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Met de vriesverse groenten van Bonduelle zet je razendsnel een 

smaakvolle maaltijd op tafel die hoog in voedingswaarde scoort. Probeer 

bijvoorbeeld eens deze overheerlijke Italiaanse boontjes salade. 

DE VERRASSENDE GROENTEN VAN VANDAAG... VOOR EEN BETER MORGEN

ITALIAANSE
BOONTJES

SALADE
EEN PEULENSCHIL!

Ingrediënten

voor 4 personen

•  1 zak Bonduelle Franse sperzieboontjes 

 (vers in het vriesvak, à 300 g)

•  12 g eikenblad slamelange

•  1 rode ui, in halve ringen

•  300 g cherrytomaatjes, gehalveerd

•  4 bollen mozzarella (à 125 g)

•  2 el balsamicoazijn

•  1 el vloeibare honing

•  4 el olijfolie extra vierge

•  1 ciabatta

Stap 1

Kook de nog bevroren sperzieboontjes 2 min. in ruim water.

Giet ze af en laat ze goed uitlekken.

Stap 2

Strooi de slamelange op 2 borden. Verdeel de warme sperziebonen, de uienringen 

en de tomaatjes erover. Leg op elke salade een bol mozzarella.

Stap 3

Klop een dressing van de balsamicoazijn, de honing en de olijfolie. Voeg peper naar 

smaak toe en besprenkel de salades ermee. Serveer met het ciabatta. 

Ga voor meer inspiratie naar onze website bonduelle.nl
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GENIETEN VAN HET VOORJAAR
Dag voorjaar, wat fijn dat je er weer bent! We mogen weer 
genieten van alle charmes die dit seizoen met zich meebrengt. 
Wakker worden met fluitende vogeltjes, zonnestralen die 
kamers heerlijk verlichten, dagen die langer worden en de 
natuur volop in bloei. Maar we mogen ook genieten van alle 
frisse, kleurrijke en smaakvolle gerechten passend bij deze  
tijd van het jaar.

Duurzaam, gemak én voordelig
Het seizoen dat staat voor nieuw leven, doet ons beseffen  
dat we zuinig moeten zijn op onze aarde, onszelf en elkaar.  
We hebben daarom heerlijke gerechten bereid waarbij 
duurzaamheid, gezondheid en gemak centraal staan, met  
alle mooie producten die het voorjaar met zich meebrengt. 
Culinaire gemakkelijke recepten, want uren in de keuken  
staan is niet nodig om feestelijke maaltijden op tafel te zetten. 
Zo is er meer aandacht voor elkaar en kan het voorjaar ook  
écht samen gevierd worden! 

Smullend de lente in
Blader door het magazine en laat je inspireren door de 
kleurrijke verse gerechten die we hebben samengesteld voor 
ieder moment van de dag. Want het wordt smullen op al die 
feestelijke lentedagen. Laat je bewoners als echte royals 
aanschuiven bij het koninklijk ontbijt, kies voor de frisse 
watermeloensalade, een van de smakelijke hoofdgerechten  
of bekijk onze vernieuwde conveniencemaaltijden eens.

Ontdek de toegankelijke smaken, zonder al te veel fratsen  
en binnen het budget, want lekker eten hoeft niet duur  
te zijn. Geniet!
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ONTBIJT

CROISSANT 
CASSEROLE
INGREDIËNTEN
101023  8 voorgebakken croissants
196089 2 dl melk
177809 4 eieren
161586  1 tl kaneelpoeder
611576 75 gram kristalsuiker
097303 400 gram rood fruit (aardbeien,  
 frambozen, bramen, rode besjes)

AAN DE SLAG
1 Verwarm de oven voor op 175 0C. 2 Klop de melk los met de eieren, het 
kaneelpoeder en de kristalsuiker. 3 Scheur de croissants in niet te kleine stukjes 
en verdeel over de bodem van een ovenschaal. 4 Schenk er het eiermengsel 
overheen en druk de croissants aan, zodat deze bijna helemaal onderstaan.  
5 Snijd de aardbeien in vieren en verdeel samen met de rest van het fruit over 
de ovenschaal. Druk aan, zodat het tussen de croissants komt te zitten.  
6 Plaats in de voorverwarmde oven en laat ongeveer 30 minuten bakken,  
zodat het geheel stolt en het fruit het vocht loslaat. 7 Neem uit de oven  
en serveer warm of lauwwarm.

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●●○
VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 45 MINUTEN

TIP
Gebruik in plaats  

van vers rood fruit, 
diepvriesfruit. Een stuk 

goedkoper én net  
zo gezond!

KONINKLIJK 
ONTBIJTEN

DE DAG ECHT GOED BEGINNEN? MET EEN VAN 
DEZE VERRUKKELIJKE ONTBIJTRECEPTEN 
KAN DE DAG NIET MEER STUK!

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●◉○
VOOR 12 STUKS
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 25 MINUTEN

MUFFIN MET BACON
Ga naar www.vanhoeckel.nl/
ontbijtrecepten of scan de QR-code 
voor de bereidingswijze van deze
muffins met bacon

MINISANDWICHES

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●◉○
VOOR 6 PERSONEN

BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 15 MINUTEN

Ga naar www.vanhoeckel.nl/
ontbijtrecepten of scan de QR-code 

voor de bereidingswijze van deze
heerlijke minisandwiches
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Ook tijdens het heerlijke voorjaar!

OSSENSTAARTSOEP  
MET VENKEL

INGREDIËNTEN
59153 4 dl geconcentreerde  
 ossenstaartsoep
101011 1 ciabatta
940357  ½ venkel
339899 4 takjes verse peterselie

scheutje olijfolie
versgemalen peper
zout

AAN DE SLAG
1 Verwarm de oven voor op 220 0C. 2 Snijd  
de ciabatta in repen, leg op een bakplaat en 
besprenkel met olijfolie. 3 Bak het brood  
8 minuten in de voorverwarmde oven. 4 Breng  
4 dl water in een soeppan aan de kook en voeg er 
de geconcentreerde ossenstaartsoep aan toe. 
Breng tegen de kook. 5 Snijd de venkel fijn en voeg 
toe aan de soep. Laat ongeveer 7 minuten zachtjes 
pruttelen, zodat de groente beetgaar wordt.  
6 Snijd de peterselie fijn en voeg toe aan de soep.  
7 Verdeel de ossenstaartsoep met het garnituur 
over 4 soepkommen en druppel er nog wat 
olijfolie in. 8 Leg er een krokante broodstengel op. 

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●◉○
VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 15 MINUTEN

Lekker 
krachtig
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 seizoens
FAVO
RIET
De lente is hét seizoen van de rabarber. 
Rabarber kun je heerlijk verwerken in 
zoete (na)gerechten, toch is het geen 
fruitsoort, maar een groente. Deze 
friszure groente is daarnaast hartstikke 
gezond. Rabarber is namelijk rijk aan 
mineralen zoals kalium, calcium en 
mangaan. Daarnaast bevat het veel vezels, 
vitamine K en zit het vol met 
antioxidanten, die cellen en weefsels 
beschermen tegen vrije radicalen.  
Echt een superfood dus!

