 
rest van de walnoten en de sinaasappelpartjes 
over de overnight oats en garneer eventueel 
met granaatappelpitjes.

WINTERSE 
OVERNIGHT OATS 
MET WALNOOT 
EN PEER

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●◉○
VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 10 MINUTEN 
EN MINIMAAL 6 UUR IN DE KOELKAST

‘‘

Eiwitten zijn de bouwstenen van ons lichaam en 
zijn van groot belang bij behoud en herstel van 
onze spieren. Ouderen hebben extra veel van 
deze eiwitten nodig, omdat de afbraak van 
spiermassa sneller gaat: per kilogram 
lichaamsgewicht hebben ouderen gemiddeld 
wel 1,0-1,2 gram eiwit nodig. Dat is best veel, 
dus het is goed om gebruik te maken van 
producten en gerechten die veel eiwitten 
bevatten. Kijk bijvoorbeeld eens naar de 
tussendoortjes op deze pagina!

OPTIMALE BIJDRAGE
Om de eiwitten optimaal te kunnen benutten,
is het ook belangrijk om voldoende energie (kcal) 
binnen te krijgen. Daarnaast is ook beweging van 
belang bij het opbouwen en behouden van 
spiermassa. De juiste combinatie van voeding en 
beweging kan dus enorm bijdragen aan vitaliteit!

LEKKER
GENIETEN
VAN DEZE
HEERLIJKE 
VERWENNERIJEN
 die ook nog
 eens bomvol
 eiwitten zitten! 

Skyr met fruit 
en havermout

skyr, een gezond én eiwitrijk 
tussendoortje. Per 100 gram 
bevat Skyr namelijk 11 gram 

eiwit. Top de skyr af
met wat fruit, zoals

blauwe bessen
en havermout.

Hummustoast
Kikkererwten zijn een goede bron van 
plantaardige eiwitten. Hummus is hierdoor 
heel geschikt om wat extra eiwitten binnen 
te krijgen. Smeer de hummus op een 
toastje en garneer ze met wat 
komkommerreepjes.

Mozzarellaspiesjes
Een lekker simpel tussendoortje 
is het mozzarellaspiesje met 
tomaat en basilicum. Ook de 
vegetariërs onder ons kunnen 
hiervan genieten. Doe een extra 
mozzarellabolletje aan het 
spiesje om het tussendoortje 
extra eiwit te geven.

Roggebrood
met haring

Met de stukjes haring bevat 
deze snack een smaakvolle 

bron van eiwit. Eet de haring 
op een lekker stukje 

roggebrood. Wil je er iets 
extra’s van maken? Voeg dan 

wat appeltjes en augurkjes als 
garnering toe.

Met wat extra aandacht voor 
eiwitten kan een heerlijk 
tussendoortje ook nog eens 
bijdragen aan vitaliteit.

17NAJAAR 202216 VAN HOECKEL - INSPIRATIEMAGAZINE



Pistolet met 
wildrookworst
en zuurkoolsalade
INGREDIËNTEN
156641 4 pistoletjes
759484 4 wild rookworstjes
999306 200 g zuurkool
795914 3 el grove mosterd
695017 4 el mayonaise
339899 8 takjes platte peterselie
140116 4 tl gebakken uitjes

AAN DE SLAG
Verwarm de oven voor en bak de pistoletjes af volgens 
de aanwijzingen op de verpakking. Verwarm een 
grillpan en grill de rookworstjes rustig rondom tot ze 
goed warm zijn en licht beginnen te kleuren. Snijd de 
peterselie fijn en meng met de zuurkool. Voeg er de 
helft van de mosterd aan toe. Meng de rest van de 
mosterd met de mayonaise en schep in een spuitzakje. 
Snijd de pistoletjes aan de bovenkant op en verdeel er 
de zuurkoolsalade over. Leg er het rookworstje op en 
trek er streepjes van de mosterdmayonaise overheen.
Bestrooi tenslotte met de gebakken uitjes. 

Broodje 
bal
INGREDIËNTEN
082354 4 witte bolletjes
145309 4 gehaktballen 
204450 2 dl vleesjus
924628 ¼ krop kropsla
916780 4 flinke el piccalilly

AAN DE SLAG
Verwarm de oven voor en bak de witte bolletjes af 
volgens de aanwijzingen op de verpakking. 
Verwarm de vleesjus in een steelpan en leg er de 
gehaktballen in. Laat ongeveer 15 minuten zachtjes 
wellen, zodat ze goed warm worden van binnen en 
nog sappiger. Was de kropsla en pluk grof. Snijd de 
broodjes open en beleg met de kropsla. Snijd de 
gehaktballen in niet te dunne plakken en verdeel 
over de kropsla. Lepel er lekker wat piccalilly 
overheen en dek af met het broodkapje.

