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BRAADWORST
     met bieten en aardappels

Voorbereiden:
1. Verwarm de oven voor op 190 °C. 

Bereidingswijze:
1. Verhit een koekenpan zonder olie of boter en bak 

de braadworst 4 minuten. Schep de braadworst 
daarna in de ovenschaal. 

2. Snijd de bieten in blokjes van 1/2 cm (brunoise) 
en meng ze met de zure room en het komijnzaad 
door de aardappelpuree. Breng op smaak met 
peper en zout. 

3. Verdeel de bieten met aardappelpuree en worst in 
de ovenschaal en warm 25 minuten in de oven.

 Eet smakelijk!

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

ingrediënten

voor 8 personen:

- 8 stukken braadworst 

- 1 kg gekookte bieten 

- 250 g zure room 

- 2 el komijnzaadjes 

- 1,5 kg aardappelpuree 

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: 600 kcal

Vet: 38 g

Koolhydraten: 35 g

bereiden: 20 minuten 

oven: 25 minuten

      (heel makkelijk)

bereidingstijd
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 Hollandse

gehaktballetjes 
     met aardappelschijfjes en salade 

ingrediënten

voor 8 personen:
- 750 g rundergehakt 
- 5 tl kruidenmix voor gehakt
- 4 el olijfolie 
- 1500 g aardappelschijfjes 
- 2 eieren 
- 2 kropsla 
- 2 komkommers 
- 6 el yoghurt sladressing 

Bereidingswijze:
1. Meng het gehakt met de kruidenmix en rol er 

kleine balletjes van. 
2. Verhit 2 eetlepels olie in een koekenpan en bak 

de gehaktballetjes in 3-4 minuten goudbruin aan. 
Schenk 100 milliliter water in de pan en stoof de 
gehaktballetjes met de deksel op de pan in 10 
minuten verder gaar. 

3. Verhit de rest van de olie in een koekenpan en bak 
de aardappelschijfjes in 8-10 minuten goudbruin 
en gaar. 

4. Kook het ei in 7 minuten hard, pel en snijd in 
partjes. 

5. Haal de bladeren van de kropsla, was en droog 
ze goed. 

6. Snijd de komkommer in plakjes en meng deze met 
de kropsla in een schaal. 

7. Schep de sladressing door de salade en voeg naar 
smaak peper en zout toe en garneer met partjes ei. 

8. Verdeel de gehaktballetjes met de jus en de aard-
appelschijfjes over 8 borden. 

 Eet smakelijk!

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: 435 kcal

Vet: 24 g

Koolhydraten: 35 g

bereiden: 30 minuten 

             (makkelijk)

bereidingstijd

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!
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Snijbonenstamppot
     met zoete spekjes 

Bereidingswijze:
1. Schil de aardappelen en snijd ze in stukken. Kook 

ze in weinig water met zout in 20 minuten gaar.
2. Kook ondertussen de snijbonen in weinig water 

met zout in 4 minuten beetgaar. 
3. Verhit een koekenpan en bak de spekreepjes in 

5 minuten. Roer de honing en 2 eetlepels water 
erdoor.

4. Stamp de aardappelen met de crème fraîche. 
Schep de snijbonen erdoor en breng op smaak 
met peper en zout. 

5. Neem de spekjes uit de pan en strooi ze over de 
stamppot. Maak een kuiltje en schenk hier de 
honingjus in.

 Eet smakelijk!

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

ingrediënten

voor 8 personen:

- 3,5 kg kruimige aardappelen 

- 600 g snijbonen 

- 2 el olijfolie 

- 500 g magere spekreepjes 

- 2 el honing 

- 125 ml crème fraîche 

bereiden: 25 minuten 

             (makkelijk)

bereidingstijd

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: 650 kcal

Vet: 33 g

Koolhydraten: 69 g
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koolvis
     met broccoli

Bereidingswijze:
1. Broccoli in kleine roosjes verdelen, stelen in korte 

reepjes snijden. Broccoli en steeltjes ieder apart in 
5 minuten beetgaar koken. 

2. Spaghetti volgens aanwijzing op verpakking beet-
gaar koken en afgieten. 

3. Intussen grillpan verhitten. Bevroren koolvis aan 
iedere kant met mengsel van 2 eetlepels olie, 
2 teentjes knoflook en zout en peper bestrijken. 

4. Vis op hoog vuur in 10 minuten gaargrillen, hal-
verwege keren. 

5. In koekenpan met anti-aanbaklaag rest van olie 
verhitten. Ansjovis en broccolisteeltjes 2 minuten 
zachtjes bakken. Broccoliroosjes met rest van 
knoflook toevoegen en geheel kort roerbakken. 
Met zout en peper op smaak brengen. 