MEDEWERKER  
KLANTENSERVICE

VAN HOECKEL

Jasper Jansen

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●◉○
VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 10 MINUTEN

Salade van 
watermeloen,
AARDBEIEN EN BLADSPINAZIE  
MET MOZZARELLA

INGREDIËNTEN
819182 ¼ miniwatermeloen
22081 150 gram gewassen spinazie
880581 200 gram aardbeien 
177819 4 el balsamicocrème
99493 150 gram minimozzarella
 scheutje goede olijfolie
 versgemalen peper
 zout

AAN DE SLAG
1 Schil de watermeloen met een kartelmes. Snijd 
het vruchtvlees in plakken en snijd vervolgens in 
kleine puntjes. 2 Maak de aardbeien schoon en 
snijd doormidden of in vieren. 3 Maak de spinazie 
lichtjes aan met olijfolie, balsamicocrème, peper en 
zout en verdeel over 4 borden. 4 Verdeel er de 
aardbeien en de watermeloen over. 5 Laat de 
minimozzarella uitlekken en verdeel over de salade. 
6 Besprenkel de salades met een beetje olijfolie en 
lepel er de rest van de balsamicocrème overheen. 
7 Kruid ten slotte met versgemalen peper. 

TIP
Watermeloen over?

Gebruik deze dan  
voor de bruisende

watermeloenmojito 
op de volgende 

pagina.
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STRAWBERRY BASIL 
van aardbei en basilicum

INGREDIËNTEN
880581 12 aardbeien
38351 12 blaadjes basilicum
686623 sap en rasp van 1 citroen
152546 8 dl tonic
174850 12 ijsblokjes

AAN DE SLAG
1 Snijd de kroontjes van de aardbeien en doe deze 
samen met de basilicumblaadjes, het citroensap en 
de rasp in een kom. 2 Mix grof met behulp van een 
staafmixer en verdeel over 4 glazen. 3 Schep  
3 ijsblokjes in ieder glas en vul het glas op met  
de tonic. 4 Garneer eventueel met een aardbei  
en een blaadje basilicum. 

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●◉○
VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 10 MINUTEN

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●○○
VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 10 MINUTEN

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●○○
VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 10 MINUTEN

WATERMELOEN 
MOJITO
INGREDIËNTEN
819182 ½ miniwatermeloen
470933 sap van 2 limoenen
152565 4 dl bruiswater
517332 4 takjes verse munt

AAN DE SLAG
1 Snijd met een kartelmes de schil van de 
watermeloen en snijd het vruchtvlees grof. 2 Haal 
de meeste blaadjes van de takjes munt, maar houd 
wel van ieder takje een mooi topje over. 3 Doe de 
stukken watermeloen met de geplukte blaadjes 
munt en het limoensap in de blender en draai tot 
een gladde sap. 4 Verdeel het sap over 4 glazen en 
vul de glazen verder af met bruiswater. 5 Garneer 
ieder glas met een topje munt. 

FRUITIGE 
VERRASSING

DRANK JES

SWEET SUNRISE
INGREDIËNTEN
173733 6 dl vers sinaasappelsap
983397 1 blik ananas op sap
176373 6 el grenadinesiroop

AAN DE SLAG
1 Verdeel het sinaasappelsap over 4 glazen. 2 Zeef 
het ananassap en verdeel over de 4 glazen. 3 Snijd  
4 plakken ananas in met een mesje en druk ze op  
de rand van het glas. 4 Schenk voorzichtig de 
grenadinesiroop in de glazen en serveer onmiddellijk. 
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KROKANTE 
KOFFIEBROODJES
MET ROZIJNEN

INGREDIËNTEN
38899  1 rol vers bladerdeeg
177817 200 gram gele roompoeder
 4 dl water
166442 4 el rozijnen
177809 1 losgeklopt ei
273467 poedersuiker

AAN DE SLAG
1 Verwarm de oven voor op 180 0C. 2 Bekleed een bakplaat 
met bakpapier. 3 Roer in een kom de roompoeder los met 
het water en klop het geheel nog enkele minuten door tot 
een stevige massa is ontstaan. 4 Leg het bladerdeeg op het 
aanrecht en prik het met een vork flink in. 5 Smeer de gele 
room uit over het bladerdeeg, maar zorg dat de lange 
bovenzijde 3 cm vrij blijft. Smeer deze rand lichtjes in met 
water. 6 Bestrooi de gele room met de rozijnen en rol het 
bladerdeeg zo strak mogelijk op. 7 Snijd er 10 plakken van 
en leg op de beklede bakplaat. 8 Smeer de boven- en de 
zijkanten in met losgeklopt ei en plaats de bakplaat in de 
voorverwarmde oven. 9 Bak in ongeveer 25-30 minuten 
goudbruin en krokant. 10 Neem uit de oven, laat iets 
afkoelen en snijd vervolgens in de lengte voorzichtig 
doormidden. 11 Leg op een schaal en bestrooi lichtjes  
met poedersuiker. 

HAVERMOUT-
KOEKEN 
MET CRANBERRY'S  
EN CHOCOLADE

INGREDIËNTEN
60874 150 gram havermout
742068 100 gram tarwebloem
38052 1 tl bakpoeder
698463 125 gram boter
98467 100 gram honing
124461 1 ei
178139 100 gram gedroogde  
 cranberry's 
39723 65 gram chocoladedruppels  
 (of stukjes chocolade)

AAN DE SLAG
1 Verwarm de oven voor op 180 0C. 2 Bekleed 
een bakplaat met bakpapier. 3 Meng in een kom 
de havermout met de tarwebloem en het 
bakpoeder. 4 Laat de boter zacht worden of smelt 
deze lichtjes in de magnetron. Meng met de 
honing en roer goed glad. 5 Voeg de boter en het 
ei toe aan de droge ingrediënten en meng met de 
hand goed door. 6 Voeg er de cranberry's en de 
chocolade aan toe en meng nog kort.  
7 Laat het deeg een uurtje rusten in de koelkast.  
8 Vorm er vervolgens 20 bolletjes van, leg op de 
bakplaat en druk plat. 9 Plaats in de 
voorverwarmde oven en bak in ongeveer  
15 minuten goudbruin. De koeken mogen 
vanbinnen nog enigszins zacht zijn. 

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●●◉
VOOR ONGEVEER 20 STUKS
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 50 MINUTEN

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●●◉
VOOR ONGEVEER 20 STUKS
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 30 MINUTEN + 1 UUR RUSTEN

VERWEN 
MOMENT

12 MEI
DAG VAN DE ZORG

DE PERFECTE DAG OM 
IETS LEKKERS TE 

TRAKTEREN!

TUSSENDOORTJES

13VOORJAAR 202312 VAN HOECKEL - AAN TAFEL - INSPIRATIEMAGAZINE



HOMEMADE
BANANENBROOD 
MET CHOCOLADE
INGREDIËNTEN
116186 4 bananen
698463 125 gram zachte roomboter
611576 150 gram kristalsuiker
177809 3 eieren
196089 70 ml melk
742068 300 gram tarwebloem
38052 1 tl bakpoeder
39723 1 reep pure chocolade
 snufje zout

AAN DE SLAG
1 Verwarm de oven voor op 155 0C. 2 Vet een cakeblik lichtjes in en 
bekleed aan de binnenkant met bakpapier. 3 Pel de bananen. Snijd  
1 banaan in de lengte doormidden en houd apart. 4 Prak de andere 
bananen fijn met een vork. 5 Klop in een kom de zachte boter los 
met de suiker en blijf kloppen tot de suiker is opgelost. 6 Voeg de 
eieren en de melk toe en roer door tot het goed gemengd is. 7 Voeg 
er de tarwebloem, het bakpoeder en een snufje zout aan toe en 
meng goed. 8 Meng er de geprakte bananen doorheen. 9 Snijd de 
chocolade in stukjes en meng losjes door het beslag. 10 Schep het 
beslag in het beklede cakeblik en tik een aantal keren op het 
aanrecht, zodat eventuele luchtbellen verdwijnen. 11 Druk er 
lichtjes de gehalveerde plakken banaan in en plaats in de 
voorverwarmde oven. 12 Bak in ongeveer 50 minuten goudbruin  
en gaar. Controleer dit met een prikker. Komt deze schoon uit het 
bananenbrood, dan is deze gaar.