BORREL  & SNACKMOMENT

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●●○
VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 20 MINUTEN

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●◉○
VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 20 MINUTEN

MINI'S
ZODAT JE 

ALLES KUNT 
PROEVEN! Gouwe 

ouwe 
guilty 
pleasures
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BOWLS!
GEEF EEN DRAAI 

AAN JE MAALTIJD

a A N  TA F E L  S I N D S

MET MAIS

...OF PLAKJES
AVOCADO

SIN

Bekijk het recept op www.honig.nl

FOODTREND

TERUG
VAN 

WEGGEWEEST

Gerechten van vroeger, maar dan met 
een moderne twist. Dat is wat er dit 
Feestelijk Inspiratiemagazine centraal 
staat. We geven aandacht aan 
gerechten die warme herinneringen 
ophalen. We blikken terug naar die 
goede oude tijd, de gerechten die 
terug zijn van weggeweest! 

MARKETEER
VAN HOECKEL

Michelle Jacobs

‘‘

Hartige 
pasteitjes
Hét gerechtje dat niet mag ontbreken 
tijdens het najaar is toch wel het 
welbekende pasteitje met ragout. 
Oftewel het koninginnenhapje. Wist je 
dat de oorspronkelijke pastei groter 
was, werd gemaakt van brooddeeg
en zelfs al gegeten werd in de 
middeleeuwen?! Kijk voor
het hedendaagse recept
op pagina 13.

Havermout
Havermout is hedendaags niet meer weg te 

denken. Zelfs de Romeinen en oude Grieken 
hadden al door dat dit volkoren 

graanproduct gezond is om het risico op 
hart- en vaatziekten te verlagen. We kennen 

allemaal de havermoutpap die graag als 
ontbijt gegeten werd, tegenwoordig is de 

‘overnight oats’ erg populair. Kijk voor het 
recept op pagina 17.

Affogato al caffè
Geschonken in een mooi klassiek koffiekopje, 
deze gouwe-ouwecombi: een lekker bolletje 
vanille-ijs, bestrooid met geschaafde pure 
chocolade en afgeschonken met een kopje 
warme espresso. Geniet van deze heerlijke 
combi tussen het romige van het ijs en het 
bittere van de chocolade en de espresso.
Kijk voor het recept op pagina 10.

Biefstuk met ...
Vier de feestdagen met een klassieker, de biefstuk. Een geliefd 
stukje vlees van het rund. Geniet van de verschillende soorten,
zoals een Hollandse biefstuk, kogelbiefstuk of de malse ossenhaas. 
Bak hem op de door jou gewenste wijze en laat hem even rusten 
voor het serveren, zodat je biefstuk de show kan stelen!
Kijk voor het recept op pagina 26.
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INGREDIËNTEN
110130 4 st. gekonfijte eendenbout
178536 600 g vastkokende aardappels
184443 150 g gerookte spekblokjes
204450 2 dl kalfsjus
248093 600 g boerenkool
915470 4 el zilveruitjes
795914 1 el grove mosterd
157486 klontje roomboter
624236 versgemalen peper
291096 Zout

AAN DE SLAG
Haal de eendenbouten uit de verpakking en bak ze op 
een laag vuur zachtjes op het vel. Giet het te veel aan 
vet in een andere pan en gebruik dit om de aardappels 
in te bakken. Zet net voor het serveren het vuur hoger 
en bak de eendenbouten krokant op het vel. Neem uit 
de pan en laat nog even rusten. Schil ondertussen de 
aardappels en tourneer deze. Breng een pan met water 
en een snufje zout aan de kook en blancheer er de 
getourneerde aardappels 5 minuten in. Giet af en laat 
zeer goed uitwasemen. Spoel ze niet af met water. 
Verwarm een beetje van het eendenvet in een bakpan 
en bak de aardappels op een laag vuur goudbruin en 
gaar. Reken hiervoor ongeveer 15 minuten. Voeg na 10 
minuten de spekblokjes toe aan de aardappels en laat 
meebakken. Smoor de boerenkool in een steelpan in 
een druppeltje van het eendenvet en kruid met zout en 
peper. Neem de eendenbouten uit de pan en bak de 
zilveruitjes bruin in deze pan. Blus af met de kalfsjus en 
voeg er de mosterd aan toe. Laat 3 minuten doorkoken. 
Verdeel de boerenkool over de borden en leg er de 
gebakken aardappels op. Schep er de spekblokjes 
overheen en leg er een eendenbout op. Lepel er ten 
slotte de saus langs. 