6. Broccolimengsel door spaghetti scheppen. 
Vis met plakjes citroen over vier borden verdelen, 
spaghetti ernaast leggen. Gerecht met kaas 
bestrooien.

 Eet smakelijk!

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

ingrediënten

voor 8 personen:
- 1200 g broccoli 
- 600 g spaghetti 
- 800 g koolvisfilet (diepvries) 
- 8 el olijfolie 
- 8 teentjes knoflook, geperst 
- 2 blikjes ansjovisfilets, fijn-  
 gesneden 
- 1 citroen, in plakken
- 100 g pittige kaas, geraspt 

 

bereiden: 30 minuten 

      (gevorderden)

bereidingstijd

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: 600 kcal

Vet: 23 g

Koolhydraten: 57 g
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 Kipfilet

met kerriesaus  
     met rijst en perziken 

ingrediënten

voor 8 personen:
- 1200 g kipfilet
- kerriepoeder
- paprikapoeder
- peper en zout
- 4 uien
- 4 teentjes knoflook
- 2 l halfvolle melk
- 16 el maïzena 
- 1 kg zilvervliesrijst
- perziken op siroop, blik of pot
- olijf- of zonnebloemolie

Voorbereiden:
1. Laat de perziken uitlekken in een vergiet, snijd ze 

daarna in stukjes en leg de stukjes in een schaaltje.
2. Pel en snipper de 4 uien. 
3. Pel 4 knoflookteentjes en snijd deze in hele 

kleine stukjes of gebruik een knoflookpers. 
4. Snijd de kipfilet in reepjes en wrijf de reepjes goed in 

met kerriepoeder en paprikapoeder. 
5. Roer de maïzena met de koude melk tot een glad 

papje. Gebruik ongeveer 400 milliliter melk.  

Bereidingswijze:
1. Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpak-

king. In de tijd dat de rijst kookt, kunt u andere 
dingen bereiden.  

2. Bak de uien ca. 3 minuten in een beetje olie op een 
laag vuurtje. Voeg de knoflook toe en 5 eetlepels 
kerriepoeder. Laat nog eens twee minuten zachtjes 
sudderen. 

3. Voeg 1,6 liter melk toe en laat het sausje rustig warm 
worden. 

4. Roer nu het maïzenapapje erdoor. Blijf roeren tot een 
mooi glad sausje ontstaat en laat even nagaren. 
Haal de pan van het vuur. 

5. Houd de rijst in de gaten. Giet zonodig af en laat de 
rijst droog stomen in de pan met de deksel erop. 

6. Schenk in een pan met anti-aanbaklaag een beetje 
zonnebloemolie of olijfolie en laat deze warm worden. 
Bak de kip eerst op hoog vuur om en om tot deze 
mooi bruin is en zet dan het vuur lager. Laat de kip-
filet in ca. 10 minuten gaar worden. 

7. Warm (indien nodig) het kerriesausje op. 

 Eet smakelijk!

bereiden: 40 minuten 

      (gevorderden)

bereidingstijd

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: niet bekend

Vet: niet bekend

Koolhydraten: niet bekend
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Kip met noedels
     in de wok  

Bereidingswijze:
1. Kook de noedels in ruim water gaar volgens de 

gebruiksaanwijzing. 
2. Maak de groente schoon. Snijd de ui in snippers, 

de paprika in blokjes en de spitskool in repen. 
Laat de taugé uitlekken. Snijd de kipfilet in blokjes 
en bestrooi ze met peper en een beetje zout.

3. Verwarm een scheut olijfolie in de wok en bak 
hierin de kip in 5 minuten gaar en bruin. 

4. Schuif de kip wat aan de kant en verwarm nog 
een scheut olijfolie in de wok. Roerbak de ui hier-
in glazig. Voeg de paprika en de spitskool toe en 
roerbak de groente in enkele minuten gaar. 

5. Doe de uitgelekte noedels en de taugé er bij en 
laat alles onder goed roeren heet worden. Maak 
het gerecht op smaak met wat ketjap en chilisaus 
of sambal.