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●●◉
VOOR 1 BANANENBROOD
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 60 MINUTEN

1

3

GEZOND
en gemak
BIJ GEZOND KOKEN DENK JE MISSCHIEN DIRECT AAN 

ELLENLANGE INGREDIËNTENLIJSTEN EN UREN IN DE 

KEUKEN STAAN. MAAR GEZOND KOKEN HOEFT HELEMAAL 

NIET MOEILIJK TE ZIJN! GEMAK EN GEZOND GAAN PRIMA 

SAMEN EN DAT GAAT ECHT NIET TEN KOSTE VAN DE 

SMAAK. WIL JE MAKKELIJK EN TÓCH GEZOND ETEN? WE 

HEBBEN EEN PAAR TIPS OP EEN RIJTJE GEZET OM HET 

VOORJAAR GEZOND TE BEGINNEN. 

KOOK MET 
DIEPVRIESPRODUCTEN
Koken met diepvriesproducten is niet alleen erg 
handig en snel, maar ook zeker gezond. Omdat de 
groenten na het oogsten gelijk worden ingevroren, 
blijven de vitamines behouden. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan doperwten of tuinerwten. Lekker 
makkelijk in gebruik, snel gaar én de perfecte basis 
voor een soep of currygerecht. Voor het toetje of 
een frisse smoothie kun je ook zeker ingevroren 
fruit gebruiken! 

SNELLE SOEP! 
Wil je op een makkelijke manier veel 
groente verwerken in een gerecht? 
Of weet je niet wat je moet doen met 
de overgebleven groente in je 
groentelade? Weggooien is zonde. 
Verwerk groente daarom in een 
lekkere soep. Even koken, pureren, 
een beetje room of kokosmelk erbij 
en klaar. Wat dacht je van een lekkere 
lentesoep met spinazie en groene 
asperges? Of een wortelsoep met 
tuinkers? De mogelijkheden voor 
soep zijn eindeloos, gezond en lekker! 

VARIËREN MET  
(OUD)BROOD

Door alle trends zou je bijna vergeten hoe 
gezond brood eigenlijk is. Kies het liefst 

voor de volkoren varianten. Brood bevat 
koolhydraten, vezels, jodium en ijzer. Ook 
zitten er verschillende vitamines in, zoals 

vitamine B1 en B6. Brood is in de diepvries 
lang te bewaren, supermakkelijk dus! Eet 
je boterham lekker met kaas en tomaat, 
met hummus of jam. Of gebruik het als 

krokante garnering van je salade. 
Daarnaast kun je oud brood heel goed 

gebruiken voor het bakken van  
heerlijke wentelteefjes. 

VOEDINGSDESKUNDIGE
VAN HOECKEL

Joanne Treurniet 

TUSSENDOORTJES

2
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DE LEKKERSTE LENTEGROENTEN!
Eindelijk is de lente aangebroken. Op je bord mag je er dan ook een feestje van maken. Het liefst doen 
we dat met verse seizoensproducten. Dat is beter voor de portemonnee en het klimaat! Maar wat zijn 
echte lentegroenten en waarom zijn ze zo gezond? We hebben een paar lentetoppers voor je op een  
rij gezet en hoe je ze kunt gebruiken.

Radijs
Klein maar fijn en een beetje scherp. Radijsjes 
zitten boordevol met de mineralen calcium en 
kalium en vitamine C. Knapperige 
vitaminebommetjes dus! Lekker als snack met 
zelfgemaakte hummus of garneer een frisse 
lentesalade met schijfjes fijngesneden radijs.

Asperges
Zeg je lente, dan zeg je asperges! De nieuwe oogst 
van het zogenaamde witte goud is vanaf ongeveer 
half april verkrijgbaar. Een klassiek gerecht is 
natuurlijk asperges met een botersausje, ham en 
krieltjes. Maar ook een salade met asperges of 
aspergesoep zijn typische lentegerechten. 
Asperges zijn ook nog eens supergezond, want  
ze zijn een bron van fosfor, magnesium en  
vitamine B11. 

Rabarber
Rabarber is een kleurige lentegroente en smaakt 
friszuur. Van april tot augustus is deze groente 
verkrijgbaar en het is ook nog eens rijk aan 
vitamine C en K! Je gebruikt van rabarber alleen  
de stengels, omdat de bladeren te veel oxaalzuur 
bevatten wat een giftige uitwerking kan hebben  
op het lichaam. Rabarber is heerlijk als confituur  
of compote. Je kunt de stengels ook verwerken  
in gebak of in een zoete fruitmix met 
bijvoorbeeld aardbei. 

Raapstelen
Met een frisgroene kleur en knapperige bite zijn 
raapstelen een echte lentetopper. Het is het jonge 
langwerpige loof van meiknollen en kan al in 
februari geoogst worden. Het is rijk aan vitamine K 
en kalium. Natuurlijk lekker in een salade, maar als 
frisse toevoeging in stamppot ook een aanrader. 

Prei
Prei is echt een groente die je snel voor lief neemt, 
maar zeker een smaakvolle toevoeging is van veel 
gerechten. Rijk aan ijzer en vitamine C en B3, dus 
ook nog eens erg gezond. Met prei kun je eindeloos 
combineren in bijvoorbeeld een ovenschotel of 
voorjaarsquiche. En wat dacht je van een lekkere 
lichte preisoep. Heerlijk voor in de lente!

Meiraapjes
Meiraapjes. Alleen de naam doet al denken aan  
de lente! Deze kleurige paarse/witte knolletjes  
zijn een bijna vergeten groente en worden in  
de maand mei geoogst. Meiraapjes zijn rijk aan 
vitamine C en B11. Je kunt ze gemakkelijk rauw 
verwerken in een pittige salade.  
Je kunt meiraapjes ook lekker  
combineren met aardappel in  
een ovenschotel  
of in een  
stamppotje.

IN DE KEUKEN BIJ ...

Het Leger des Heils heeft aan de Boelelaan in Amsterdam 
een bijzondere locatie. In een voormalig hotel wonen 
momenteel 500 Oekraïense vluchtelingen. Hun maaltijden 
worden in de hotelkeuken bereid door deelnemers aan 
50|50 Food: een dagbestedings- en 
arbeidsreïntegratieproject voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Dankzij 50|50 Food krijgen mensen 
structuur en daardoor (weer) plezier in hun leven. En dat is 

waar coördinator Jan van den Berg het voor doet: "Onze 
deelnemers ontwikkelen in de keuken zowel vakinhoudelijke 
als sociale vaardigheden. Wij bieden ze daarvoor een extra 
veilige omgeving, waarin zij fouten mogen maken. En dat 
gebeurt natuurlijk ook weleens. Vandaag viel er bijvoorbeeld 
een kar met eten om. Het is best goed dat er soms dingen 
fout gaan, want ook daarvan leren onze deelnemers."

