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Eindelijk … We mogen elkaar weer zien en ontmoeten.
En we kunnen weer van elkaars gezelschap genieten ook al 
moeten we nog voorzichtig zijn. Hoe het voelde toen dat 
even niet kon, ligt nog vers in ons geheugen. Daarom vieren 
we het leven in deze Feestelijk als vanouds.

Samen kijken we uit naar de momenten die ons wachten:
het kleurrijke najaar en natuurlijk de feestdagen. Een tijd die 
gemaakt is om te vieren. Vol optimisme, tradities en dromen 
voor morgen. 

Een feestelijk tintje
Met het feestelijk seizoen voor de deur willen we je ook 
kennis laten maken met de culinaire trends van dit moment. 
In combinatie met vertrouwde gerechten, want dan voelt 
samen eten snel weer als vanouds. Denk aan pure gerechten 
en verse garneringen. Of aan smaakvolle seizoensgroenten 
en kleurrijke verrassingen. Alle ingrediënten voor een 
feestelijk tintje!

Traditie in een nieuw jasje
Innovaties in de keuken brengen ons veel moois. Maar 
‘ouderwets’ is soms net zo bijzonder. Daarom steken we 
traditionele gerechten in deze Feestelijk in een nieuw jasje: 
van hartige tussendoortjes tot en met klassieke hapjes. 
Verrassend, eenvoudig te bereiden en rijk van smaak … 

Om het leven te vieren als vanouds!
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Banaan- 
pannenkoekjes
met pecannoten
en honinghangop

INGREDIËNTEN
745841   8 rijpe bananen
039645 8 eieren
115772 1 theelepel kaneelpoeder
921989 3 deciliter schenkstroop
751703  8 eetlepels pecannoten 
125184 600 gram Skyr
98467 4 eetlepels honing
698463   klontje roomboter
 snufje zout 

AAN DE SLAG
Pel de bananen, snijd de helft in mooie plakken en pureer de andere 
helft met de eieren, een snufje zout en een mespuntje 
kaneelpoeder. Verwarm een beetje roomboter in een 
antiaanbakpan en schep er vier kleine lepels van het beslag in. Laat 
op een middelhoog vuur rustig goudbruin bakken, draai om met 
een spatel en bak ook de andere kant goudbruin. Neem uit de pan 
en houd warm op een bord boven een pan met pruttelend water. 
Bak de rest van het beslag op deze manier tot het op is. Verwarm 
een klein beetje roomboter in de pan waarin de pannenkoeken zijn 
gebakken en voeg er de plakjes banaan en de pecannoten aan toe. 
Bak de banaan aan beide kanten goudbruin en blus af met de 
schenkstroop. Laat nog 2 minuten pruttelen. Meng de Skyr met de 
honing en verdeel over 8 kleine glaasjes. Maak een mooie stapel 
van de warme pannenkoeken en schep er de gebakken banaan en 
pecannoten overheen. Schenk er ten slotte de warme schenkstroop 
uit de pan overheen.

Ook decoreren
met deze feestelijke 

sinaasappels?
Bekijk het op
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MOEILIJKHEIDSGRAAD ●●○
VOOR 8 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 25 MINUTEN

WIST JE DAT … 
DIT RECEPT BOMVOL

EIWITTEN ZIT?
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a A N  TA F E L  S I N D S

 WIJ  DE  
INSPIRATIE  
JULLIE  DE   
GROENTEN 

recept inspiratie

meer
groenten

INGREDIËNTEN
98454  400 gram dessertrijst
38917   2 liter volle melk
629972 5 zakjes vanillesuiker
38064  250 milliliter slagroom 
973198 600 gram kersen op sap
686623   sap en rasp van 1,5 citroen
625038   1 eetlepel maizena
 snufje zout

AAN DE SLAG
Doe de rijst met de melk, de vanillesuiker en een snufje zout in een pan met 
een dikke bodem. Breng al roerend tegen het kookpunt, zet het vuur zo laag 
mogelijk en dek af met een deksel. Laat ongeveer 15-20 minuten garen. Roer 
wel af en toe door om aanbranden te voorkomen. Verwarm ondertussen de 
kersen met het sap in een steelpan en voeg er het sap en de rasp van de 
citroen aan toe. Laat ongeveer 10 minuten trekken en bind het geheel met 
aangemaakte maizena tot een halfgeslagen compote ontstaat. Neem van 
het vuur en koel terug. Klop de slagroom lobbig. Spatel de geslagen room 
door de rijstepap en verdeel deze over de glaasjes. Schep er ten slotte de 
compote op. Garneer eventueel nog met een beetje citroenrasp.

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●●○
VOOR 8 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 25 MINUTEN

Rijstepap
 met compote van
 kersen en citroen

Rijstepap
 met compote van
 kersen en citroen

Door weckpotjes
in plaats van kommetjes 
te gebruiken, geef je dit 
gerecht een authentieke

uitstraling.

7NAJAAR 2021

ONTBIJT/ LUNCH



Een herfst en winter
om van te smullen!

Buiten is het koud, nat en winderig. Het is eerder donker, je steekt de 
kaarsen aan én … hebt trek in producten van het seizoen. In de herfst en winter kun 
je genieten van de heerlijkste gerechten, die je vanbinnen een warm gevoel geven.

Laat je inspireren door deze seizoenstoppers!

Appels
Appels zijn het hele jaar door verkrijgbaar, maar worden pas in 

de late zomer of aan het begin van de herfst geoogst. Niet zo 
gek dus dat typische herfstgerechten appel bevatten. Wat dacht 

je bijvoorbeeld van hete bliksem (appel-uistamppot) of een 
appeltaart met lekker veel kaneel? Herfstiger kan bijna niet!

Wist je dat we in Nederland 145.000.000 kilo 
appels per jaar eten? Dat is ongeveer 

10 kilo appels per persoon per jaar.

Paddenstoelen
Eetbare paddenstoelen zijn er in verschillende 

soorten en maten: 70 om precies te zijn.
De zwarte truffel is de duurste met 4000 euro 

per kilo. De champignon is veruit de bekendste. 
In Nederland eten we ongeveer 1 tot 2 kilo 

champignons per jaar, in China eten ze ruim 10 kilo. 

Paddenstoelen kun je maar beter niet rauw eten. 
Er zit namelijk een gifstof in: agaritine. Wat plakjes 

rauwe paddenstoel in een salade kan wel, maar 
grotere hoeveelheden moet je echt verhitten. 

Daardoor wordt de gifstof afgebroken. 

Makreel
Gek genoeg eten we in Nederland vrij weinig 

vis en als we het al eten, doen we dat vooral in 
de zomer. Zonde, want juist in de herfst en in 

de winter is de vis het beste van smaak. 

Vette vis zoals makreel is rijk aan 
omega 3-vetzuren en vitamine D. Lekker eten 

dus, want het is lastig om deze voedingsstoffen 
op een andere manier binnen te krijgen.

Roseval 
aardappeltjes
Er zijn veel verschillende soorten 
aardappels en ze barsten allemaal van 
de vitamine C. Roseval aardappeltjes 
doen het altijd goed in de herfst. 
Doordat je ze in de schil kookt, zijn ze 
extra rijk aan smaak. Daarna kun je de 
aardappeltjes pletten en krokant bakken 
met wat salieboter in de oven. Op 
pagina 25 vind je een recept om
je vingers bij af te likken.

Pompoen
Deze echte herfstklassieker is heerlijk, maar 
het schillen is een uitdaging. Het gaat stúkken 
makkelijker als je de hele pompoen van tevoren een 
tijdje in de vriezer legt of verwarmt in de magnetron. 
Succes met schillen gegarandeerd!