 Eet smakelijk!
Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

ingrediënten

voor 8 personen:

- 700 g eiernoedels

- 4 (rode) uien

- 4 paprika

- 800 g spitskool

- 400 g taugé 

- 1 kg kipfilet

- olijfolie

- ketjap 

- chilisaus of sambal 

bereiden: 25 minuten

             (makkelijk)

bereidingstijd

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: 705 kcal

Vet: 20 g

Koolhydraten: 75 g
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Bereidingswijze:
1 Maak de ui, de knoflook en de sperziebonen 

schoon.
2. Snijd de ui en de knoflook klein en breek de sper-

ziebonen eenmaal.
3. Snijd de kip in blokjes en bestrooi ze met peper en 

een beetje zout.
4. Bak de kip in de hete olijfolie bruin.
5. Fruit de ui samen met de knoflook.
6. Voeg de rijst toe en bak de rijst mee tot alle korrels 

glanzen.
7. Schenk de kippenbouillon bij de rijst en breng dit 

aan de kook.
8. Voeg de sperziebonen toe en kook het geheel in 

20 minuten gaar.
9. Was het bosuitje en snijd het in ringen.
10. Meng de laatste minuten de uienringetjes door 

de rijst.
11. Maak het gerecht op smaak met peper en papri-

kapoeder. De rijst mag wat vochtig blijven, voeg 
eventueel nog wat bouillon of water toe.

 Eet smakelijk!

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

ingrediënten

voor 8 personen:

- 4 uien 

- 4 teentjes knoflook

- 1600 g sperziebonen

- 1 kg kipfilet

- 4 el olijfolie

- 800 g zilvervliesrijst

- 16 dl kippenbouillon 

- 4 bosuitjes

- paprikapoeder

bereiden: 45 minuten 

             (makkelijk)

bereidingstijd

rijst met kip  
     en sperzieboontjes  

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: 560 kcal

Vet: 10 g

Koolhydraten: 75 g
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ingrediënten

voor 8 personen:
- 8 tl olijfolie
- 4 grote gesnipperde ui
- 4 uitgeperste teentjes knof-  
 look
- 8 gewassen en in ringen 
 gesneden preien
- 4 grote in blokjes gesneden   
 aardappel
- 8 grote wortelen in schijven 
- 200 g parelgerst
- 4 groente-bouillonblokjes,   
 opgelost in 3 liter water
- 4 tl gedroogde gemengde   
 kruiden
- 300 g uitgelekte maïs
- 300 g erwten
- verse peterselie

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: 424 kcal

bereiden: 45 minuten 

      (heel makkelijk)

bereidingstijd

 Knapperige

groentesoep  

Bereidingswijze:
1. Verhit de olie in een grote sauspan. Voeg de uien, 
 knoflook en prei toe en laat het op een laag vuur 

5 minuten stomen, zonder dat het bruin wordt. 
2. Voeg de aardappelen, wortelen, parelgerst, 

bouillon en kruiden toe en sudder het 20 minuten.
3. Voeg maïs en erwten toe en kook het nog 10 

minuten door. Serveer heet met de peterselie als 
versiering.

Tip: Bak een stokbroodje af in de oven. 

 Eet smakelijk!

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!
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zuurkool
   schotel

ingrediënten

voor 8 personen:
- 200 g gele rozijnen
- 400 g zilvervliesrijst
- 4 sjalotjes (of 1 ui)
- olijfolie
- 800 g rundergehakt
- peper
- kerriepoeder
- 2 blikjes mandarijntjes
- 2 blikjes ananas (schijven)
- 2 zakjes kaassaus
- 2 zakjes wijnzuurkool (500 g)
- eventueel 150 g geraspte   
 kaas

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: 650

Vet: 39

bereiden: 20 minuten 

oven: 20 à 25 minuten

      (gevorderden)

bereidingstijd

Voorbereiden:
1. Verwarm de oven voor op 200° C.

Bereidingswijze:
1. Was de rozijnen en doe ze in een schaaltje. Giet er 

kokend water over. 
2. Kook de rijst gaar volgens de gebruiksaanwijzing. 

Pel en hak intussen de sjalotjes of ui fijn. 
3. Verhit de olie in een koekenpan en fruit de sjalotjes 

enkele minuten. Voeg het gehakt toe en bak het 
rul. Breng het op smaak met peper en kerriepoeder. 

4. Laat de mandarijnen uitlekken in een zeef. Houd 
een paar schijven ananas apart voor de garnering 
en snijd de rest in blokjes. 

5. Maak de kaassaus volgens de gebruiksaanwijzing. 
6. Laat de rozijnen uitlekken in een zeef. 
7. Vet de ovenschaal in en verdeel de helft van de rijst 

over de bodem. Verdeel de helft van het gehakt-
mengsel erover. Verdeel hierover de wijnzuurkool 
met de mandarijnen, de ananasblokjes en de rozij-
nen. Verdeel hierover de rest van het gehakt en als 
laatste laag de rest van de rijst. Bedek de schotel 
met kaassaus en strooi er eventueel geraspte kaas 
over. 