Het menu van het 
Leger des Heils
ZOVEEL MENSEN, ZOVEEL WENSEN, DAAR WEET HET LEGER DES HEILS 
ALLES VAN. ELKE WEEK VERZORGT DE ORGANISATIE DUIZENDEN 
MAALTIJDEN VOOR UITEENLOPENDE DOELGROEPEN. OM OP ZO’N GROTE 
SCHAAL TE KUNNEN WERKEN, ZOEKEN ZIJ DE JUISTE BALANS TUSSEN 
ZELF MAKEN EN CONVENIENT INKOPEN.
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IN DE KEUKEN BIJ ...

 WE BIEDEN AL  
ONZE MAALTIJDEN 
IN EEN REGULIERE, 
HALAL EN 
VEGETARISCHE  
VARIANT AAN.

14.000 MAALTIJDEN  
PER WEEK
Naast het bieden van zorg levert het Leger des Heils 
ongeveer 14.000 maaltijden per week aan onder andere 
opvanglocaties van het Leger des Heils voor dak- en 
thuislozen en aan locaties van het Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers (COA). Ook voor de Oekraïense vluchtelingen 
aan de Boelelaan worden dagelijks maaltijden gemaakt. "In 
de winter hebben wij verder nog een winteropvang en rijdt 
er het hele jaar door een soepbus door de stad. De keuken 
maakt en verpakt al deze maaltijden en de afdeling 50|50 
Move zorgt ervoor dat ze op de juiste plekken 
terechtkomen", vertelt Jan. "In coronatijd werden we 
gedwongen om op deze manier te werken, omdat 
bijvoorbeeld onze lunchroom dicht moest. We wilden onze 
deelnemers aan het werk houden en maaltijden blijven 
verzorgen. Inmiddels weten we dat deze werkwijze heel 
goed gaat en daarom houden we eraan vast."

VAN STAMPPOT TOT COUSCOUS
Ook kok en werkbegeleider Paul Oomen heeft hart voor de 
zaak: "Onze keuken is een bijzondere productiekeuken. Dat 
komt door de mensen die erin staan. Al onze deelnemers 
hebben hun eigen bijzondere verhaal. Ik ben natuurlijk hun 
begeleider, ze noemen me ook wel chef, maar we doen het 
toch echt samen!'' Doordat het Leger des Heils zorg biedt 
aan uiteenlopende doelgroepen, is het belangrijk dat de 
keuken uitgaat van het principe 'zoveel mensen, zoveel 
wensen'. "In sommige van onze opvanghuizen wonen vooral 
oudere Amsterdammers. Zij eten graag een traditionele 
Hollandse pot. Maar de mensen die in een COA-locatie 
verblijven, eten het liefst rijst", aldus Paul."We bieden al 
onze maaltijden in een reguliere, halal en vegetarische 
variant aan. Verder hebben we één menucyclus, waarin we 
volop variëren. Gisteren stond er stamppot op het menu, 
vandaag maken we rendang met sajoerboontjes (zie het 
recept hiernaast), morgen pasta en overmorgen couscous." 

VITAMINERIJK EN DUURZAAM 
ALTERNATIEF
In de keuken wordt altijd gezocht naar de juiste balans 
tussen zelf maken en convenient inkopen. "Zelf alle bonen 
doppen is bijvoorbeeld veel te arbeidsintensief, omdat we  
op zo’n grote schaal werken. We proberen een goede 
combinatie te maken van zelf bereiden en het inkopen van 
maaltijdcomponenten of bijvoorbeeld voorgesneden uien. 
Ons vlees is altijd vers en we koken de rijst en de 
aardappelen. Voor groente kiezen we wel vaker voor de 
diepvriesoptie. Dat is sowieso een vitaminerijk en duurzaam 
alternatief", vertelt Paul. "Sinds dit jaar bieden we ook 
standaard een vegetarische maaltijd aan. Dat is in het kader 
van duurzaamheid, want dat vindt het Leger des Heils 
belangrijk. Het is trouwens opvallend dat de meeste mensen 
die onze maaltijden krijgen, vlees wel waarderen, maar vis 
niet. Zo zie je maar, we doen echt ons best om iedereen 
tevreden te houden. En dat doen we met liefde!"

Romeo neemt sinds  
2 jaar deel aan 50|50 
Food. Hij heeft inmiddels 
een eigen woning die hij 
aan het opknappen is en 
hij volgt de koksopleiding 
die het Leger des Heils 
samen met het  
ROC aanbiedt. 

RENDANG MET  
BOONTJES EN RIJST
VOOR 8 PERSONEN

INGREDIËNTEN
8-10 el zonnebloemolie 
3 uien
4 teentjes knoflook
10 gram kurkumapoeder
700 gram runderpoulet 
120 gram boemboe 
50 ml water

AAN DE SLAG
1 Pel de uien en snijd deze fijn. 2 Zet de braadpan op 
het vuur, verhit de zonnebloemolie en voeg de uien 
toe. 3 Pers vervolgens de knoflook en bak dit samen 
met de kurkumapoeder mee. 4 Voeg vervolgens de 
runderpoulet toe en bak deze tot het rondom bruin is. 
5 Voeg tijdens het bakken de boemboe, het water, de 
kokosmelk en het citroengras toe aan het vlees en 
breng het zachtjes aan de kook. 6 Zet het vuur laag en 
laat de rendang ongeveer 3 uur stoven met de deksel 
op de braadpan. Roer af en toe goed om met een 
spatel. 7 Breng het op smaak met zout en peper.  
8 Breng water aan de kook en kook vervolgens de 
zilvervliesrijst volgens verpakking gaar. 9 Verwarm de 
sperziebonen in een klein laagje water. 10 Breng op 
smaak met ketjap en zout. 11 Schep de rijst op het 
bord en verdeel er de boontjes en de rendang over.  
12 Strooi er wat seroendeng over. 

Eet smakelijk! 

50 ml kokosmelk  
10 gram citroengras (sereh)
600 gram zilvervliesrijst
1 kg sperziebonen uit  
de diepvries
25 gram seroendeng
20 gram ketjap
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Cruditéplank

BORREL-/ SNACKMOMENT

INGREDIËNTEN
99245 2 stronkjes witlof
54851  12 snackkomkommers
54853 6 snackpaprika’s
404694 ⅙ bloemkool
986989 1 bos radijsjes
904327 200 gram snacktomaatjes
586179 6 groene asperges
164510 6 witte asperges
661335 25 gram radijskiemen
282610 25 gram erwtasperges
331566 25 gram hotsprouts
144569 75 gram kruidenroomkaas
177822 75 gram hummus koriander & limoen
171135 75 gram hummus

“Vanzelfsprekend kun je zelf volop variëren met de soorten 
groenten en dips die je erbij serveert. Zie dit recept als een 
leidraad om je eigen gezonde borrelplank samen te stellen.”