Wist je trouwens dat pompoen vitamine B1 bevat? 
Deze vitamine is goed voor de gemoedstoestand.
Bye bye herfstdip!

Stoofschotel
Een pannetje met stoofvlees op het 
vuur geeft zo’n heerlijke herfstgeur. 
Bovendien doet het denken aan 
vroeger. Maak daarom eens een lekkere 
stoofschotel met rib- of sukadelappen. 
Deze zijn ook verkrijgbaar met het 
halalkeurmerk. Heb je weinig tijd? 
Maak het jezelf dan makkelijk en kies 
de voorgegaarde sukadelappen. 

Vlees, en dus ook stoofvlees, is rijk aan 
eiwitten. Eiwitten zijn goed voor onze 
botten en dragen bij aan de opbouw en 
het behoud van onze spieren.

D
E 

K
R

EN
T

EN
 U

IT
 D

E 
T

O
ST

I

INGREDIËNTEN
 16 sneetjes krentenbrood
64047   400 gram roombrie
60865   8 plakken rauwe ham
109289  8 theelepels abrikozenkonfituur
114171   klontje roomboter

AAN DE SLAG
Snijd de roombrie in plakjes. Leg 8 sneetjes 
krentenbrood naast elkaar op
het aanrecht en verdeel er de plakjes 
roombrie op. Leg er een dubbelgevouwen 
plakje rauwe ham op en dek af met een 
sneetje krentenbrood. Verwarm een klontje 
roomboter in een antiaanbakpan en bak op 
een middelhoog vuur de tosti’s mooi 
goudbruin. Draai voorzichtig om met een 
spatel en bak ook de andere kant goudbruin. 
De roombrie zal nu lekker gaan smelten. 
Snijd de tosti’s in driehoekjes
en serveer met de abrikozenkonfituur. 

Minitosti's van 
krentenbrood met
brie en rauwe ham
MOEILIJKHEIDSGRAAD ●○○
VOOR 8 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 15 MINUTEN

Serveertip:
gedroogde abrikozen 
zorgen voor wat extra 

kleur op tafel.
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DRANK JES

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●○○
VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 15 MINUTEN 

Anijsmelk

Cranberry
Gluh

INGREDIËNTEN
38917  8 deciliter volle melk
75390   6 steranijzen
629972  2 zakjes vanillesuiker
156609  marshmallows

AAN DE SLAG
Verwarm de melk met de steranijs en de 
vanillesuiker in een steelpan tot tegen het 
kookpunt, draai het vuur lager en laat 
ongeveer 10 minuten zachtjes trekken. 
Schenk de warme melk in mokken en 
schep er net voor het serveren de 
marshmallows op, zodat deze net 
beginnen te smelten. Je kunt de steranijs 
voor het serveren uit de melk halen,
maar deze ook juist als herkenbaar 
garnituur in de anijsmelk laten zitten.

AAN DE SLAG
Verwarm het cranberrysap in een steelpan tot
net onder het kookpunt en voeg er de steranijs, het 
kaneelstokje, de laurierblaadjes, de jeneverbessen, 
de suiker en de cranberry's aan toe. Snijd de 
sinaasappel en de citroen in plakjes en voeg eveneens 
toe. Laat het geheel ongeveer 10-15 minuten trekken. 
Giet door een zeef en verdeel over mooie glazen.
Garneer af met wat van de cranberry's en
plakjes sinaasappel.

INGREDIËNTEN
150656 8 deciliter cranberrysap
075390 2 steranijzen
97256  1 kaneelstokje
810214 2 laurierblaadjes
156614 100 gram cranberry's
754405   ½ sinaasappel
195083   ½ citroen
611576   2 eetlepels kristalsuiker

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●○○
VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 20 MINUTEN 

Schenk de melk
in gekleurd servies voor 

een mooi contrast.

Zet de pan gezellig op 
tafel, zodat iedereen zelf 

kan bijschenken. 
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LEKKER TUSSENDOOR

SAMEN AAN
DE SOEP ...

INGREDIËNTEN
669210 3 sjalotten
639095 3 teentjes knoflook
080102 wit van 1 prei
670805 500 gram kruimige aardappel
115773  1,5 theelepel kerriepoeder
686542 8 deciliter groentebouillon
196089 4 deciliter melk
721813  2 deciliter zure room
148869 scheutje zonnebloemolie
 versgemalen peper
 zout

AAN DE SLAG
Maak de sjalotten en de knoflook schoon en snipper 
beide grof. Was de prei en snijd in ringen. Schil de 
aardappels en snijd in niet te grove stukken. Verwarm 
een scheutje zonnebloemolie in een soeppan en fruit 
er de sjalotten, de knoflook en de prei in aan. Voeg 
het kerriepoeder toe en roer door. Voeg de 
aardappels toe en laat nog 5 minuten fruiten. Blus 
af met de bouillon en de melk, breng aan de kook 
en draai het vuur lager. Laat ongeveer 20 minuten 
pruttelen en pureer vervolgens tot een gladde 
soep. Voeg de zure room toe, mix nogmaals en 
kruid eventueel met zout en peper.

Zoveel mensen, zoveel 

wensen. Gelukkig zit je 

met deze basissoep en 

bijpassende garnituren 

altijd goed. De romige 

aardappelsoep legt de 

basis, de garnituren doen 

de rest. Zo is er voor ieder 

wat wils — en het ziet er 

ook nog eens gezellig uit.

Romige aardappelsoep

Warmgerookte
zalm

Reepjes 
katenspek

Gebakken 
paddenstoelen

Verse
pesto

Verse
peterselie

Preiringetjes

Gebakken 
kikkererwten

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●●○
VOOR 8 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 30 MINUTEN

Serveer de romige aardappelsoep
met allerlei verschillende garnituren in 

schaaltjes, zodat iedereen zijn eigen soep
kan samenstellen. Denk aan de volgende 

garnituren: zure room, warmgerookte
zalm, reepjes katenspek, preiringetjes,
verse pesto, gebakken kikkererwten,

verse peterselie en gebakken 
paddenstoelen.

GarniturenEiwitrijk

Eiwitrijk

Eiwitrijk

Ook zulke
sierlijke servetten

voor op tafel?
Bekijk het op

pagina 34

Benieuwd hoe je dit 
maakt? Bekijk het online
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INGREDIËNTEN
114171 200 gram zachte roomboter
 (plus extra boter om het cakeblik in te vetten)
39645  4 eieren
38931   200 gram lichte basterdsuiker
115772 1 theelepel kaneelpoeder
115759   250 gram zelfrijzend bakmeel
156611 8 stoofperen
97468  2 eetlepels amandelschaafsel
273467  poedersuiker
 mespuntje zout

AAN DE SLAG
Verwarm de oven voor op 175 °C. Klop in een kom de zachte 
roomboter luchtig met de basterdsuiker, een mespuntje zout en 
het kaneelpoeder. Voeg er 1 voor 1 de eieren aan toe. Meng er 
voorzichtig het zelfrijzend bakmeel doorheen. Vet het cakeblik aan 
de binnenkant in met roomboter. Schep het beslag in de 
cakevorm. Laat de stoofpeertjes goed uitlekken en druk ze lichtjes 
in het beslag. Duw ze er zeker niet helemaal in, want tijdens het 
bakken zullen ze nog verder naar beneden zakken. Plaats in de 
voorverwarmde oven en bak in ongeveer 45 minuten mooi 
goudbruin en gaar. Bestrooi de cake ongeveer 10 minuten voordat 
deze klaar is met het amandelschaafsel en laat dus nog 10 minuten 
meebakken. Controleer met een satéprikker of de cake gaar is. 
Komt deze er schoon uit als je erin prikt, dan is de cake gaar. Neem 
uit de oven, laat 5 minuten rusten en haal voorzichtig uit de vorm. 
Bestrooi eventueel met poedersuiker en snijd in plakken.