 Laat de schotel in ca. 20 à 25 minuten gratineren 
en warm worden in het midden van de oven. 
Leg de laatste minuten de laatste plakken ananas 
bovenop de schotel.

 Eet smakelijk!
Samen, 
gezellig & 

inspirerend!
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     aardappel

in de schil  
     met tomaat, mozzarella en olijven 

Bereidingswijze:
1. Scrub de schil van de aardappels schoon onder 

koud stromend water. 
 Prik iedere aardappel rondom 3 keer in met een 

vork. Gaar ze 4 minuten in de magnetron op vol 
vermogen (ca. 900 watt). Keer ze halverwege een 
keer om. Laat ze 5 minuten nagaren. 

2. Hak intussen de olijven grof. Halveer de tomaten, 
verwijder pitjes en zaadlijsten en laat de helften 
goed uitlekken. Snij tomaat en mozzarella in kleine 
blokjes. Meng de olijven met tomaat en mozza-
rella. Breng op smaak met zout en peper. 

3. Halveer de gare aardappels. Zet ze op een mag-
netronbestendige vlakke schaal. Verdeel er het 
tomatenmengsel over. Besprenkel met de olijfolie. 
Verwarm nog eens 2 à 3 minuut onafgedekt in de 
magnetron op vol vermogen, tot alles goed warm 
is. Garneer met basilicum en serveer direct.

Tip: Je kunt de verse tomaat ook vervangen door 
reepjes zongedroogde tomaat. Sprenkel dan de olie 
van de zongedroogde tomaat over de aardappels.

 Eet smakelijk!

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

ingrediënten

voor 8 personen:

- 8 grote, kruimige aardap-  

 pels (+/- 1200 g) 

- 25 zwarte, ontpitte olijven 

- 12 tomaten 

- 2 bollen mozzarella 

- zout en peper 

- 6 el olijfolie (extra vierge)  

- 6 takjes basilicum 

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: niet bekend

Vet: niet bekend

bereiden: 13 minuten 

magnetron: 7 minuten

             (makkelijk)

bereidingstijd

vege-
tarisch
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bamischotel  
   met gekruid gehakt en bamigroente   

ingrediënten

voor 8 personen:
- 24 nestjes bami uit pak
- 800 g half-om-half gehakt
- 4 uien
- 8 plakjes ontbijtspek
- bamigroente
- peper en zout
- kerriepoeder
- paprikapoeder
- knoflook(poeder)
- sambal
- ketjap manis
- 4 el tomatenketchup
- olijfolie 

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: niet bekend

Vet: niet bekend

Voorbereiden:
1. Zet een pan met ruim water op het vuur en breng 

het aan de kook. 
2. Neem een pan met anti-aanbaklaag en doe hier 

een beetje olijfolie in.
3. Pel en snipper de uien. 
4. Breng het gehakt op smaak met peper, zout, 

kerrie-, paprika- en knoflook(poeder).
5. Snijd het ontbijtspek in kleine stukjes.

Bereidingswijze:
1. Fruit de uien aan in de pan met anti-aanbaklaag. 

Voeg, als de uien glazig zijn, het gehakt en het 
ontbijtspek toe. 

2. Bak het gehakt rul en voeg de tomatenketchup en 
een beetje ketjap toe. 

3. Voeg als het gehakt bijna gaar is de bamigroente 
toe en bak het geheel tot de groente beetgaar is. 

4. Hussel alles goed door elkaar. 
5. Kook ondertussen de bami gaar volgens de aanwij-

zingen op de verpakking. Giet af en laat uitlekken. 
6. Verdeel de uitgelekte bami over de borden en 

schep het gehaktmengsel eroverheen. Voeg voor 
extra pit wat sambal toe.  

 Eet smakelijk!
Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

bereiden: 35 minuten 

             (makkelijk)

bereidingstijd
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Jachtschotel  

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

ingrediënten

voor 8 personen:
- 50 g boter
- 4 grote uien, gesnipperd 
- 2 winterpenen (500 g), 
 in kleine stukjes 
- 1 kg gehakt half-om-half 
- 2 el Zaanse mosterd 
- 2 bakken aardappelpuree  
- 4 zoetzure appels (bijv.   
 elstar), ongeschild in dunne   
 plakken

bereiden: 30 minuten 

oven: 25 minuten

             (makkelijk)

bereidingstijd

Voorbereiden:
1. Verwarm de oven voor op 190 °C.
2. Zet 2 ovenschalen klaar en vet deze in met boter. 