AAN DE SLAG
1 Snijd de snackkomkommers in de lengte in vieren. 2 Snijd 
de snackpaprika's in de lengte doormidden en lepel er de 
zaadlijsten uit. 3 Was de radijsjes, snijd er het grootste 
gedeelte van het loof af en snijd in vieren. 4 Haal de 
blaadjes witlof los van elkaar. 5 Schil de groene en witte 
asperges en snijd in de lengte doormidden. 6 Snijd de 
bloemkool in fijne roosjes. 7 Schep de 2 soorten hummus 
en de roomkaas in schaaltjes en zet op een grote plank.  
8 Leg alle groenten harmonieus op de plank en garneer  
met de verschillende soorten kiemen. 

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●●○
VOOR 8-12 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 20 MINUTEN

VITAMINEBOOST
Wel zin in een borrel, maar geen zin in een vette 
hap? Ga voor een cruditéplank: een borrelplank 
vol met rauwe groenten en smaakvolle dipsauzen. 
Kleurrijk, heerlijk en boordevol vitamines!

BUDGETTIP
Vervang de 

snackkomkommers 
voor een normale 

komkommer 
(517120)

GEZOND 
BORRELEN
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ADV

Geniet altijd 

& overal van

Appelsientje

10036045_appelsientje_adv_210x297_D01.pdf   1   29-12-22   13:32

MARKETEER
VAN HOECKEL

Michelle Jacobs

Druk de kosten en blijf binnen  
het budget
De stijgende prijzen maken het een enorme uitdaging om 
met een beperkt budget de beste zorg te bieden. Hoe kun 
je als zorginstelling de kosten niet overstijgen en alsnog 
lekkere gerechten op tafel zetten? Haal uit onze budgettips 
inspiratie voor een voorjaar zonder zorgen!

Tip 1 Kies eens voor onze huismerken, zoals het merk 
G’woon. G’woon heeft een goede kwaliteit en is 
voordeliger dan een van de A-merken.
Tip 2 Of ga voor onze Exclusieve (eigen) Merken, zoals Alex 
Meijer of Grand Gerard. Deze merken zijn van vergelijkbare 
kwaliteit ten opzichte van het A-merk, maar hebben een 
veel scherpere prijs.
Tip 3 Koop grote formaten of voordeelverpakkingen, deze 
kunnen veel geld besparen.
Tip 4 Koop zoveel mogelijk groenten van het seizoen. Deze 
zijn niet alleen voordeliger, maar ook nog eens gezonder, 
smaakvoller en duurzamer. Win-win-win!
Tip 5 Ga voor een goede balans tussen vers en kant-en-
klaar, oftewel het hybride koken. Bekijk pagina 33 t/m 35 
voor inspiratie van heerlijke hybride recepten.

Voorkom voedselverspilling
Jaarlijks gooien we in Nederland ontzettend veel eten weg. 
Eén van de gemakkelijkste maatregelen is minder eten 
weggooien. Dit klinkt logisch en simpel, maar hoe doe je 
dat? Wij geven je een aantal praktische tips om verspilling 
te voorkomen. En het mooie is: je bespaart er nog geld  
mee ook!

Tip 1 Warm niet alles in één keer op. Als een product 
eenmaal verhit is, mag het niet opnieuw worden verhit. 

Mocht je tijdens de maaltijd iets tekort komen, dan kun  
je daar eenvoudig nog wat meer van opwarmen.
Tip 2 Vermijd zoveel mogelijk de vuilnisbak. Dreigt de 
THT-datum eraan te komen en heb je erg veel over?  
Gooi het niet weg! Bereid het en vries het in voor cliënten 
of bied het aan met korting in de personeels- of 
bezoekersrestaurants van een ziekenhuis of zorginstelling.
Tip 3 Kook niet te veel! ‘Beter te veel dan te weinig’, die 
uitspraak kennen we allemaal. Toch merk je waarschijnlijk 
dat cliënten regelmatig hun bord niet leeg eten. Probeer 
daarom zo goed mogelijk in te schatten hoeveel je nou echt 
moet koken.
Tip 4 Heb je gebakken aardappeltjes of wat salade over? 
Gooi dit dan niet weg, maar serveer het de volgende dag 
bij de lunch. Zo smaakt de boterham met kaas nog beter!
Tip 5 Laat je creativiteit los! Duurzamer eten vraagt soms 
om een beetje creativiteit. Heb je nog een paar overrijpe 
bananen liggen? Maak er een lekkere smoothie van.  
En zachte appels zijn nog heerlijk in appelflapjes.

VIER HET 
VOORJAAR

ÉN MET AANDACHT  
VOOR HET MILIEU!

ZONDER 
ZORGEN
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Een vegetarisch gerecht 

om van te genieten 

tijdens het voorjaar. 

Serveer dit gerecht als 

hoofdgerecht of

bijgerecht.

Peter van Teeseling 
 NATIONAL 

ACCOUNTMANAGER
SMEDING

DINER

DIT VOORJAAR ZIT BOMVOL 
FEESTELIJKHEDEN.  
AL HELEMAAL MET DEZE 
VERLEIDELIJKE DINERRECEPTEN. 
VAN HARTIGE STRUDEL TOT 
GEVULDE VARKENSHAAS EN 
GEBAKKEN TILAPIAFILET:  
VOOR IEDER WAT WILS, VAN  
ELK MOMENT EEN FEESTJE!

STRUDEL
HARTIGE

INGREDIËNTEN
38899 6 vellen bladerdeeg
124461 6 eieren
517146 3 koolrabi
303047 400 gram gewassen spinazie
161587 1 el kerriepoeder
172911 200 gram fetakaas
177809 2 losgeklopte eieren

scheutje olijfolie
versgemalen peper
zout

AAN DE SLAG
1 Verwarm de oven voor op 175 0C. 2 Bekleed een bakplaat 
met bakpapier. 3 Kook de eieren in 7 minuten hard. Giet af, 
laat schrikken en pel ze. 4 Verwarm een scheutje olijfolie in 
een hapjespan en smoor er de spinazie in tot deze begint te 
slinken. Neem direct uit de pan en laat zeer goed uitlekken 

op een zeef. 5 Schil de koolrabi en schaaf ze met behulp van 
de mandoline in dunne plakken. 6 Leg een vel bladerdeeg op 
de werkbank en smeer lichtjes in met losgeklopt ei. Leg er 
het volgende vel op en smeer ook weer in met ei. Leg zo alle 
6 de vellen op elkaar. 7 Leg de plakjes koolrabi dakpansgewijs 
op het bladerdeeg en bestrooi tussen ieder laagje met 
kerriepoeder. Zorg ervoor dat aan de boven- en de onderkant 
ongeveer 5 cm vrij blijft. 8 Verdeel er de uitgelekte spinazie 
over en leg er de gekookte eieren strak naast elkaar op.  
9 Verkruimel er de fetakaas overheen en kruid het geheel 
met zout en peper. 10 Smeer de vrijgehouden randen van het 
deeg lichtjes in met losgeklopt ei. 11 Rol het geheel zo strak 
mogelijk op en leg op de bakplaat. 12 Smeer de strudel 
lichtjes in met losgeklopt ei en bak in ongeveer 30 minuten 
krokant in de voorverwarmde oven. 13 Snijd voorzichtig  
met een kartelmes in mooie plakken.

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●●●
VOOR 4-6 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 45 MINUTEN
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DINER

Dit heerlijke kipgerecht 

past perfect bij het 

voorjaar. Met de witte 

wijn, druifjes en tijm 

geef je de kipfilet een 

heerlijke smaak.