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●●○
VOOR 1 CAKE
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 55 MINUTEN LEKKER TUSSENDOOR

CAKE
MET
STOOFPEREN

Een 
(hartige) 
letter van 
banket
INGREDIËNTEN
183374  800 gram half-om-halfgehakt
39645  5 eieren (waarvan twee losgeklopt)
383615   4 eetlepels paneermeel 
113003   1 kleine theelepel gemalen nootmuskaat
751538 1 kleine theelepel komijnpoeder
115772  1 kleine theelepel kaneelpoeder
49006  4 flinke eetlepels rozijnen
156614 4 flinke eetlepels gedroogde cranberry's
38899  8 plakjes bladerdeeg
 versgemalen peper
 zout

AAN DE SLAG
Verwarm de oven voor op 180 °C. Meng het gehakt, het paneermeel,  
drie eieren en de specerijen door elkaar. Kruid met zout en peper en 
kneed zeer goed door tot het een mooi homogeen 'deeg' is geworden. 
Meng er de cranberry's en de rozijnen doorheen. Leg 2 laagjes 
plasticfolie op de werkbank en verdeel er het gehakt over. Rol met 
behulp van de folie tot een ronde worst. Laat het bladerdeeg half 
ontdooien en leg de plakjes naast elkaar waarbij ze elkaar net 
overlappen, druk goed aan en rol iets uit, zodat een lange rechthoek 
ontstaat. Leg de worst van gehakt op het bladerdeeg en rol dit er strak 
omheen. Leg met de vouw naar beneden op een bakplaat die is 
bekleed met bakpapier en geef het geheel de vorm van een 
banketletter. Smeer het geheel lichtjes in met de losgeklopte eieren en 
plaats in de voorverwarmde oven. Bak in ongeveer 30-35 minuten 
mooi goudbruin en gaar. Laat enkele minuten rusten voor het serveren.

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●●○
VOOR 8 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 45 MINUTEN

Serveer de cake op
een robuuste plank en 
met wat bakpapier voor 

een feestelijke
uitstraling.
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Maak van elke dag
een feest met eiwitrijke 

proeverijtjes
Welzijn en goed eten kunnen prima samen. Smakelijke gerechten 
met de herinnering van vroeger maar met een kwinkslag naar nu. 

Gerechtjes die aanspreken, herkenbaar zijn en die er zo lekker uitzien 
dat je geen nee kunt zeggen. Naast dat deze hapjes erg lekker zijn 

en uitnodigen om toe te happen, zitten ze ook nog eens bomvol met 
voedingsstoffen als eiwitten en koolhydraten. Variatie doet eten en 
meerdere gerechtjes presenteren in kleinere hoeveelheden geeft een 

feestelijk geheel. Voor alle eetmomenten op de dag van ontbijt 
tot late snack zijn ze op deze manier te presenteren in 

de variaties zoet, hartig of een 
combinatie hiervan.  

E IW ITRIJKE 
PROEVERIJTJES 

Zoete proeverij 

Vlaflip,
ijs & pindarotsje

Borrelproeverij 

Caprese, kipcocktail
& toast roompaté

Hartige proeverij 

Garnalencocktail, 
erwt-courgettesoepje
en ham met meloen 

INGREDIËNTEN
Vlaflip: 
771279  halve peer
595584  halve appel
611576  1 eetlepel suiker
115772   1 theelepel
 kaneelpoeder
115046  200 gram
 Griekse yoghurt 5%
196364  100 gram vanillevla
988091  300 gram Viennetta
072924  pindarotsjes 

INGREDIËNTEN
Caprese: 
516522  6 cherrytomaten
99493  100 gram mozzarella
517269  8 blaadjes basilicum

Kipcocktail: 
751481  200 gram gerookte kipfilet
755870  40 gram mandarijntjes
695017  20 gram mayonaise
112348  20 gram ketchup
115046  40 gram Griekse yoghurt
516140  60 gram ijsbergsla 

Toast room paté: 
749366  100 gram roompaté
83413  8 stuks toast
917346   enkele theelepels
 bosbessenjam
576116  enkele takjes peterselie

INGREDIËNTEN
Garnalencocktail: 
115046  125 gram garnalen
625630  40 gram whiskysaus
516140  60 gram ijsbergsla
576116  enkele takjes peterselie

Ham met meloen: 
514279  120 gram galiameloen
60865  40 gram serranoham

Erwt-courgettesoepje: 
949539  80 gram courgette
622823  80 gram erwt
686542  ½ blokje bouillon
141171  20 gram pompoenpitten
 water

AAN DE SLAG
Begin met het maken van een appel-peercompote voor in de vlaflip. 
Snijd de appel en peer in hele kleine blokjes. Doe het fruit in een 
steelpannetje en met 1 eetlepel water, de suiker en het kaneelpoeder. 
Verhit gedurende 10 minuten of totdat het fruit zacht is. Verdeel de 
Griekse yoghurt over 4 kleine schaaltjes. Schep het zachte fruit erover en 
verdeel vervolgens de vanillevla over de schaaltjes. Serveer de vlaflip 
met een klein plakje Viennetta en 2 pindarotsjes.

Tip:  Heb je misschien wat minder tijd  
om zelf compote te maken? 
Gebruik dan wat bosbessenjam (917346)

AAN DE SLAG
Start met de bereiding van de kipcocktail. 
Snijd de gerookte kipfilet in kleine reepjes. 
Snijd de mandarijntjes klein. Was de ijsbergsla 
en snijd ook deze fijn. Maak in een kommetje 
een sausje van de mayonaise, ketchup en 
Griekse yoghurt. Breng op smaak met zout en 
peper. Maak de schaaltjes op door eerst de 
gesneden ijsbergsla te verdelen over de  
4 schaaltjes. Verdeel vervolgens de gerookte 
kipreepjes hierover. Garneer met het sausjes 
en de mandarijntjes. Beleg de toastjes ruim 
met de paté. Vervolgens beleg je een beetje 
bosbessenjam over de toastjes en garneer 
met de peterselie. Halveer tot slot de 
cherrytomaten en prik een half tomaatje aan 
een stokje. Rijg hier een blaadje basilicum op, 
gevolgd door een stukje mozzarella en herhaal 
dit hierna nog een keer.

AAN DE SLAG
Begin met het maken van de garnalencocktail. Was de ijsbergsla en snijd vervolgens klein. 
Verdeel de sla en de garnalen over de schaaltjes. Verdeel de saus erover en garneer 
vervolgens met de peterselie. Snijd de meloen in kwarten en vervolgens in parten. Snijd de 
schil weg en wikkel de plakjes ham om de meloen parten. Snijd de courgette klein en zet op 
het vuur met de erwten, de bouillon en het water. Kook gedurende 10 minuten of totdat de 
groenten zacht zijn. Pureer het soepje met een staafmixer of blender en voeg eventueel 
meer water toe. Breng op smaak met zout en peper.

Tip: Wil je de whiskycocktailsaus zelf maken zonder alcohol.
Gebruik dan het sausje van de kipcocktail.