Bereidingswijze:
1. Verhit de helft van de boter in een koekenpan en 

fruit de uien 5 minuten. Bak de peen 5 minuten 
mee. Bak het gehakt 3 minuten mee. 

2. Voeg de mosterd aan de uien, peen en gehakt toe 
en breng op smaak met peper en zout. Verdeel 
over de ingevette ovenschaal. 

3. Roer de puree los en verdeel over het gehakt. 
Strijk glad. Leg de appels dakpansgewijs op de 
puree. Verdeel de rest van de boter erover. 

4. Bak in ongeveer 25 minuten de jachtschotel gaar 
en goudbruin.

 Eet smakelijk!

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: 600 kcal

Vet: 43 g

Koolhydraten: 28 g
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Bereidingswijze:
1. Verhit 2 eetlepels olie in een koekenpan en bak de 

krieltjes in ongeveer 10 minuten goudbruin. Roer 
regelmatig om. 

2. Verhit 2 eetlepels olie in een andere koekenpan en 
bak het vlees op hoog vuur rondom aan. Voeg 
peper en zout naar smaak toe. Doe 1 ui bij het vlees. 
Doe de sojasaus erbij. Laat het vlees op laag vuur in 
ongeveer 6 minuten garen. Keer af en toe om. 

3. Kook de broccoli in ongeveer 2 minuten beetgaar. 
Schenk 3 eetlepels kookvocht van de broccoli bij het 
vlees. Giet de broccoli af.

4. Verhit de rest van de olie in een hapjespan en bak de 
paprika met de rest van de ui 3 minuten. 
Voeg de broccoli en de taugé toe en breng op smaak 
met peper en zout. 

5. Verdeel de groenten over de borden en leg het vlees 
met wat jus erop. Verdeel de krieltjes erover.

 Eet smakelijk!

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

ingrediënten

voor 8 personen:

- 6 el olijfolie 

- 2 zakken minikrieltjes 

- 8 karbonades 

- 2 uien, gesnipperd 

- 6 el sojasaus (flesje 250 ml) 

- 1 kg broccoliroosjes 

- 2 zakken paprikamix (6   

 stuks), in repen 

- 2 bakjes taugé (250 g) 

bereiden: 20 minuten 

             (makkelijk)

bereidingstijd

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: 530 kcal

Vet: 30 g

Koolhydraten: 33 g

karbonade  
   met geroerbakte paprika’s en krieltjes   
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ingrediënten

voor 8 personen:
- 1200 g ribrunderlappen
- 100 g roomboter 
- 6 grote uien, gesnipperd 
- 4 laurierblaadjes 
- 8 kruidnagels 
- 6 el rode-wijnazijn 
- 2 el appelstroop 
- 2 vleesbouillontabletten 
- 2 plakken ontbijtkoek (1 cm) 
- 2 kg aardappels 
- 3 grote potten rode kool

bereiden: 20 minuten 

wachttijd: 120 minuten

             (makkelijk)

bereidingstijd

Bereidingswijze:
1. Dep het vlees droog met keukenpapier en snijd het 

in grote stukken. Verhit in een braadpan de boter 
en bak het vlees op middelhoog vuur in 10 minuten 
rondom bruin. Fruit de ui 5 minuten mee. 

2. Voeg de laurierblaadjes, de kruidnagels, de azijn, 
de appelstroop, het bouillontablet en ongeveer 800 
milliliter water toe, zodat het vlees net bedekt is. 
Breng aan de kook en draai het vuur laag. 

3. Stoof de hachee met de deksel op de pan in 2 uur 
zachtjes gaar. Voeg, als er te veel vocht verdampt, 
een extra scheut water toe. Verkruimel de ontbijt-
koek boven de pan en laat de koek in het stoof-
vocht oplossen en de saus binden. 

4. Schil ondertussen de aardappels en kook deze 
ongeveer 20 minuten van te voren voordat u aan 
tafel gaat. 

5. Warm de rode kool in de pan.  
6. Verwarm de hachee nog 5 minuten op laag vuur en 

breng op smaak met zout en peper. 

Tip: Je kunt de hachee 1 dag van tevoren maken, de 
smaken kunnen dan goed intrekken. Verwarm 
onder af en toe roeren op laag vuur.

 Eet smakelijk!