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●●◉
VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 40 MINUTEN

Door de eendenbout 
net voor het serveren 

enkele minuten op hoog 
vuur te bakken, wordt 
het vel lekker krokant 

en het vlees boterzacht. 
De combinatie met de 
aardappels, boerenkool 
en knapperige spekjes 

maakt het een 
overheerlijk gerecht.

Hans Jansen
ACCOUNTMANAGER

RUIG
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SCHOL
ROLLETJES 
MET ZALM

& GESMOORDE
PREI

EINDELIJK 
WEER EENS 
VRIJDAG 
VISDAG

Gevulde 
pompoen
met noten en
zuidvruchten

AAN DE SLAG
Verwarm de oven voor op 165 °C. Snijd de pompoen in de lengte 
doormidden en lepel er de zaadlijsten uit. Schep er met behulp van een 
parisienneboor het grootste gedeelte van het vruchtvlees uit, zodat een 
uitgeholde pompoen ontstaat. Snijd dit vruchtvlees in fijne stukjes. Leg 
de gehalveerde pompoen in een ovenschaal, besprenkel met olijfolie en 
kruid met de helft van het kerriepoeder, peper en zout. Plaats in de oven 
en laat ongeveer 15 minuten roosteren, zodat de pompoen beetgaar 
wordt. Kook ondertussen de zilvervliesrijst volgens de aanwijzingen op 
de verpakking, giet af en laat goed uitwasemen. Hak de studentenhaver 
grof en snijd de gedroogde abrikoosjes in stukken. Verwarm een 
scheutje olijfolie in een hapjespan en smoor er de blokjes pompoen met 
de rest van het kerriepoeder in tot het net gaar is geworden. Voeg er de 
studentenhaver en de abrikozen aan toe en laat enkele minuten 
smoren. Meng er de geitenkaas en de kruiden doorheen en breng 
eventueel op smaak met zout en peper. Verdeel de vulling over de 2 
helften van de pompoen en leg op elkaar. Bind vast met keukentouw en 
plaats nog 5-10 minuten in de oven. Snijd er aan tafel 'plakken' van.

INGREDIËNTEN
330662 1 grote flespompoen
113979 160 g zilvervliesrijst
171624 100 g studentenhaver
685423 75 g gedroogde abrikoosjes
285480 4 el zachte geitenkaas
339899 2 el fijngesneden platte peterselie
161587 2 el kerriepoeder
290634 scheutje olijfolie
624236 versgemalen peper
291096 zout 

HEERLIJKE CLICHÉ'S 
MET HALLOWEEN

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●●●
VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 60 MINUTEN

Dit heerlijke 
groentegerecht is 

volledig vegetarisch 
en staat ook nog eens 
leuk op tafel. Doordat 
de pompoen wordt 
gevuld met echte 

smaakmakers, zoals 
zachte geitenkaas en 

zoete abrikozen, is elke 
hap weer een

feestje.

Jolanda Hollebeek
ACCOUNTMANAGER

SMEDING

Zet deze kerst eens een 
heerlijk visgerecht op 

tafel. Scholrolletjes zijn 
hiervoor de perfecte 
keuze: het gerecht is 

eenvoudig om te maken 
en straalt toch luxe en 
feest uit. De gesmoorde 
prei en de romige witte 

wijnsaus maken het 
gerecht

helemaal af.

Ron Koks
NATIONAL 

ACCOUNTMANAGER 
SMITVIS

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●●○
VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 40 MINUTEN

INGREDIËNTEN
172546 4 gevulde scholrolletjes
080102 2 st. prei
161587 1 tl kerriepoeder
171629 2 dl witte wijnsaus
164227 100 g roze garnalen
972948 1 dl witte wijn
339899 1 el fijngesneden platte peterselie
157486 klontje roomboter
624236 versgemalen peper
291096 zout

AAN DE SLAG
Verwarm de oven voor op 150 °C. Snijd het groen 
van de prei en snijd in 3 stukken. Was de prei 
grondig. Verwarm een klontje roomboter met het 
kerriepoeder in een ruime pan en voeg de stukken 
prei toe. Bak voorzichtig rondom aan en blus af 
met de witte wijn. Laat zachtjes 15 minuten 
smoren, zodat de prei lekker zacht wordt. Verwarm 
de wittewijnsaus in een brede pan en leg er 
voorzichtig de scholrolletjes in. Dek de pan af met 
een deksel en laat ongeveer 8 minuten stoven. 
Draai de rolletjes tussendoor eenmaal om. Neem 
de rolletjes uit de saus en snijd eventueel met een 
zeer scherp mes doormidden. Kruid met zout en 
peper. Voeg de roze garnalen en de peterselie toe 
aan de saus en warm nog 2 minuten door, maar 
laat de saus niet meer koken. Dresseer de prei op 
het bord en leg er de gehalveerde scholrolletjes op. 
Lepel er de saus met garnaaltjes overheen. 