Hans Jansen
ACCOUNTMANAGER

RUIG

KALFSSUKADE 
IN JUS 

GESMOORDE 
KIPFILET 
IN EEN SAUS VAN WITTE  
DRUIFJES EN TIJM

INGREDIËNTEN
203569 4 gegaarde kipfilets in jus
61655 1 glas witte wijn
137373 200 gram pitloze witte druiven
514627 4 takjes verse tijm
747013 800 gram Parijse worteltjes
98467 3 el honing

scheutje olijfolie
versgemalen peper
zout

AAN DE SLAG
1 Breng in een steelpan de witte wijn aan de kook en 
laat tot ongeveer de helft inkoken. Ris er de helft van 
de tijm bij. 2 Haal de voorgegaarde kipfilets uit de jus 
en voeg de jus toe aan de witte wijn. Voeg er de 
druifjes aan toe en laat het geheel iets inkoken tot  
een krachtige saus is ontstaan. 3 Voeg er de gegaarde 
kipfilets aan toe en laat enkele minuten op een laag 
pitje smoren in de saus. 4 Verwarm ondertussen in  
een hapjespan een scheutje olijfolie en smoor er de 
ontdooide Parijse worteltjes in. 5 Kruid met zout en 
peper en ris er de rest van de tijm bij. 6 Voeg een 
scheutje water en de honing toe en laat gedurende 
ongeveer 15 minuten smoren, zodat de worteltjes  
gaar worden en mooi geglaceerd zijn. 7 Dresseer de 
worteltjes op het bord. Snijd de kipfilet doormidden, 
leg op de worteltjes en lepel er rijkelijk de  
saus overheen. 

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●●○
VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 20 MINUTEN

INGREDIËNTEN
163515 4 gegaarde kalfssukade in jus
685423 50 gram gedroogde abrikozen
178139 75 gram gedroogde cranberry's
910661 600 gram aardappelpuree
559012 100 gram veldsla
38917 15 cl volle melk
 versgemalen peper
 zout

AAN DE SLAG
1 Snijd de gedroogde abrikozen fijn. Doe deze samen met 
de cranberry's in een hapjespan en voeg er de gegaarde 
sukade met de jus aan toe. 2 Laat zachtjes stoven tot het 
vlees goed warm is en het gedroogde fruit de jus heeft 
opgenomen. 3 Warm de aardappelpuree op volgens de 
instructies op de verpakking. 4 Schep in een pan en roer 
er op een laag pitje de melk doorheen. Warm even goed 
door en meng er dan voorzichtig de veldsla doorheen. 
5 Kruid eventueel met zout en peper en verdeel over  
4 borden. 6 Leg er de gestoofde kalfssukade op en  
lepel er rijkelijk de jus met zuidvruchten overheen. 

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●●○
VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 20 MINUTEN

MET ZUIDVRUCHTEN, GESERVEERD 
MET EEN STAMPPOTJE VAN VELDSLA

TIP
Maak een 

verantwoorde keuze 
door voor het kip 

assortiment met het 
Beter Leven keurmerk 

te kiezen.

Door de kalfssukade in 

jus te verwarmen met 

gedroogde abrikozen 

en cranberry's, geef je 

het gerecht een echt 

voorjaarsgevoel.

Eric van der Grind
VERKOOP SPECIALIST 

VLEES
KALDENBERG
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Art.nr. Knorr Drinkbouillon variant

97976 Kip met Tuinkruiden (6 dozen x 80 st)

83838 Rundvlees (6 dozen x 80 st)

83799 Tomaat (6 dozen x 80 st)

159912 Tuinkruiden (6 dozen x 80 st)

*De actie is geldig van 9 februari t/m 22 maart

• Lekker als hartig tussendoortje

• Zonder conserveermiddelen

• Zonder kunstmatige kleursto� en

Bestel nu bij Van Hoeckel! 

25%
KORTING*

HÉT GESCHIKTEHÉT GESCHIKTE
TUSSENDOORTJE!

UNI22160 Adv Knorr Drinkbouillons van Hoeckel 195x252[02].indd   1UNI22160 Adv Knorr Drinkbouillons van Hoeckel 195x252[02].indd   1 09-01-2023   11:1409-01-2023   11:14

Gesmoorde 
tilapiafilet
MET VOORJAARSGROENTEN Zet eens een heerlijk 

visgerecht op tafel, 

zoals de tilapiafilet. De 

visfilet hoeft maar kort 

gebakken te worden. 

Maak de filet af met 

peterselie en citroen.

Ron Koks
NATIONAL 

ACCOUNTMANAGER 
SMITVIS

INGREDIËNTEN
641885 4 stuks tiliapiafilet
171629 2 dl wittewijnsaus
686623 1 citroen
339899 2 el fijngesneden peterselie
281122 600 gram aardappelpuree
98451 150 gram sperziebonen of haricots verts

854190 150 gram sugarsnaps
515372 150 gram peultjes
622823 150 gram doperwtjes
698463 klontje roomboter
 versgemalen peper
 zout

AAN DE SLAG
1 Verwarm de oven voor op 150 0C met 60% stoom. 
2 Maak de boontjes, sugarsnaps en peultjes schoon en 
blancheer kort in gezouten water. 3 Giet af en spoel  
koud. 4 Verwarm een klontje roomboter in een ruime 
hapjespan en voeg er de geblancheerde groenten en de 
doperwten aan toe. Laat op een laag pitje ongeveer  
5 minuten smoren in de boter. Kruid met zout en peper.  
5 Leg ondertussen de tilapiafilets in een ovenschaal en 
schenk er de saus overheen. 6 Rasp er de schil van de 

citroen bij en voeg het citroensap en de peterselie toe. 
7 Plaats in de voorverwarmde oven en laat in ongeveer 
12 minuten zachtjes garen. 8 Verwarm ondertussen de 
aardappelpuree volgens de instructies op de verpakking. 
9 Dresseer de aardappelpuree op het bord en verdeel er 
de gesmoorde groenten over. 10 Leg er met een spatel 
de tilapiafilet op en lepel er ten slotte de  
wittewijnsaus overheen. 

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●●◉
VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 25 MINUTEN
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CONVENIENCE
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161707 Asperges hollandaise

39645 Eieren
210333 Achterham

86106 Asperge Brabançonne

201494 Gebakken zalm 6P

123042 Wittewijnsaus 350 ml

404458 Hollandaisesaus vg grootverpakking

113423 Asperges met tuinerwten en dragon

745113 Minikriel met tuinkruiden 6P

826723 Gebakken krielaardappelen 6P

1

2

3

4

5

6

7

8

9

LEVERBAAR
VAN 24 
APRIL T/M 
18 JUNI 2023

LEVERBAAR
VAN 21
MAART T/M 
19 JUNI 2023

SMAKELIJKE

FEEST
DAGEN

HET
WITTE
GOUD

203569 Gebraden kipfilet met kippenjus 6P

744332 Dragonsaus vg grootverpakking

86092 Zoete-uiencompote 6P

826723 Gebakken krielaardappelen 6P

113424 Victoriabaars met    
 wittewijnkruidensaus 6P

69407 Aardappelpuree met bieslook 6P

144347 Grillstukjes in tomatenlavasaus 6P

161705 Groene asperges met doperwten 6P

129610 Noten-zilvervliesrijst zoutarm 6P

123042 Wittewijnsaus 350 ml 

206313 Spinaziestamppot vg 3P

282872  Doperwten 3P 
283394  Boterbonen 3P

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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BUSINESS DEVELOPER
VAN HOECKEL