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: 465 kcal

Vet: 29 g

Koolhydraten: 11 g

Hachee  
     met aardappels en rode kool  

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!
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Bereidingswijze:
1. Schil de aardappelen en snijd in 4 gelijke stukken. 

Kook ze samen met de boerenkool in ruim water 
met zout in 20 minuten gaar. Giet daarna af. 

2. Verwarm de rookworst volgens de aanwijzingen 
op de verpakking. 

3. Verwarm de melk en de boter in een steelpan. 
Schenk bij de aardappelen en boerenkool en 
stamp met de pureestamper tot een grove puree. 
Breng op smaak met de honingmosterd en peper 
en zout. 

 Eet smakelijk!

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

Boerenkoolstamppot
     met rookworst 

ingrediënten

voor 8 personen:

- 3,5 kg kruimige aardappelen

- 1,2 kg boerenkool 

- 3 rookworsten

- 200 ml melk

- 100 g boter

-  6 el honingmosterd 

bereiden: 25 minuten 

             (makkelijk)

bereidingstijd

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: 705 kcal

Vet: 39 g

Koolhydraten: 66 g



hoofd
gerecht

Bereidingswijze:
1. Leg het brood in een diep bord en schenk de melk 

erover. Knijp het brood uit en meng het met de 
nootmuskaat, het kerriepoeder en doe peper en 
zout naar smaak door het gehakt. 

2. Rol 8 gelijke rolletjes van het gehakt. Leg 2 plakjes 
spek in de lengte naast elkaar, laat ze ongeveer 1 
centimeter overlappen. Bestrijk ze dun met mosterd 
en rol het spek om het gehakt. Bewaar tot gebruik 
afgedekt in de koelkast. 

3. Schil de aardappelen en snijd ze in stukken. Schil de 
appels, verwijder de klokhuizen en snijd ze in blok-
jes. Kook de aardappelen met de ui en de appels in 
20 minuten gaar. 

4. Verhit 50 gram boter in een koekenpan en bak de 
slavinken 15 tot 20 minuten op matig vuur. Keer 
regelmatig.

5. Zet ondertussen de sperziebonen op en laat deze 
ongeveer 20 minuten koken.   

6. Giet de aardappelen af, en laat een heel klein laagje 
vocht in de pan. Voeg de rest van de boter toe en 
stamp tot een puree. Breng op smaak met peper. 

7. Serveer de hete bliksem bij de slavinken en sperzie-
bonen.

 Eet smakelijk!
Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

ingrediënten

voor 8 personen:
- 4 sneetjes witbrood oud,   
 zonder korst 
- 200 ml melk 
- 2 mespuntjes nootmuskaat 
- 2 tl kerriepoeder 
- 1 kg half-om-half-gehakt 
- 16 plakjes gerookt ontbijt-  
 spek 
- 4 el grove mosterd 
- 2 kg aardappels kruimig 
- 4 zure appels 
 (bijv. goudreinet) 
- 2 grote uien, gesnipperd 
- 150 g boter 
- 1600 g sperziebonen

bereiden: 35 minuten 

             (makkelijk)

bereidingstijd

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: 720 kcal

Vet: 42 g

Koolhydraten: 59 g

slavinken  
   met hete bliksem en sperziebonen   



hoofd
gerecht

ingrediënten

voor 8 personen:

- 2 kg aardappelen 

- 6 el olijfolie 

- 1500 g witlof in de lengte   

 gehalveerd 

- 2 zakjes kaassaus 

- 2 pakken achterham 

bereiden: 20 minuten 

oven: 15 minuten

             (makkelijk)

bereidingstijd

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: 365 kcal

Vet: 12 g

Koolhydraten: 45 g

Witlofschotel  
     met aardappelen en kaassaus  

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

Voorbereiden:
1. Verwarm de oven voor op 200 °C.

Bereidingswijze:
1. Schil de aardappelen en kook deze in ongeveer 20 

minuten gaar. 
2. Haal het hart uit de witlof. Kook de witlofstronkjes 

10 minuten en spoel ze koud af in een vergiet. 
3. Bereid de kaassaus volgens de aanwijzingen op de 

verpakking. 
4. Neem steeds een half stronkje witlof en wikkel dat 

in een plakje ham. 
5. Leg de witlofrolletjes in de ovenschaal. Lepel de 

saus over de witlofrolletjes en zet de ovenschaal 
15 minuten in de oven.