VOOR 4 PERSONEN

VOOR 4 PERSONEN

VOOR 4 PERSONEN

Dit 
proeverijtje 

levert 11 gram 
eiwit 

Dit 
proeverijtje 

levert 11 gram 
eiwit 

Dit 
proeverijtje 

levert 10,5 gram 
eiwit 
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EERSTE KOK INO ZWEERS KIEST BEWUST VOOR 
EEN TRADITIONELE MANIER VAN ETEN BEREIDEN 
EN GEEFT DAAR ZIJN EIGEN DRAAI AAN. "ONZE 
CLIËNTEN ZIJN DOL OP EEN OUDE VERTROUWDE 
STAMPPOT EN OOK DE ZOETE SMAAK VAN 
STOOFPEERTJES VINDEN ZIJ HEERLIJK."

De smaak van vroeger én nu
Ook buiten de feestdagen kiest Ino bewust voor een traditionele 
manier van eten bereiden: "Voor onze oudere cliënten is dat 
herkenbaar. We ontzuren bijvoorbeeld de tomatenpuree en 
binden de groente met een traditionele bechamelsaus. Onze 
Indische eenpansrechten geven we extra smaak door het vlees in 
een braadslede met alle kruiden aan te bakken en dan in te 
koken. Dat zorgt voor een smaakexplosie." Ook ontwikkelde Ino 
een recept voor een stamppot van stoofpeertjes met de smaak 
van vroeger én nu. "Onze cliënten zijn dol op een oude 
vertrouwde stamppot en ook de zoete smaak van stoofpeertjes 
vinden zij heerlijk. Dit gerecht is traditioneel met een twist en 
altijd een succes." 

Kooktips van Ino
• Als je uiensoep maakt, braad dan eerst de uien aan   
 met de kruiden, blus deze af en gebruik het    
 braadvocht als smaakversterker.
• Andijvie snijden en wassen is best bewerkelijk. Bestel   
 daarom voorgesneden andijvie en serveer er een   
 zelfgemaakte gehaktbal bij.
• Heb je geen tijd om hutspot te maken? Bereid dan   
 een onderdeel van de maaltijd zelf, zoals    
 zelfgebakken bloedworst. Dit geeft heerlijke geuren   
 op de woongroep en het gevoel dat de stamppot   
 zelfgemaakt is.

Maak elke maaltijd bijzonder
Het is natuurlijk nogal een verschil of je voor negenhonderd 
mensen kookt of voor een woongroep van tien mensen. Toch 
staat iedereen in de keuken volgens Ino voor dezelfde uitdaging: 
"Maak elke maaltijd bijzonder. Daarvoor is het sowieso belangrijk 
om servicegericht te zijn. Ook probeer ik altijd iets extra’s te 
doen, bijvoorbeeld een gerecht garneren."

Garneertips van Ino
• Snijd een waaier van een halve stoofpeer of glaceer een   
 stoofpeer in gebonden bessensap bij de stamppot van   
 stoofpeertjes.
• Rol aardappelpureeballetjes door amandelschaafsel. Frituur  
 deze en serveer als extra aardappelgarnituur bij het   
 hoofdgerecht.
• Bak appelringen met kaneel bij stamppot hete bliksem.
• Schil schorseneren en snijd ze in dunne plakjes. Frituur deze
 en serveer bij het hoofdgerecht.

De balans tussen
convenience en zelf maken
Om traditioneel te kunnen koken, is volgens Ino de juiste balans 
tussen convenience en zelf maken belangrijk: "Vroeger trokken 
we de bouillon zelf, maar schenkels opzetten is een hele klus. 
Tegenwoordig gebruiken we kwalitatieve bouillonpoeder. Wel 
geven we de soep een eigen karakter door bijvoorbeeld zelf de 
roux te maken of verse kruiden en ingrediënten te gebruiken. 
Bedenk wat je goed zelf kunt maken en wat je beter kunt 
inkopen. Wij kunnen niet langzaam garen (sous-vide) en kopen 
daarom sommige vleessoorten gegaard. Zo’n sukadelapje 
bijvoorbeeld is zo mals, dat kunnen wij niet beter en al helemaal 
niet goedkoper. Bovendien geeft het ons de tijd om onze liefde
in een ander gerecht te stoppen."

Al 26 jaar draagt Ino zijn koksmuts met trots. Naast 
het koken geeft hij leiding aan twintig mensen in 'zijn' 
keuken bij Attent Zorg en Behandeling in Arnhem. Van 
de manier waarop hij over zijn vak praat, spat de 
passie voor koken af. "Je werkt met je handen en kunt 
ad hoc op de wensen van cliënten inspelen. Dat maakt 
dit werk zo leuk", vindt Ino. "Als ik mensen vertel dat ik 
niet bij een restaurant werk maar in een zorginstelling, 
valt het vaak stil. De functie instellingskok heeft bij 
sommigen een negatief imago, alsof je alleen maar 
pap kookt voor ouderen. Dat beeld klopt natuurlijk 
niet en tegenwoordig zeker niet meer. Bovendien 
hebben wij, in tegenstelling tot horecakoks, écht 
contact met de mensen voor wie wij koken."

Zoals vroeger thuis
In principe koken Ino en zijn team ontkoppeld: "Dat 
betekent dat we koken en terugkoelen. We koken 
vandaag voor morgen. Behalve met de feestdagen! 
Met Kerstmis doen we het helemaal anders. Eén week 
voor de kerst nemen we de keuken 'onder de arm' en 
maken op locatie de kerstdiners. We bereiden en 
serveren op de afdeling, direct aan de cliënt. Zo 
kunnen we er echt iets bijzonders van maken. 
Versbereide gerechten en alles net wat luxer en nog 
lekkerder, zoals onze cliënten dat vroeger thuis
ook deden."

Om traditioneel te 
kunnen koken is de 
juiste balans tussen 
convenience en zelf 

maken belangrijk

IN DE KEUKEN BIJ ... ATTENT ZORG EN BEHANDELING BRENGT DE SMAAK VAN VROEGER ÉN NU

‘‘ TRADITIONEEL
 KOKEN MET
 EEN EIGEN
 TWIST’’ Stamppot van stoofpeertjes met een sukadelapje

à la flamande voor 10 porties van circa 300 gram

Ingrediënten
2 kilo stoofperen
5 deciliter water
0,5 deciliter rode bessensap
0,5 deciliter rode wijn
3 kaneelstokjes
25 gram suiker
1200 gram kruimige aardappelen
10 gram zout
2 gram kaneelpoeder
2 gram speculaaskruiden

Bij deze stamppot kiest 
Ino voor een sukadelap 
à la flamande: lekker 
gekruid en aangebraden, 
afgeblust met donker bier 
en gegaard in een jus met 
ontbijtkoek en rozemarijn.

Bereidingswijze
• Schil de stoofpeertjes, snijd ze in  
 kwarten en verwijder de klokhuizen.
• Breng de stoofpeertjes met het water, 
 de kaneelstokjes, wijn, bessensap 
 en suiker in een pan aan de kook
 Zet de warmtebron laag en kook de 
 stoofpeertjes in 2 uur gaar.
• Laat de stoofpeertjes uitlekken en 
 snijd of hak ze in kleinere stukken.
• Kook de aardappelen met zout gaar. 
 Stamp ze na het afgieten tot kruim en 
 voeg de kaneelpoeder, speculaaskruiden 
 en eventueel wat kookvocht toe.
• Voeg de stoofpeertjes toe en breng de  
 stamppot verder op smaak.
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MOEILIJKHEIDSGRAAD ●○○
VOOR 8 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 10 MINUTEN

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●○○
VOOR 8 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 10 MINUTEN

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●○○
VOOR 8 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 10 MINUTEN

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●○○
VOOR 8 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 15 MINUTEN

Gevulde
tomaatjes met
krabsalade en 
rivierkreeftstaartjes

Pompernikkel
met geitenkaas
en pecannoten

Gebakken groene 
asperges met 
rauwe ham

Witlofschuitjes 
met eiersalade en 
gerookte forel

INGREDIËNTEN
099245  2 stronkjes witlof
048981  8 eetlepels eiersalade
142581  3 gerookte forelfilets
225919 2 radijsjes
579782  8 topjes verse dille
 versgemalen peper

AAN DE SLAG
Snijd de harde onderkant van de witlof af en haal er 16 
mooie blaadjes af. Verdeel de eiersalade over deze 
schuitjes. Snijd de forelfilet in kleine stukjes en verdeel 
over de eiersalade. Schaaf dunne plakjes van de radijs en 
garneer er de witlofschuitjes mee. Garneer ten slotte af 
met verse dille en een beetje versgemalen peper.