Tip! “Serveer de scholrolletjes met aardappelpuree
om het helemaal compleet te maken.”
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met aardappels
uit de oven en
appelcompote

IN DE KEUKEN BIJ...

De kogelbiefstuk is een 
echte kerstklassieker. 

Het malse vlees 
in combinatie met 
aardappelen uit de 

oven en een heerlijke 
paddenstoelensaus is 
misschien welbekend, 

maar de zoete 
aardappelcompote geeft 

het gerecht toch een 
verrassende

twist.

Eric van der Grind
VERKOOP SPECIALIST 

VLEES
KALDENBERG

MAARTEN VAN LOPIK IS KOK BIJ DE LANGE WEI IN 
HARDINXVELD-GIESSENDAM. MET ZIJN GERECHTEN 
DOET HIJ IETS BIJZONDERS: HIJ GEEFT EEN EIGEN 
TWIST AAN NOSTALGIE. MET AANDACHT VOOR WAT 
DE BEWONERS WILLEN EN KUNNEN ETEN, WEET HIJ 
VAN ELKE MAALTIJD EEN FEESTJE TE MAKEN. “IK 
VIND HET LEUK OM EEN TRADITIONEEL STUKJE 
VLEES TE SERVEREN MET EEN VERRASSENDE 
STAMPPOT VAN EEN VERGETEN GROENTE.”

DE LANGE WEI
ZET IN OP HET GEVOEL 

VAN VROEGERNostalgie
met een
tw  st

GENIETEN VAN ETEN
De ondersteuning bieden die bij mensen past, zodat zij kunnen 
blijven leven zoals zij willen. Dat is de missie van zorgorganisatie De 
Lange Wei met vier locaties in en rond Hardinxveld-Giessendam. 
Ook in de keuken staat deze gedachte centraal, vertelt Maarten van 
Lopik, eindverantwoordelijk kok voor alle locaties: “Wij vinden het 
belangrijk dat mensen genieten van het eten dat wij voor hen 
maken. De bewoners eten op hun kamer, op de woongroep of in het 
restaurant, afhankelijk van wat zij zelf willen. Zij kunnen elke dag 
kiezen uit twee à drie menu’s. Ik denk altijd: Als ik hier zelf woonde, 
wat zou ik dan lekker vinden? En ziet het eten er smakelijk uit?”

MOOI KERSTMENU
“Ik vind het runnen van een grootkeuken in combinatie met de 
speciale momenten heel leuk. Samen met mijn team etentjes, 
feestjes en thema-avonden organiseren, dat doe ik echt graag”, 
vertelt Maarten.

INGREDIËNTEN
184024 4 kogelbiefstukken
595584 4 jonagold appels
611576 2 el kristalsuiker
161586 mespuntje kaneelpoeder
195083 sap en rasp van ½ citroen
625473 250 g gemengde paddenstoelen 
 naar keuze
178536 600 g vastkokende aardappels
160791 4 tl zure room
795875 2 dl rode wijnsaus
339899 1 el fijngesneden peterselie
157486 klontje roomboter
148869 scheutje zonnebloemolie
624236 versgemalen peper
291096 zout 

AAN DE SLAG
Verwarm de oven voor op 170 °C. Was de aardappels 
en borstel goed schoon. Snijd in parten en leg in een 
ovenschaal. Besprenkel lichtjes met zonnebloemolie 
en kruid met versgemalen peper
en zout. Plaats in de voorverwarmde oven en laat in 
ongeveer 25 minuten bakken tot de aardappels 
krokant en gaar zijn. Schil ondertussen de appels, 
snijd in vieren en verwijder het klokhuis. Snijd in 
kleinere partjes en doe in een steelpan met de suiker, 
het kaneelpoeder en het sap en de rasp van citroen. 
Voeg een klein scheutje water toe en laat 20 minuten 
zachtjes smoren op een laag pitje, zodat de appels
uit elkaar vallen. Kruid de biefstukken met zout en 
peper. Verwarm een klontje roomboter in een 
bakpan en bak de kogelbiefstukken 3 minuten per 
kant, zodat ze mooi bruin zijn gebakken. Neem uit
de pan en laat rusten. Voeg de schoongemaakte en 
gesneden paddenstoelen toe aan de pan waarin de 
biefstukken zijn gebakken en bak mooi bruin. Blus af 
met de rodewijnsaus en laat 2 minuten doorkoken. 
Voeg de peterselie toe. Snijd de kogelbiefstukken in 
mooie tranches en serveer op het bord. Lepel er 
rijkelijk de saus met paddenstoelen overheen. 
Serveer de ovenaardappels in een schaal en lepel
er de zure room overheen. Serveer er de warme 
appelcompote bij.