 Eet smakelijk!



hoofd
gerecht

ingrediënten

voor 8 personen:

- 3,5 kg kruimige aardappelen 

- 3 rookworsten, extra mager  

- 400 g sperziebonen 

- 600 g Hollandse snijbonen 

- 700 g witte bonen, uitgelekt 

- 200 ml halfvolle melk 

- 50 g boter 

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: 595 kcal

Vet: 24 g

Koolhydraten: 60 g

Bonenstamp  
     met rookworst  

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

Bereidingswijze:
1. Schil de aardappelen, snijd ze in gelijke stukken en 

kook in water met zout in 20 minuten beetgaar. 
2. Verwarm ondertussen de rookworst volgens de 

aanwijzingen op de verpakking. 
3. Snijd de puntjes van de sperziebonen af en snijd 

de sperziebonen in stukjes. Breng ze aan de kook. 
Voeg na 5 minuten de snijbonen en witte bonen 
toe en laat nog 4 minuten samen doorkoken. 

 Giet af. 
4. Giet de aardappelen af. 
5. Verwarm de melk in een steelpan en schenk bij de 

aardappelen. Voeg de boter toe en stamp met de 
pureestamper tot puree. Schep de bonen erdoor 
en breng op smaak met peper en zout. 

 Eet smakelijk!

bereiden: 30 minuten 

             (makkelijk)

bereidingstijd



hoofd
gerecht

Bereidingswijze:
1. Zeef de bouillon boven een pan, bewaar het vlees. 

Verdun de bouillon met water volgens de aanwij-
zingen op de pot. 

2. Voeg de tuinerwten toe, breng aan de kook en 
kook 10 minuten. Pureer met de staafmixer. 

3. Snijd de aardappelen in blokjes van ca. 1 cm en 
voeg samen met de soepgroente aan de soep toe. 
Kook op laag vuur nog 15 minuten. Voeg de 
laatste 5 minuten het rundvlees uit de bouillon, de 
rookworst en de selderij toe. Breng op smaak met 
peper en zout. 

Tip: Serveer de soep met roggebrood.

 Eet smakelijk!

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

 Snelle 
erwtensoep 

ingrediënten

voor 8 personen:
- 2 potten bouillon rundvlees   
 (700 ml) 
- 2 x 600 g tuinerwten extra   
 fijn 
- 900 g aardappelen,   
 groot iets kruimig 
- 2 zakken erwtensoepgroente 
- 3 runderrookworsten (zak à   
 250 g), in plakjes 
- takjes fijngesneden selderij

bereiden: 30 minuten 

             (makkelijk)

bereidingstijd

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: 495 kcal

Vet: 22 g

Koolhydraten: 41 g



hoofd
gerecht

Bereidingswijze:
1. Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de 

verpakking. Giet af en laat afkoelen. 
2. Verhit 2 eetlepels olie in een wok en bak de prei 

en ui 
2 minuten. Voeg de winterpeen toe en bak nog 
4 minuten. 

3. Voeg de boemboe en 300 milliliter water toe en 
laat 
4 minuten garen. 

4. Voeg de rijst toe en roerbak 2 minuten.  
5. Verhit 2 eetlepels olie in een koekenpan en bak de 

eieren.

Tip: Lekker met kroepoek of satésaus.  

 Eet smakelijk!

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

hollandse nasi 

ingrediënten

voor 8 personen:

- 800 g witte rijst

- 4 el zonnebloemolie 

- 2 preien, gewassen, in ringen 

- 4 uien, gesnipperd 

- 1 kg winterpeen, in blokjes 

- 2 bakjes boemboe nasi 

 goreng 

- 4 eieren

bereiden: 25 minuten 

      (heel makkelijk)

bereidingstijd

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: 820 kcal

Vet: 48 g

Koolhydraten: 71 g



hoofd
gerecht

Bereidingswijze:
1. Kook de kip 1 uur in ruim water met 2 kippen-

bouillonblokjes. Koel de kip af en haal het vlees 
van de kip. Snijd het vlees klein en laat het even 
staan. Bewaar de bouillon. 

2. Smelt in een grote pan, heel langzaam de room-
boter. Niet bruin laten worden.

 Is de boter gesmolten, zeef dan steeds een beetje 
bloem er boven en direct met een garde door 
roeren, doe dit enkele malen tot een dikke bal 
ontstaat. 

3. Voeg nu steeds en voorzichtig een soeplepel 
bouillon toe, blijven roeren met de garde zodat er 
geen klontjes ontstaan. Heb je eenmaal klonten, 
dan kan je opnieuw beginnen. Voeg net zolang 
bouillon toe, tot je een mooie gladde ragout in je 
pan hebt. Doorkoken en vuur klein zetten.