Fréderique van     
   Uden-Stevens

CONVENIENCE

HYBRIDE
KOKEN INGREDIËNTEN

55871 courgettesoep
160116 slagroom 35%
406049 tuinkers
949539 courgette

AAN DE SLAG
Bereid de soep zoals beschreven op de verpakking en snijd 
tijdens het opwarmen de courgette over de lengte in  
4 delen. Snijd de lange delen van de courgette in partjes 
van 2 cm. Kruid de courgette met zout en peper (naar 
wens) en eventueel een beetje paprikapoeder. Verwarm 
een bakpan op het vuur en roerbak de stukjes courgette 
vlak voor serveren kort in een beetje olijfolie. Verdeel de 
soep over de soepkommen, laat wat druppels room op de 
soep vallen (niet doorroeren). Leg wat stukjes courgette op 
de soep en garneer met de tuinkers voor wat extra smaak.

INGREDIËNTEN
280053 kalkoenbiefstukjes in kippenjus
371985 bonne femme
516988 kastanjechampignons
159282 gerookte spekreepjes
526438 sjalot

AAN DE SLAG
Verwarm de kalkoenbiefstukjes en bonne femme, zoals 
beschreven op de verpakking. Snijd intussen de 
kastanjechampignons in partjes of plakjes, snipper een 
kleine sjalot voor extra smaak. Verwarm de bakpan op een 
middelhoog tot hoge warmtebron. Doe een klontje boter 
of olie in de pan en bak de spekjes (niet smoren maar 
bakken), voeg de champignons toe en bak een paar 
minuten mee. Voeg tot slot de laatste 2 minuten het 
sjalotje toe, terwijl je de warmtebron naar middelhoog/
laag zet. Meng de mix door de warme bonne femme. 

COURGETTESOEP
KALKOENBIEFSTUKJES IN  
KIPPENJUS MET BONNE FEMME 

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●○○
VOOR 6-8 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 15 MINUTEN MOEILIJKHEIDSGRAAD ●○○

VOOR 6 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 15 MINUTEN, REGENEREER TIJD 
MAALTIJDONDERDELEN VOLGENS VERPAKKING.

Hoe past dat bij jullie?
Veel zorginstellingen kampen met dezelfde uitdaging; de 
wens om vers te koken voor bewoners, maar tegelijkertijd 
de druk om dit goed en snel te kunnen uitvoeren. De geur 
die uit de keuken komt, zorgt ervoor dat bewoners beter 
eten. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt en steeds 
hogere zorgvraag is het niet gemakkelijk om dit in de 
praktijk toe te passen. Toch kun je een versbeleving 
gemakkelijk tot leven laten komen. Hybride koken is dan 
ook de oplossing in de toekomst! 

Gemak in de vorm van goede, reeds bereide 
maaltijdonderdelen, aangevuld met dat stukje vers dat 
zorgt voor geurbeleving en de persoonlijke touch aan  
een maaltijd. Dat gevoel van thuis, dát maakt de  
maaltijd speciaal.
 
We laten graag 3 maaltijden zien waar we hybride koken  
hebben toegepast.
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CONVENIENCE DESSERT

INGREDIËNTEN
941581 spaghetti
50335 carbonarasaus
159282 gerookte spekreepjes 
45021 rucola
517120 komkommer
820471 rode cherrytomaatjes
708831 olijven zonder pit
811202 witte kaasblokjes

SPAGHETTI CARBONARA  
MET EEN FRISSE SALADE

MERINGUE-
TAARTJE

MET VANILLESAUS  
EN AARDBEIEN

INGREDIËNTEN
177824 4 meringuetaartjes
880581 8 aardbeien
177821 15 cl vanillesaus
177820 4 el lemoncurd
177825 2 el aardbeiencoulis
884522 enkele topjes atsina cress

AAN DE SLAG
1 Laat de meringuetaartjes en de aardbeiencoulis 
ontdooien. 2 Maak de verse aardbeien schoon en 
snijd in vieren. 3 Maak een spiegel van de vanillesaus 
op het bord en zet er het meringuetaartje op.  
4 Verdeel er de verse aardbeien, dotjes lemoncurd 
en topjes atsina cress over. 5 Spuit ten slotte 
druppels van de aardbeiencoulis in de vanillesaus. 

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●◉○
VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 15 MINUTEN

AAN DE SLAG
Verwarm de carbonarasaus en spaghetti zoals beschreven op de 
verpakking. Kook je de spaghetti liever zelf, plaats dan een pan 
met water op het fornuis, breng aan de kook met een beetje zout 
en kook de spaghetti. (Tip: spaghetti plakt niet als je de spaghetti 
na het afgieten even kort spoelt met koud water, terugdoet in de 
nog warme pan en de nog warme carbonarasaus er direct 
doorheen mengt.) Maak de salade door de komkommer en de 
tomaatjes in partjes te snijden. Voeg samen in een kom met 
gehalveerde olijven en meng met een scheutje olijfolie (tip: voor 
extra smaak: snijd een rode ui in dunne halve ringen en voeg toe). 
Een beetje versgemalen zwarte peper en zout brengt de salade 
op smaak. Strooi de kaasblokjes over de salade. Bak de spekjes 
half krokant in een bakpan. Meng voor serveren de carbonarasaus 
door de spaghetti en strooi de spekreepjes eroverheen.  
Serveer de salade apart.    

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●○○
VOOR 6 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD VERSE ONDERDELEN ONGEVEER 15 MINUTEN 
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59200
Boermarke
Bokkenpootjesmousse
1 bk à 150 ml

AAN DE SLAG
1 Week de blaadjes gelatine in ijskoud water. 2 Verkruimel  
de koekjes met de hand of in de keukenmachine en meng 
met de gesmolten roomboter. 3 Bekleed een springvorm aan 
de binnenkant met bakpapier. 4 Verdeel de verkruimelde 
koekjes over de bodem van de springvorm en druk goed aan. 
5 Plaats even in de koelkast zodat het goed kan uitharden.  
6 Schep de roomkaas met de slagroom, 150 gram advocaat 
en de poedersuiker in een kom en voeg er de rasp van de 
sinaasappel aan toe. 7 Roer zeer goed door met een garde  
of met behulp van de handmixer tot een luchtige massa is 
ontstaan. 8 Verwarm het sinaasappelsap in een steelpan, 

neem van het vuur en los er de geweekte (en uitgeknepen) 
gelatine in op. Plaats in de koelkast tot het begint te geleren 
en spatel dan door de roommassa. 9 Schep de roommassa op 
de koekjesbodem en tik een paar keer op het aanrecht, zodat 
eventuele luchtbellen verdwijnen. 10 Plaats in de koelkast en 
laat ongeveer 4 uur opstijven. 11 Haal de cheesecake uit de 
vorm en garneer deze met paaseitjes. Lepel er ten slotte  
nog wat mooie strepen advocaat overheen.