INGREDIËNTEN
463198 8 kleine tomaten
59603   8 eetlepels krabsalade
115773 2 kleine theelepels kerriepoeder
694760   16 gekookte kleine garnaaltjes

AAN DE SLAG
Snijd een kapje van de tomaten en hol ze vervolgens uit met 
behulp van een lepel. Meng de krabsalade met de kerriepoeder. 
Houd een mespuntje achter ter garnering. Vul de tomaten
met de krabsalade en garneer met de rivierkreeftstaartjes. 
Bestrooi lichtjes met een beetje kerriepoeder.

INGREDIËNTEN
872782  16 dunne groene asperges
060865 16 plakjes rauwe ham
 scheutje olijfolie
 versgemalen peper

AAN DE SLAG
Snijd de harde onderkant van de asperges en schil ze 
vervolgens tot net onder het kopje. Rol rond iedere 
asperge strak een plakje rauwe ham. Verwarm een 
scheutje olijfolie in een antiaanbakpan en bak er op 
middelhoog vuur de asperges rondom in aan tot ze mooi 
goudbruin gekleurd zijn en de asperges net beetgaar zijn. 
Neem uit de pan en dep droog met keukenpapier. 
Kruid ten slotte met versgemalen peper.

INGREDIËNTEN
64015  8 sneetjes roggebrood
285480 250 gram verse geitenkaas
944898    8 theelepels mangochutney
751703  16 geroosterde pecannoten

AAN DE SLAG
Roer in een kom de geitenkaas los met de helft van de 
mangochutney. Hak 8 pecannoten fijn en meng met de 
geitenkaas. Leg 2 sneetjes roggebrood op de snijplank en 
smeer in met een laagje van de geitenkaas. Leg er een sneetje 
roggebrood op en smeer weer in met de geitenkaas. Maak op 
deze manier 4 laagjes. Snijd beide torentjes in 4 mooie blokjes 
en lepel op iedere pompernikkel een beetje mangochutney. 
Garneer ten slotte met een geroosterde pecannoot.

BORREL  & SNACKMOMENTVertrouwd
& vernieuwd

Meteen in de
borrelsfeer komen? 

Serveer alle hapjes op
één grote plank.
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Het wordt 
een smakelijk 

najaar

Met  de 
Gavde d ’Or 
saWzen vȷn

KnorvKnorv

art.nr 
914759 art.nr 

914550
art.nr 

917728

Vol met de beste ingrediënten
die je herkent in de authentieke smaak.

Vrij van kunstmatige kleur sto� en
en conserveermiddelen.

Bain-marie stabiel.

Kijk voor meer informatie op ufs.com

De afgelopen periode heeft veel invloed gehad op onze kijk op gezondheid én 
onze keuzes op het gebied van eten en drinken in de zorg. Sommige trends zijn 

verdwenen en andere juist supersnel opgekomen.

1    Gemak, maar
wel gezond!

Druk, druk, druk! Daardoor hebben we behoefte 
aan makkelijk te bereiden eten en drinken, 
zeker in de zorg. Nieuw hierin is dat gemak 

eveneens gezond is. Voorgesneden groente en 
fruit zijn daarvan een goed voorbeeld 

en ook onze conveniencemaaltijden zijn 
een gezonde keuze!

3Smaakvol in
een aangepaste

consistentie
Kauw- en slikproblemen komen vaak 

voor. Zoete toetjes is misschien wel 
het eerste waar je aan denkt maar het 
kan ook anders! We zien dat er steeds 

meer wordt geëxperimenteerd met 
hartige, smaakvolle producten in een 

aangepaste consistentie. 

5      Gerechten
van vroeger

Veel gerechten van vroeger zijn terug van weggeweest.
En wat ook kan, is dat een klassiek gerecht een moderne 
twist krijgt. Neem bijvoorbeeld de varkenshaas op pagina 

24: een mooie klassieker, maar dan helemaal van nu!
Tip! Je kunt ook voor een Italiaanse variant gaan met 
een Italiaans kruidenmengsel van oregano, peterselie, 
tijm en koriander om de varkenshaas een smakelijke 

twist te geven. 

7
Kleur op je bord

Elke groentesoort heeft zijn eigen palet 
aan vitamines en mineralen. Iedere kleur 

bevat verschillende voedingsstoffen. 
Neem bijvoorbeeld paarse groente- en 

fruitsoorten. In bosbessen zit magnesium 
en een aubergine bevat mangaan dat de 

botten ondersteunt.

9          Comfortfood:
aandacht voor eten

We willen weer zoveel mogelijk 
tijd met elkaar doorbrengen 

en daar hoort gezellig tafelen 
ook bij. Deze herfst en winter 

kiezen we voor comfortfood 
dat je bewust samen eet, 

oftewel shared dining. 

2 Focus op bewust
     eten en drinken

We waarderen onze gezondheid nog meer dan 
voorheen. Daarom staan we bewuster stil bij 
wat we serveren, wat iemand nodig heeft en 
wat hij of zij binnenkrijgt. We zien gezond 
eten en drinken steeds meer als een middel 
om gezond te blijven of weer te worden.

4Van boerderij naar bord:    
      kiezen voor lokaal

Sperziebonen uit Kenia of appels uit Nieuw-Zeeland? De 
afgelopen tijd werden we opgeroepen tot ‘Support Your Locals’ 
en dus kozen we steeds meer voor lokaal eten en drinken, 
zoals eieren van de boer uit de buurt en groente en fruit van 
Hollandse bodem. Met ons duurzaam assortiment Eerlijk & 
Heerlijk helpen we je op een eenvoudige manier wegwijs te 
worden in de wereld van duurzame food- en non-foodproducten. 
En een verantwoorde keuze te maken. Daarbij hanteren we vier 
pijlers: biologisch, duurzaam, eerlijke handel en streek. 
Op www.vanhoeckel.nl/duurzaamheid lees je alles terug  
over duurzaamheid.

6Aandacht
   voor eiwit

Eiwitten spelen een belangrijke rol als we ouder 
worden en vooral bij ziekte en herstel. Vlees en 
vis bevatten veel eiwitten. Dat is bekend. Wat nu 
ook steeds bekender wordt, is dat plantaardige 
eiwitten eveneens kunnen bijdragen. 
Peulvruchten, zoals kikkererwten en linzen
zijn bijvoorbeeld een goede bron van eiwit.

8 Speciale aandacht
voor smaak

Veel mensen met corona verloren 
hun geur en smaak. Daardoor is 
experimenteren met smaak weer 
helemaal ‘booming’. Experimenteren 
met smaak, bijvoorbeeld met kruiden 
en specerijen, helpt eten weer 
aantrekkelijker te maken.