OUD & NIEUW
VIER JE MET EEN KLASSIEKER

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●●◉
VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 40 MINUTEN
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IN DE KEUKEN BIJ...

“Ook van het kerstmenu probeer ik elk jaar weer iets 
moois te maken. Vroeger bereidde ik een biefstuk of 
varkenshaas, maar onze huidige bewoners kunnen dat 
niet goed meer eten. Daarom kies ik vaak voor kalfsvlees 
of gevogelte. Dat is heerlijk zacht vlees en past 
traditiegetrouw ook bij de feestdagen. Ik maak 
bijvoorbeeld kalfslende op een knolselderijpuree met 
truffeljus of maïskip suprême op bloemkoolpuree met 
cantharellensaus. Misschien klinkt dat ingewikkeld, maar 
dat valt echt reuze mee.“ Bovendien kun je er ook voor 
kiezen om bijvoorbeeld het vlees zelf te bereiden en een 
kant-en-klare saus te gebruiken.

VERSCHILLENDE KLEUREN
Ook aan de presentatie besteedt Maarten veel aandacht: 
“De opmaak van het bord bepaalt voor zeventig tot 
tachtig procent hoe de bewoners het gerecht ervaren. 
Het oog wil ook wat! Ik let daarom altijd goed op het 
gebruik van verschillende kleuren. Met kruiden en 
groenten kun je een hoop doen. Ik tourneer bijvoorbeeld 
gele en groene courgette of biet in leuke stukjes of in de 
vorm van een bloem.”

VERRASSENDE STAMPPOT
Ook de rest van het jaar geeft Maarten zijn eigen draai 
aan traditionele gerechten: “Ik vind het leuk om een 
stukje vlees, zoals een gehaktballetje of oma’s 
sukadelapje, te serveren met een verrassende stamppot 
van een vergeten groente, zoals pastinaak. En ik let er 
natuurlijk altijd op dat het eten gezonde ingrediënten 
bevat. Eiwitten bijvoorbeeld zijn belangrijk voor de 
bewoners. Een lekker eiwitrijk toetje is bijvoorbeeld 
ouderwetse hangop. Daaraan voeg ik dan iets 
verrassends toe, zoals geconfijte citroen.” 

AARDBEIEN MET SLAGROOM
Wat Maarten ook belangrijk vindt bij de menukeuze voor 
de bewoners, is de grootte van de maaltijd: “Vroeger 
bestond het diner meestal uit drie gangen, maar nu houd 
ik het toch vaker bij een hoofd- en een nagerecht. En wij 
zijn overgeschakeld op kleinere porties. De bewoners 
hebben gewoon minder eetlust en zien alleen maar op 
tegen een vol bord. Ook bieden wij regelmatig wat extra’s 
aan tussendoor, zoals een kroketje, wat aardbeien met 
slagroom of op zondag een gebakje. Wij proberen er alles 
aan te doen om de bewoners met plezier te laten eten.”

KERSTDINER VAN VROEGER
Kun je wel wat inspiratie voor het kerstmenu gebruiken?
Denk dan eens aan het kerstdiner van vroeger bij je moeder
of oma thuis en geef die gerechten een leuke twist. Wat dacht
je van een garnalencocktail met avocado of stoofpeertjes met 
steranijs in plaats van kaneel? Ook van een klassieke kaasfondue 
kun je iets bijzonders maken, bijvoorbeeld met blauwe kaas
en stukjes fruit. Al verander je maar één ingredient,
je maakt er meteen iets verrasssends van!

“ IK TOURNEER 

BIJVOORBEELD GELE 

EN GROENE COURGETTE 

OF BIET IN LEUKE 

STUKJES OF IN DE 

VORM VAN EEN BLOEM” Maarten van Lopik met collega 
Bianca de Bruijn in de keuken 
van De Lange Wei.