INGREDIËNTEN
269382 300 gram boterkoekjes
698463 125 gram gesmolten roomboter
115622 6 blaadjes gelatine
113021 500 gram roomkaas

157515 2 dl slagroom
273467 100 gram poedersuiker
698803 200 gram advocaat
754405 sap en rasp van 1 sinaasappel
 diverse paaseitjes

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●●●
VOOR 8-10 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 25 MINUTEN

NO BAKE CHEESECAKE
MET ADVOCAAT FEESTELIJK

GENIETEN
Geen zin meer om nog lang in  
de keuken te staan na een 
uitgebreid diner? Met deze 
desserts zet je in een handomdraai 
een feestelijk nagerecht op tafel. 
Ruimte voor een toetje is er 
immers altijd!

DESSERT

973313
Boermarke
Karamelbavarois
1 st à 150 ml

973321
Boermarke
Ananasbavarois
1 st à 150 ml

148772
Van Gils
Roomijstaart nougatine
1 st à 1 lt

64746
Sanissimo
Bavarois advocaat
1 ds à 750 ml

49039
Maison Niels De Veye
Cafe complet luxe
1 ds à 16 st

97573
Maison Niels De Veye
Macarons assortiment
1 ds à 20 st

973350
Boermarke
Bitterkoekjesbavarois
1 st à 150 ml

59199
Boermarke
Aardbeienmousse
1 bk à 150 ml

Eet Smakelijk
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op=op

ZOETWAREN & LEKKERNIJEN

Bestelbaar  
vanaf: 27.03

ZEG JE PASEN, DAN ZEG JE 
PAASEITJES. MET SLIGRO’S 
RUIME ASSORTIMENT AAN 
HEERLIJKE PAASZOETWAREN 
ZET JE ALTIJD WAT LEKKERS 
OP TAFEL, PASSEND BIJ HET 
SEIZOEN. GA JE VOOR WITTE, 
PURE OF EITJES VAN 
MELKCHOCOLADE? 

Smakelijk 
Pasen!

Let op! Zorg ervoor dat je 2 weken 
vóór Pasen alle paaszoetwaren en 
-lekkernijen in huis hebt om 
teleurstelling te voorkomen.

229743
Bonbiance
Chocolade eitjes melk
1 zk à 250 gr

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

46273
Bonbiance
Paaschocolade
1 ds à 300 gr

46277
Bonbiance
Chocolade eitjes wit
1 zk à 250 gr

229531
Bonbiance
Chocolade eitjes puur
1 zk à 250 gr

229769
Bonbiance
Chocolade eitjes praline
1 zk à 250 gr

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

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

46270
ABS
Paaseieren
1 zk à 400 gr

177029
Gouden Aar
Roomboter kuikentjes
1 pk à 200 gr

160123
ABS
Paaszak assorti
1 zk à 400 gr

46266
Smikkelbeer
Paasschuim figuren
1 zk à 1 kg

138240
Jeurgens
Paaskransen geel
1 zk à 125 gr

46261
Merba
Koekjes spiegeleitjes
1 pk à 175 gr

46260
Gouden Aar
Paasbokkenpootjes
1 pk à 150 gr

46272
Bonbiance
Paaschocolade in mand
1 st à 500 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
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Snijd de citroenen in dunne schijfjes, leg 
ze op bakpapier en bak ze 2 uur op 200 0C 
in de oven. Zet een kleine voorraadpot in 

een grote voorraadpot, doe mooie 
bloemen in de kleine pot en plaats de 

gebakken citroenschijfjes in de  
ruimte tussen de potten.

De lente  
op tafel

  eze eieren zijn leuk om te gebruiken  
als decoratie, maar ook om zo te serveren. 
Je hebt hiervoor gekookte eieren,  
(droog)bloemetjes, een stukje touw en 
plakband nodig. Wikkel het touwtje een 
aantal keer om het ei en zet aan de 
onderkant vast met plakband. Steek er 
vervolgens mooie bloemetjes tussen.

Vrolijk 
    tafelen!

D

         eze tafelbordjes zijn  
gemaakt van zoutdeeg. Volg een 
basisrecept voor het maken van 

zoutdeeg. Kneed het deeg in een 
ovaal, maak een afdruk

van een bloemetje in het
deeg en maak een sneetje voor

een naamkaartje. Bak het deeg af,
et voilà!

ebruik voor deze fleurige kaarshouders 
glazen waterflessen en vul deze met 

water. Doe er vervolgens mooie, verse 
bloemen of takken als eucalyptus in. Zet 
tot slot fleurige, gedraaide kaarsen in de 
flessen die bij het kleurenpalet van jouw 

tafel passen. De kaarsen die op de foto 
zijn gebruikt, komen uit het assortiment 

van Sligro en passen er precies in. Ook de 
flessen zijn verkrijgbaar bij Sligro.

D

G

TAFELAANKLEDING
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CHEESECAKE 
 MET LOTUS BISCOFF SPECULOOS

Recept voor ca. 12 personen

       45 min. + 1 nacht wachttijd

AAN DE BAK!
•  Maal de Lotus Biscoff koekjes fi jn in een blender.  
 Voeg de gesmolten boter toe totdat deze 
 gemengd zijn. 
•  Bekleed de bakvorm met bakpapier en vul de 
 bakvorm met het koekjesmengsel. Druk goed aan  
 op de bodem en zet het 15 min. in de koelkast.
•  Meng de roomkaas met de poedersuiker in een  
 kom, totdat het een zacht en luchtig mengsel is.
•  Voeg de Lotus Biscoff spread toe, meng totdat het  
 één geheel is.
•  Mix de slagroom door het mengsel tot een stevig
 geheel.
•  Verdeel een gedeelte van de vulling over de 
 taartbodem, gebruik hiervoor een grote lepel.
•  Voeg een aantal kleine lepels Lotus Biscoff spread  
 toe tussen het beslag. Herhaal deze stappen totdat  
 de bodem volledig gevuld is en de topping mooi  
 egaal is.
•  Maak een gemarmerd patroon in topping van de 
 cheesecake, gebruik hiervoor een saté prikker.
•  Laat de cheesecake opstijven in de koelkast, 
 minimaal 8-10 uur.
•  Snijd de cheesecake in vierkantjes, top ‘m af met 
 een Lotus Biscoff speculoos koekje.

INGREDIËNTEN
Bodem • 250g Lotus Biscoff speculoos koekjes
 • 85g boter

Vulling • 300g roomkaas
 • 50g poedersuiker
 • 220g Lotus Biscoff spread
 • 300 ml slagroom

Topping • 270g Lotus Biscoff spread
 • 12 Lotus Biscoff speculoos koekjes

DEZE LEKKERE COMBINATIE IS EEN ‘MATCH MADE IN 
HEAVEN ’. PROBEER HET ZELF EN LAAT JE VERRASSEN!

Meer inspiratie?

178143
Duni - Servet 3-laags 
Easter Spring
1 pak à 50 stuks
33x33cm

178144
Duni - Servetten Dunisoft 
Easter Spring
1 pak à 60 stuks
40x40cm 

178140
Duni - Napperons Dunicel 
Easter Spring
1 pak à 20 stuks
84x84cm

178145
Duni - Tafelloper Dunicel 
Easter Spring
1 rol
0,4x24mtr

178142
Duni - Placemats Dunicel 
Easter Spring
1 pak à 100 stuks
30x40cm

TAFELAANKLEDING



Verantwoord 
én verrukkelijk 
voorjaar 2023

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