HELEMAAL VAN NU

Deze
foodtrends
vallen op!
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INGREDIËNTEN
184304  4 varkenshazen
669210 4 sjalotten
639095 3 teentjes knoflook
156613 800 gram gemengde  
 paddenstoelen
517293 10 takjes verse dragon
973295 4 theelepels gladde mosterd
611233  16 plakjes katenspek
114171 klontje roomboter
 versgemalen peper
 zout

AAN DE SLAG
Verwarm de oven voor op 150 °C. Maak de 
knoflook en de sjalotten schoon en snipper 
fijn. Maak de paddenstoelen schoon en 
snijd of scheur in stukjes. Verwarm een 
klontje roomboter in een antiaanbakpan en 
fruit er de knoflook en de sjalotten in aan. Voeg 
de paddenstoelen toe en zet het vuur hoger. 
Laat mooi goudbruin bakken. Ris de blaadjes van 
de takjes dragon, snijd grof en voeg toe aan de 
paddenstoelen. Kruid met zout en peper en neem 
uit de pan. Hak ⅓ van de gebakken paddenstoelen 
grof en meng met de gladde mosterd. Houd de rest 
van de paddenstoelen apart. Snijd de varkenshazen in 
en vul de opening met de gehakte paddenstoelen. 
Vouw het vlees weer terug en rol de gevulde 
varkenshazen in het katenspek. Verwarm een klontje 
roomboter in de pan waarin de paddenstoelen zijn 
gebakken en bak de varkenshazen er rondom mooi 
goudbruin in. Leg er de gebakken paddenstoelen bij. Plaats 
de pan in de voorverwarmde oven en laat het vlees nog 10 
minuten doorgaren. Neem uit de oven, snijd de varkenshaas 
in mooie plakken en serveer met de gebakken paddenstoelen.

Verrukkelijke 
varkenshaas 
gevuld met 
paddenstoelen

Lauwwarme 
salade van 
haricots verts 
met salieboter

       Bekijk het 
   recept online 

       Bekijk het 
   recept online 

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●○○
VOOR 8 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 20 MINUTEN

Geroosterde 
roseval aardappels

met salieboter
MOEILIJKHEIDSGRAAD ●○○
VOOR 8 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 35 MINUTEN

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●●●
VOOR 8 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 35 MINUTEN

De klassieke smaken 
van een varkenshaas 

met champignons 
komen terug in dit 
gerecht. In plaats 

van een romige saus, 
is de varkenshaas 
juist gevuld met de 
paddenstoelen. Een 

beetje mosterd maakt 
het net wat pittiger

en romiger.

Martin Hooimeijer
VERKOOP SPECIALIST 

VLEES
KALDENBERG
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Vullen & 
smullen 
Gevulde koolrolletjes
met gesmoorde
paddenstoelen

INGREDIËNTEN
62578   2 kleine savooiekolen
328398  1 winterwortel
080102 1 prei
639095 3 teentjes knoflook
075503 1 zoete ui
514627 6 takjes verse tijm
517366 4 takjes rozemarijn
156613 500 gram gemengde 
 paddenstoelen
98374 8 eetlepels cashewnoten
517269 8 theelepels basilicum pesto
 scheutje olijfolie
 versgemalen peper
 zout

AAN DE SLAG
Haal 16 tot 24 mooie bladeren van de kool en houd apart. Snijd 
de rest van de kool ragfijn. Maak de knoflook en de ui schoon 
en snipper fijn. Snijd de prei in halve ringen. Schil de 
winterwortel en snijd in fijne julienne. Ris de tijm en de 
rozemarijn en snijd erg fijn. Maak de paddenstoelen schoon en 
snijd of scheur in stukjes. Breng in een ruime pan water met een 
snufje zout aan de kook en blancheer er de koolbladeren in. 
Giet af, spoel koud en dep goed droog. Snijd er eventueel de 
harde kern uit leg ze naast elkaar op de werkbank. Fruit in een 
hapjespan de knoflook met de ui, tijm en rozemarijn aan. Voeg 
de prei, de wortel en de kool toe en laat smoren tot het geheel 
begint te slinken. Breng op smaak met zout en peper. Laat 
uitlekken op een zeef en verdeel de groentemassa over de 
geblancheerde koolbladeren.  Rol het geheel strak op en leg de 
rolletjes met de gevouwen kant naar beneden in een hapjespan. 
Voeg een scheutje olijfolie en de pesto toe. Dek de pan af met 
een deksel en laat op een laag pitje ongeveer 8 minuten 
zachtjes smoren. Verwarm een klein scheutje olijfolie in een 
antiaanbakpan en bak er op hoog vuur de paddenstoelen mooi 
goudbruin in. Voeg de cashewnoten toe en kruid eventueel met 
zout en peper. Dresseer de gebakken paddenstoelen in diepe 
borden en leg er de koolrolletjes op. Lepel er lekker wat van de 
olie uit de pan van de koolrolletjes langs.

VEGETARISCH

INGREDIËNTEN
129781 1 kilo hazenpeper
915470  175 gram uitgelekte zilveruitjes
611673   250 gram gerookte  
 spekreepjes
339899  8 eetlepels fijngesneden  
 peterselie
38899   4 plakjes  
 roomboterbladerdeeg
39645 1 losgeklopt ei
 snufje zout

AAN DE SLAG
Verwarm de oven voor op 175 °C. Verwarm een antiaanbakpan en bak er de 
spekreepjes mooi goudbruin in. Voeg de uitgelekte zilveruitjes toe en laat 
even meebakken. Voeg er de hazenpeper en de peterselie aan toe en warm 
goed door. Schep de hazenpeper over in een mooie pan. Leg de plakjes 
bladerdeeg als een vierkant neer en zorg dat de plakjes net over elkaar liggen. 
Rol iets uit en snijd het geheel met behulp van een bord uit, zodat de deegplak 
net iets groter is dan de pan met hazenpeper. Leg het deeg over de pan en 
druk de randen goed aan tegen de zijkant van de pan. Snijd het overtollige 
deeg weg en snijd of steek mooie vormpjes uit de afsnijdsels van het 
bladerdeeg en plak deze met behulp van losgeklopt ei op het deeg. Smeer het 
hele deeg voorzichtig in met een laagje losgeklopt ei en plaats in de 
voorverwarmde oven. Bak het deeg in ongeveer 25-30 goudbruin en gaar. 
Laat de gasten het deeg vervolgens openbreken.

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●○○
VOOR 8 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 35 MINUTEN

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●●○
VOOR 8 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 35 MINUTEN

ONDER BLADERDEEG

GEBAKKEN HAZENPEPER

Hazenpeper is een 
klassieker die hoort bij 
het wildseizoen. Door 
deze te bakken onder 
bladerdeeg ontstaat 
een geheel andere 

presentatie en blijven 
de geuren bewaard 
tot het moment van 

openbreken. Het 
krokante deeg in 

combinatie met de 
hazenpeper smaakt 

overheerlijk.

Peter Landsheer
VERKOOP SPECIALIST

RUIG

In de basis is dit een 
eenvoudig gerecht. Maar 
omdat de savooiekool 

wordt gestoofd én 
de mooiste bladeren 
worden gebruikt om 
het gerecht in op te 
rollen, oogt het zeer 

verfijnd. Een verrassend 
feestelijk, vegetarisch 

groentegerecht.