AMBACHTELIJK

Wild

Leverbaar
van 17 oktober

t/m 11 december
2022

1. Hertensucade in jus, 
rodekool met appeltjes 
en aardappel- 
knolselderijpuree  
127997 Hertensucade in jus 
 6-persoons
 207301 Rode kool met appel 
 6-persoons
 99335 Aardappelpuree knolselderij   
 Grootverpakking

2. Hazenpeper, 
spruitjes 
met spek en 
aardappeltjes 
in de schil
258462 Hazenpeper
 Grootverpakking
 112179 Spruiten met ui en spek   
 Grootverpakking
 179692 Aardappel in schil met
 rozemarijn 6-persoons

3. Hertenstoverij 
met paddenstoelen, 
herfstgroenten en 
aardappelpuree 
met bieslook
552405 Hertenstoverij 
 Grootverpakking
 127982 Herfstgroenten 6-persoons
 69407 Aardappelpuree met bieslook 
 6- persoons

4. Bruine bonenschotel 
met vegetarisch gehakt 
en gekookte aardappelen
161714 Bruine bonenschotel met 
 vegetarisch gehakt 3-persoons
 208289 Gekookte aardappelen 
 6-persoons

1

2

3

4
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1. Champignonssoep 
met extra champignons, 
zalmsalade met toast
69596 Gebonden champignonsoep
210794 Champignons 
701986 Zalm salade
83413 Olijftoast

2. Gebakken zalm met een 
vissaus, aardappeltjes 
met rozemarijn in de 
schil en fijne gemengde 
groenten  
201494 Gebakken zalm
914759 Vissaus
127968 Fijne groenten 6-persoons
179692 Aardappel in schil met rozemarijn  
 6-persoons

3. Hertensucade met wildsaus, 
gegrilde groenten
en pommes duchesse  
127997 Hertensucade
143564 Gegrilde groenten 6-persoons
99476 Wildsaus  
49000 McCain pommes duchesse

4. Varkenshaasmedaillons 
met champignonroomsaus.
Haricots verts met wat 
spekkruimels, champignons 
en  aardappelkroket 
172038 Gegaarde varkenshaasmedaillons
205045 Champignonroomsaus
206570 Boontjes 
818267 Ontbijtspek
55881 Aardappelkroketten 

5. Schnitzel met champignon 
roomsaus, aardappelkroket 
en haricots verts  
205045 Champignonroomsaus
216677 Vegetarische schnitzel
55881 Aardappelkroketten 
206570 Haricots verts 3-persoons

6. Dessert 
27218 Avocaat
809420 Vanille ijs
804103 Kletskop 
97573 Macaron
97816 Sweetness chocolate
116536 Gevuld dessertglaasje

PAK UIT 
METkerst

Leverbaar van
12 december 2022

t/m 8 januari 
2023

3

1

2
4

1 6

5
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KERSTVERSIERING

in een 
handomdraai' N VLEUGJE 

NOSTALGIE
      et wat hobbydraad, een 
dikke naald en besjes (het liefst 
met groen kroontje) rijg je fraaie 
servetringen bij elkaar. Het fijne 
van deze ringen is dat je ze ook 
ruim van tevoren kunt maken:
je krijgt dan een meer
gedroogd effect. en tafelschikking

maakt een kerstdiner net 
wat persoonlijker. Voor deze 

naamkaartjes heb je alleen 
disposables, naald, draad en 
een witte stift nodig. Prik de 

naald met draad door het 
karton en borduur zo een 

kerstboom. Naam eronder,
et voilà: feestelijke 

naamkaartjes.

M

E

og een weckpotje in de kast?
Maak er een mooie kaarsenhouder 
van! Doe een stukje steekschuim in 
het potje en steek hier de kaars in. 
Doe het mos eromheen en plak tot 
slot een gouden lintje om het potje 
met een lijmpistool. Spray het mos 

wel in met brandwerende spray.        a voor het kerstgevoel met 
droogbloemen of bloemen die 
lang goed blijven, zoals distels, 
kangoeroepootjes en 
bessentakjes. Knip de bloemen 
op maat, doe ze in een disposable 
puntzakje en versier de tafel!

N

G

Maak je lunch of diner extra 
sfeervol met feestelijke 

aankleding. Duik de natuur in 
of zoek leuke disposables in 
de bestelomgevingen om in 
een handomdraai prachtige 

accessoires op tafel te zetten.
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INGREDIËNTEN
034899 3 dl slagroom
611576 50 g kristalsuiker
038917 15 cl volle melk
156601 225 g pure chocolade

AAN DE SLAG
Klop met behulp van een handmixer de 
slagroom met de suiker tot yoghurtdikte 
en zet in de koelkast. Verwarm de melk 
voorzichtig tot het kookpunt in een 
steelpan. Neem de pan van het vuur en 
los er met behulp van een garde de 
chocolade in op. Plaats in de koelkast en 
roer af en toe door tot het is afgekoeld, 
maar nog niet is opgestijfd. Spatel er 
beetje bij beetje met een spatel de 
slagroom door en schep in kleine potjes. 
Wil je het helemaal leuk serveren, serveer 
dan geen potjes, maar een grote lepel, 
garde of spatel met de hemelse modder 
en laat deze door je gasten aflikken.