Jolanda Hollebeek
ACCOUNTMANAGER

SMEDING
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Kruidige 
zalmpakketjes

INGREDIËNTEN
641597   8 zalmfilets van
 ongeveer 100 gram
940357 1,5 venkel
541069 250 gram zeekraal
328398 1 grote winterwortel
972948 2 glazen witte wijn
629524   4 deciliter visbouillon
64700   4 deciliter kookroom
115773 2 eetlepels kerriepoeder
114171   6 klontjes ijskoude
 roomboter
579782 4 takjes verse dille
 scheutje olijfolie
 versgemalen peper
 zout
 16 vellen Carta Fata
 keukentouw

AAN DE SLAG
Verwarm de oven voor op 140 °C. Reduceer in een 
steelpannetje de kookroom met de bouillon en het 
currypoeder tot de helft. Kruid eventueel met zout en peper en 
mix net voor het serveren met behulp van een staafmixer met 
de koude roomboter. Schaaf de venkel in dunne plakken. Schil 
de winterwortel en snijd in fijne julienne. Leg op de werkbank 8 
x 2 vellen Carta Fata kruislings over elkaar en verdeel de 
zeekraal, de venkel en de winterwortel over de 8 'pakketjes'. 
Leg er de zalmfilet op. Vouw de randjes van de pakketjes iets 
naar binnen en verdeel er de witte wijn over. Kruid rijkelijk met 
versgemalen peper en een snufje zout. Vouw de punten van de 
pakketjes nu helemaal naar binnen, draai bij elkaar en knoop 
goed dicht met keukentouw. Leg op een bakplaat en plaats in 
de voorverwarmde oven. Laat in ongeveer 12-15 net gaar 
worden. Je kunt zien wanneer het gaar is: de zalm zal dan net 
de eerste eiwitvlokjes tonen. Open de pakketjes aan tafel en 
schenk er de romige currysaus over.

DINER

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●●●
VOOR 8 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 35 MINUTEN

Carta Fata is heel mooi om te 
gebruiken voor een papillot 

omdat het transparant is. Beschik 
je niet over Carta Fata, dan 

kun je de papillot ook bereiden 
met bakpapier of eventueel 

aluminiumfolie.

Ook decoreren
met deze sierlijke 
naamblaadjes?
Bekijk het op

pagina 35

Garen ‘en papillote’ 
wil zeggen dat vis 

in een pakketje van 
bakpapier wordt bereid, 
waardoor de groente 
en de vis als het ware 

gestoomd worden 
en alle smaken en 

geuren in het pakketje 
bewaard blijven. Als je 
het pakketje op je bord 
openmaakt, dan is het 
alsof je een cadeautje 
uitpakt en komen alle 

geuren vrij.

Ron Koks
NATIONAL 

ACCOUNTMANAGER 
SMITVIS
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Bestelbaar vanaf
4 oktober.

Leverbaar vanaf
18 oktober t/m

5 december 2021.

WILDSEIZOEN

CONVENIENCE

1

2

3

124528 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

124531 Hertensukade in jus, rode kool  
 met appeltjes en aardappel-
 knolselderijpuree
127997 Hertensukade in jus 6-persoons

207301 Rode kool met appel 6-persoons

746766 Aardappelpuree met tuinkruiden 6-persoons

124534 Hertenstoverij met paddenstoelen,   
 herfstgroenten en aardappelpuree
 met bieslook
552405 Hertenstoverij grootverpakking

127982 Herfstgroenten 6-persoons

69407 Aardappelpuree met bieslook 6-persoons

Tijdens de feestdagen 

maak je het jezelf 

gemakkelijk met

ons uitgebreide 

convenience-

assortiment.

Heerlijke gerechten 

die je snel kunt 

serveren. Al onze 

conveniencegerechten 

zijn met zorg en 

liefde voor je 

voorbereid.
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 Bestelbaar vanaf
29 november.

Leverbaar vanaf
13 december t/m
9 januari 2022.

CONVENIENCE

Feestelijk
KERSTMENU

BENIEUWD HOE JE EEN BORD 
NOG MOOIER KUNT OPMAKEN? 

1 124536     Trio van kabeljauw, 
gamba's en zalm in 
romige saus met 
groenten en gekookte 
krieltjes met peterselie

 128001 Trio van kabeljauw, gamba's en zalm  
  in een romige saus met groenten
  3-persoons
 746672 Aardappelschijfjes peterselie
  6-persoons

2 124539      Gevulde hoenderfilet   
 met pesto en spinazie   
 in jus, witlof met   
 spek en aardappelpuree  
 met truffel

 127965 Gevulde hoenderfilet met pesto en   
  spinazie in jus 6-persoons
 747063 Witlof met spek 6-persoons  
 86107 Aardappelpuree met truffel
  6-persoons

3 124546       Varkenshaas in    
 paddenstoelen-   
 truffelsaus

  met bourgondische   
  groenten en    
  gebakken krieltjes
 39189 Varkenshaas in paddenstoelen-  
  truffelsaus 6-persoons
 127982 Herfstgroenten 6-persoons
 826723 Gebakken krielaardappelen
  6-persoons

4 143176       Basmatirijstschotel   
 met pompoen en noten

 156664 Basmatirijstschotel met
  pompoen en noten
  Vegetarisch

1

4

3

2

Bekijk de 
   tips online



Mooi gedecoreerde glazen 
geven net dat beetje extra. En 

met een paar dingen van de 
fruitafdeling en het 

kruidenkastje kom je al een 
heel eind; decoreer 

bijvoorbeeld met een 
gedroogd schijfje sinaasappel, 
takje rozemarijn, kaneelstokje 

en wat cranberry's. Proost!

Knap 
gedekt 

rik met een dikke naald gaatjes in laurierblaadjes en 
in de gedroogde sinaasappelschijfjes waar nodig. Rijg 
om en om de laurierblaadjes en sinaasappelschijfjes 
aan een mooi, dun touw en knoop de kaneelstokjes 
en steranijs vast.

Chique
    aankleding
              UIT DE NATUUR

P

en gedroogde sinaasappel is multi-inzetbaar: 
in de slinger, als servet- of glasdecoratie, 

maar ook in drankjes. Snijd de sinaasappels in 
plakken en dep deze droog met keukenpapier. 
Leg de schijfjes op een ovenrooster en bak ze 

2 uur in een voorverwarmde oven (100 °C). 
Laat ze afkoelen op het rooster.

oor deze feestelijke 
sinaasappels heb je alleen 

handsinaasappels, een 
(kleine) guts en 

kruidnagels nodig. Met 
de guts of een mesje 

snijd je patronen, zoals 
lijnen of een stervorm, 

uit de schil. Prik 
vervolgens de kruidnagels 

in de sinaasappel. Leuk 
om te combineren in een 

schaal met groen, 
bessentakken

en/of noten. 

en tafelindeling zag er 
nog nooit zo mooi uit. 

Schrijf met een gouden 
verfstift in sierlijke 

letters de namen op 
het blaadje en kleur 

daarna de punt goud. 

E

E

V

Tip: door in volgorde af te wisselen, 
ontstaat er een speels effect. Hang de 
slinger op of leg hem op tafel.

Door servies
in natuurtinten te

gebruiken, behoud je 
een mooie 

natuurlijke look. 
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INGREDIËNTEN
611576  150 gram kristalsuiker
097256 1,5 kaneelstokje
97609  800 gram mascarpone
658235   10 mandarijnen
129816 4 theelepels oploskoffie 
827931   24 lange vingers
 200 gram water

AAN DE SLAG
Verwarm het water met de kristalsuiker en 
het kaneelstokje tot alle suiker is opgelost. 
Laat nog enkele minuten trekken, maar zorg 
ervoor dat het niet gaat koken. Neem van 
het vuur. Rasp de schil van 4 mandarijnen
en pers het sap uit van totaal 6 mandarijnen. 
Pel de 4 overige mandarijnen en voeg de 
partjes (bewaar enkele partjes voor de 
garnering) toe aan de nog warme 
suikersiroop. Laat minimaal 10 minuten 
marineren. Meng het sap, de rasp en de 
oploskoffie met de mascarpone en maak 
eventueel iets zoeter met een beetje van de 
suikersiroop. Haal 16 lange vingers vlug door 
de suikersiroop, breek in grove stukken en 
maak samen met de mascarpone en de 
gemarineerde mandarijntjes laagjes in 
8 glaasjes. Steek er de rest van de lange 
vingers in en garneer met een beetje 
oploskoffie, rasp van mandarijn en 
eventueel enkele partjes mandarijn.