HEMELSE 
MODDER

TIJD VOOR TOETJES! WANT RUIMTE VOOR HET NAGERECHT IS ER ALTIJD, TOCH? GENIET BIJ DEZE LAATSTE 
GERECHTEN NOG EVEN VAN DIE FIJNE NOSTALGIE. CHOCOLADEMOUSSE, OFWEL HEMELSE MODDER, DIE VRIJWEL 
ELKE KERST WEL OP TAFEL STOND EN IN DEZE TIJD OOK NOG VAAK ALS NAGERECHT WORDT GESERVEERD. 
DAAROM MAG DIT RECEPT DAN OOK NIET ONTBREKEN. HOE EET JIJ DE HEMELSE MODDER? VEILIG UIT EEN 
KOMMETJE OF GA JE NOG ECHT EVEN TERUG IN DE TIJD WAARBIJ JE ALS KIND DE GARDES AF MOCHT LIKKEN?

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●●○
VOOR 4-8 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 15 MINUTEN EN
30 MINUTEN TERUGKOELEN
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INGREDIËNTEN
082015 4 stevige/harde handperen
172596 2 dl bietensap
064727 15 cl rode wijn
269439 60 g bruine basterdsuiker
113022 2 tl speculaaskruiden
171605 1 handsinaasappel
157486 klontje roomboter
038899 6 plakjes roomboterbladerdeeg
809420 4-8 bollen vanille-roomijs

AAN DE SLAG
Verwarm in een steelpan het bietensap met de 
rode wijn, de basterdsuiker, de speculaaskruiden 
en het sap en de rasp van de sinaasappel. Breng 
aan de kook en laat nog 10 minuten trekken. Schil 
de peren, snijd in vieren en verwijder het klokhuis. 
Leg de peren in het stoofvocht, breng tegen de 
kook, neem van het vuur en laat in de koelkast 
nog 1 uur doortrekken. Neem de peren uit het 
vocht en snijd in plakjes. Kook het stoofvocht in 
tot het stroperig wordt. Smeer de binnenkant van 
een ovenvaste pan rijkelijk in met roomboter en 
leg er dakpansgewijs de plakjes gestoofde peer 
op. Schenk er de siroop van peer overheen. Leg 
de plakjes bladerdeeg half over elkaar op de 
peren en druk goed aan, met name bij de randen. 
Verwarm de oven voor op 175 °C en bak de tarte 
tatin in ongeveer 15-20 minuten goudbruin en 
krokant. Neem uit de oven, laat iets afkoelen en 
draai dan met behulp van een groot bord 
voorzichtig om. Let op, er komt wat siroop vrij. 
Dresseer de tarte tatin op een schaal en schep er 
bollen vanilleroomijs op. Serveer direct. 

tarte tartin
VAN STOOFPEERTJES

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●●●
VOOR 4-8 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 45 MINUTEN

973321
Boermarke -
Ananasbavarois
1 stuk à 150 ml

973313
Boermarke -
Karamelbavarois 
1 stuk à 150 ml

59199
Boermarke -
Aardbeienmousse
1 bak à 150 ml

987558
Boermarke -
Chipolatabavarois
1 stuk à 150 ml

116540
Loustain - Crème brûlée
Een heerlijk Frans dessert dat is 
samengesteld uit crème fraîche, melk, eigeel 
en suiker in een keramisch bakje. 
1 doos à 240 gram

973266
Boermarke -
Aardbeienbavarois met slagroom 
1 stuk à 150 ml

973350
Boermarke -
Bitterkoekjesbavarois
1 stuk à 150 ml

59200
Boermarke -
Bokkenpootjesmousse 
1 bak à 150 ml

156616
Van Gils -
Hangop met frambozenbavarois
1 stuk à 120 ml

116537
Le Patissier - Grand Dessert
Roomijs met amandel- en koekaroma 
met amarettosaus en bitterkoekstukjes.
1 tray à 300 ml

116538
Le Patissier - Grand Dessert
Bramensorbetijs met frambozensaus en 
meringuestukjes met bosvruchtenaroma.
1 tray à 300 ml

156617 
Van Gils -
Goudse stroopwafelbavarois
1 stuk à 120 ml

NAJAAR DESSERTS

162768
Veldt - Poffertjes 
265 gram

124571
Culivers - Tiramisu 
80 gram
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Sint lekkers

Chocoladeletter 
merk Bonbiance
eenheid 1 stuk à 135 gr
smaak art. nr.  
melk  156605 

melk/hazelnoot 42971
puur 42989

Luxe decorletter  
merk Bonbiance
eenheid 1 stuk à 225 gr
smaak art. nr. 
melk 72209

Taai Taai
merk  Smikkelbeer
eenheid  1 zak à 500 gr
art. nr. 72221

Chocolade
kruidnoten mix
merk Smikkelbeer
eenheid 1 zak à 1 kg
art. nr. 72218

Smikkelbeer 
Strooimelange
eenheid 1 zak à 1 kg
art. nr. 43223

Chocoladeletter 
merk De Heer
eenheid 1 stuk à 65 gr
smaak art. nr.  
melk 43011 
puur 43090 
wit 43053 

Chocolade sintfiguren  
melk/puur  
merk De Heer
eenheid  1 bak à 150 gr
art. nr.  72213

Roomboter amandel speculaasstaaf
merk Gouden Aar eenheid 1 stuk à 225 gr
art. nr. 72224 

Kruidnoten
merk  Bolletje
eenheid  1 zak à 50 gr
art. nr. 156604

Sint schuim
klein
merk Smikkelbeer
eenheid 1 zak à 1 kg
art. nr. 156606

Roomboter amandel 
speculaasmolens
merk Gouden Aar
eenheid 1 pak à 200 gr
art. nr. 872428

Gevulde speculaas
merk  Aviateur
eenheid 1 pak à 240 gr
art. nr. 871299

Speculaaspop  
met 10 amandelen
merk Gouden Aar
eenheid 1 pak à 250 gr
art. nr. 72223

Snoepzak sint
merk  Smikkelbeer
eenheid 1 zak à 78 gr 
art. nr. 72226

OP=OP

Smikkelbeer
Kruidnoten
eenheid  1 zak à 1 kg
art. nr. 72220
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Roomboter amandelstaaf
merk Gouden Aar eenheid 1 stuk à 250 gr
art. nr. 43304 

OP=OP



OP=OP

OP=OP

Kerstknabbels

Chocoladekransjes  
merk Baronie 
eenheid 1 bak à 150 gr  
smaak art. nr.  
melk/wit 171612 
melk/puur 171611 
melk 171613
musketkransjes melk/wit 171614

Chocoladekransjes  
melk/puur/wit assorti  
merk Bonbiance
eenheid 1 doos à 525 gr 
art. nr. 72228

Kerst schuim- 
kransjes
merk Smikkelbeer
eenheid 1 zak à 1 kg 
art. nr. 156608

Schuim-
kransjes
merk Gouden Aar 
eenheid 1 stuk à 200 gr 
art. nr. 116429

Roomboter
kerstkransjes mix
merk Gouden Aar  
eenheid  1 pak à 200 gr  
art. nr. 72238

Roomboter amandelkerststaaf
merk Gouden Aar 
eenheid 1 stuk à 250 gr 
art. nr. 148840

Kransjes
merk Van Doorn
eenheid 1 pak à 200 gr
smaak  art. nr.  
Amandelkransjes 871799  
Nootkransje  72239  
Suikerkransjes 871804  

Kerstkoekjes assorti
merk Merba  
eenheid  1 pak à 175 gr 
art. nr. 116432 

Roomboter  
kerstkrans
merk Frijling 
eenheid 1 stuk à 400 gr 
art. nr. 72237
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171632
Duni - Servetten tissue 
Wild Deer
1 pak à 50 stuks
3-laags 33x33cm

171633
Duni - Placemats Dunicel
Wild Deer
1 pak à 100 stuks
30x40cm 

171634
Duni - Tafelloper Dunicel 
Wild Deer
1 rol
0,4x24mt

Aan 
tafel in 
thema
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156618
Duni - Servetten tissue 
Graceful Holiday 
1 pak à 50 stuks
3-laags 33x33cm

156619
Duni - Servetten Dunisoft 
Graceful Holiday
1 pak à 60 stuks
40x40cm 

156620
Duni - Napperons Dunicel 
Graceful Holiday
1 pak à 20 stuks
84x84cm

156621
Duni - Placemats Dunicel 
Graceful Holiday
1 pak à 100 stuks
30x40cm

156622
Duni - Tafelloper Dunicel 
Graceful Holiday
1 rol
0,4x24mtr

171635
Duni - Servetten tissue 
Celebrate Cream
1 pak à 50 stuks
3-laags 24x24cm

171637
Duni - Servetten tissue 
Celebrate Cream
1 pak à 50 stuks
3-laags 33x33cm 

171639
Duni - Tafelloper Dunicel
Celebrate Cream
1 rol
0,4x24mtr

171638
Duni - Servetten Dunisoft 
Celebrate Cream
1 pak à 60 stuks
40x40cm

171640
Duni - Servetten tissue 
Celebrate Black
1 pak à 250 stuks
3-laags 33x33cm
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