DESSERTS

‘BEUR MIJ OP!’ DAT IS DE 
VRIJE VERTALING VAN DEZE 
HEERLIJKE ITALIAANSE 
KLASSIEKER. EN ZEG NOU 
ZELF: VAN DEZE ORANJE 
VARIANT WORD JE 
INDERDAAD METEEN
VROLIJK, TOCH?

TIRAMISUGLAASJES
MET
MANDARIJNTJES

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●●○
VOOR 8 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 25 MINUTEN

Hoe je zo'n
feestelijke slinger

maakt?
Dat zie je op

pagina 35
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INGREDIËNTEN
611576  350 gram kristalsuiker
114171 50 gram roomboter
38064 375 gram slagroom
39645  6 eieren
629972 2 zakjes vanillesuiker
112346   8 flinke eetlepels  
 zoete popcorn 
 140 gram water
 snufje zeezout

AAN DE SLAG
Verwarm de oven voor op 150 °C. Verwarm 300 gram kristalsuiker met het water en een 
snufje zeezout tot het begint te kleuren. Zet het vuur lager, voeg een lekkere klont 
roomboter toe en laat voorzichtig doorwarmen tot een goudbruine karamel ontstaat. 
Vet ondertussen 8 kleine timbaaltjes of soufflevormpjes aan de binnenkant in met de rest 
van de boter en bestrooi lichtjes met de rest van de suiker. Giet een laagje van de karamel 
in ieder timbaaltje. Zet de timbaaltjes in een ovenschaal. Verwarm in een steelpan de 
slagroom met de vanillesuiker tot tegen het kookpunt. Scheid 2 eieren en doe de 
eidooiers in een kom. Voeg 2 hele eieren toe aan de kom en roer goed los met behulp van 
een garde. Giet er beetje bij beetje al roerend de hete room op. Verdeel de roommassa 
over de timbaaltjes. Schenk een laagje heet water langs de timbaaltjes tot ongeveer de 
helft hoog. Plaats in de oven en gaar gedurende ongeveer 
35 minuten. Als de crème gestold is, maar nog wel 
bewogen kan worden, dan is deze goed. Draai de 
vormpjes op een bord of een schaal voorzichtig om, 
zodat de karamel over de pudding heen loopt. 
Garneer met de popcorn.

Creamy karamel &
crunchy popcorn

MOEILIJKHEIDSGRAAD ●●○
VOOR 8 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD ONGEVEER 25 MINUTEN

NAJAAR DESSERTS
Gouden servies

past perfect bij dit 
gouden toetje!

973321
Boermarke -
Ananasbavarois
1 stuk à 150 ml

973313
Boermarke -
Karamelbavarois 
1 stuk à 150 ml

142046
Traiteur De Paris -
Cappuccino dessert
De cappuccino is een combinatie van krokante en 
zachte texturen. Deze heeft een chocoladecrumble 
als basis met daarop een laag koffiecrème. Het 
geheel wordt afgemaakt met een zeer lichte 
melkmousse, die doet denken aan het schuim 
bovenop het traditionele drankje.
1 doos à 760 gram

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

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

973266
Boermarke -
Aardbeienbavarois met slagroom 
1 stuk à 150 ml

973350
Boermarke -
Bitterkoekjesbavarois
1 stuk à 150 ml

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

59200
Boermarke -
Bokkenpootjesmousse 
1 bak à 150 ml

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

156617 
Van Gils -
Goudse stroopwafelbavarois
1 stuk à 120 ml
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Chocoladeletter 
merk Bonbiance
eenheid 1 stuk à 135 gr
smaak art. nr.
melk  156605
puur 42989
melk/hazelnoot 42971

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

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

Smikkelbeer
Kruidnoten
eenheid 1 zak à 1 kg 
art. nr. 72220 

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

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

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

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

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

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

Roomboter amandelstaaf
merk Gouden Aar eenheid 1 stuk à 250 gr
art. nr. 43304 

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

Sintschuim
merk  Smikkelbeer
eenheid 1 zak à 1 kg
art. nr.  156606

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

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

Wie zoet is
krijgt lekkers ...

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

OP=OP

OP=OP

OP=OP

OP=OP

OP=OP



Geniet samen van de feestdagen 
met de premium sappen van CoolBest.
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All I want
for christmas ...

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

Chocoladekransjes  
merk De Heer 
eenheid 1 bak à 150 gr
smaak art. nr.
melk/wit 116306
melk/puur 72229
melk 72231
musketkransjes  
melk/wit  116377

Kerst schuimkransjes
merk Smikkelbeer
eenheid 1 zak à 1 kg 
art. nr. 156608

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

Roomboter  
kerstkrans
merk Frijling 
eenheid 1 stuk à 400 gr 
art. nr. 72237

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

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 

Schuimkransjes
merk Gouden Aar 
eenheid 1 stuk à 200 gr 
art. nr. 116429

OP=OP

OP=OP



Aan 
tafel in 
thema

OP=OP

TAFELAANKLEDING

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!
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Servetten tissue
Natural Charm  
merk Duni
eenheid  1 pak à 50 stuks
formaat 33x33cm 3-laags
art. nr.  156629

Servetten Dunisoft
Natural Charm  
merk Duni
eenheid  1 pak à 60 stuks
formaat 40x40cm
art. nr.  156630



TAFELTJE-DEK-JE

Een mooi gedekte tafel nodigt
uit tot aanschuiven. Breng het 
najaar op tafel met passende 
tafelaankleding. Met servetten, 
placemats of een tafelloper in 
najaarsthema smaakt de maaltijd 
nog beter. 

Servetten tissue
Gilded Star Green  
merk Duni
eenheid  1 pak à 250 stuks
formaat 33x33cm 3-laags
art. nr.  156624

Servetten tissue
Graceful Holiday  
merk Duni
eenheid  1 pak à 50 stuks
formaat 33x33cm 3-laags
art. nr.  156618

Napperons Dunicel
Graceful Holiday  
merk Duni
eenheid  1 pak à 20 stuks
formaat 84x84cm
art. nr.  156620

Tafelloper Dunicel
Graceful Holiday  
merk Duni
eenheid  1 rol
formaat 0,4x24 m
art. nr.  156622

Servetten Dunisoft
Graceful Holiday  
merk Duni
eenheid  1 pak à 60 stuks
formaat 40x40cm
art. nr.  156619

Placemats Dunicel
Graceful Holiday  
merk Duni
eenheid  1 pak à 100 stuks
formaat 30x40cm
art. nr.  156621

Napperons Dunicel
Gilded Star Green  
merk Duni
eenheid  1 pak à 20 stuks
art. nr.  156626

Tafelloper Dunicel
Gilded Star Green  
merk Duni
eenheid  1 rol
formaat 0,4x24 m
art. nr.  156627

Servetten Dunisoft
Gilded Star Green  
merk Duni
eenheid  1 pak à 60 stuks
formaat 40x40cm
art. nr.  156625

TAFELAANKLEDING
SCAN DE QR CODE OM TE ZIEN 
HOE JE OP 5 VERSCHILLENDE 
MANIEREN EEN SERVET
MOOI KUNT VOUWEN. 

Scan de QR code
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2021

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