4. Zet ondertussen de rijst op, volg de instructies op 
de verpakking.  

5. Zet de doperwten op en kook deze in 15 minuten 
gaar.

6. Voeg bij de ragout de gesneden champignons toe 
en het gesneden kippenvlees.

7. Voeg naar smaak peper en zout en wat kerrie 
poeder toe. Doorkoken en kijken of je ragout dik 
genoeg is.

 Eet smakelijk!
Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

ingrediënten

voor 8 personen:
- half pakje roomboter
- kippenbouillon
- 1 bakje champignons
- 2 kippen
- peper, zout
- kerriepoeder
- bloem (ca. 3 el)
- 800 g witte rijst
- 1200 g doperwten 

bereiden: 25 minuten 

      (gevorderden)

bereidingstijd

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: niet bekend

Vet: niet bekend

Koolhydraten: niet bekend

Kippenragout   
     met rijst en doperwten  



hoofd
gerecht

Bereidingswijze:
1. Maak de bouillon zelf met behulp van bouillon-

blokjes of neem een pot kant-en-klare bouillon. 
Snijd het stuk zwoerd in stukjes en bak het in een 
droge pan even aan (het zwoerd geeft de toma-
tensoep een heel specifieke smaak). Voeg de 
boter bij en fruit de gesnipperde ui en de in blokjes 
gesneden wortel daarin. Strooi, als de ui glazig 
is, de bloem erover en roer nog even door tot het 
klonterig wordt.

2. Giet scheutje voor scheutje de bouillon in de pan 
en blijf goed roeren tot de soep licht gebonden is. 

3. Doe de in vieren gesneden tomaten en de laurier-
blaadjes in de pan en laat de soep 20 minuten 
pruttelen op laag vuur. 

4. Draai of druk de soep door een zeef en breng haar 
op smaak met peper en zout.    

 Eet smakelijk!
Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

ingrediënten

voor 8 personen:
- 2 l kippenbouillon
- 2 stukken zwoerd van spek 
 of ham
- 1 ui
- 2 stukken winterwortel
- 4 el boter
- 4 el bloem
- 2 kg verse tomaten
- 2 laurierblaadjes
- peper
- zout

bereiden: 35 minuten 

      (gevorderden)

bereidingstijd

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: niet bekend

Vet: niet bekend

Koolhydraten: niet bekend

 boeren 
tomatensoep 



hoofd
gerecht

Voorbereiden:
1. Verwarm de oven op 175 °C. 

Bereidingswijze:
1. Smeer de springvorm in met boter. Bekleed de 

bodem met bladerdeeg. (eventueel 2 spring-
vormen gebruiken (afhankelijk van de grote van 
de springvorm). 

2. Snijd alle groenten.
3. Bak groenten, bamipakketen en kruiden even 

aan in een koekenpan of wok. Leg de uitgelekte 
groenten daarna op het deeg in de springvorm. 

4. Bedek de springvorm aan de bovenkant met bla-
derdeeg. Smeer de bovenkant van het bladerdeeg 
in met een losgeklopt ei. 

Tip: Lekker met rijst of salade. 
   
 Eet smakelijk!

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

ingrediënten

voor 8 personen:
- 1 kg kipfilet en/of ham-
 lappen
- 500 g champignons
- 2 uien
- 2 bamipakketten
- 1 prei
- scheutje ketjap 
- bladerdeeg
- zout
- peper
- margarine om springvorm in  
 te smeren
- provençaalse kruiden
- 1 ei  

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: 321 kcal

Vet: 26 g

Groentetaart    
 

bereiden: 15 minuten 

oventijd: 60 minuten

             (makkelijk)

bereidingstijd



hoofd
gerecht

ingrediënten

voor 8 personen:
- 4-6 preien (circa 1 kg)
- 400 g chorizo (dikke plakjes)
- 4 el slaolie
- 2 pakken kant-en-klare 
 tomatensaus
- 2 blikken bruine bonen
- 6 el sesamzaad
- 250 ml zure room
- 6 el fijngehakte koriander

- 200 g grof geraspte kaas

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: niet bekend

Vet: niet bekend

Koolhydraten: niet bekend

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

Bereidingswijze:
1. Was de preien en snijd ze in smalle ringen.
2. Snij de plakjes chorizo in 8 stukken.
3. Verhit de slaolie in een ruime (braad)pan en bak 

hierin de prei en de chorizo in 4 minuten op hoog 
vuur. 

4. Voeg de tomatensaus en de uitgelekte bruine 
bonen toe. Breng dit geheel al roerend aan de 
kook en laat het een paar minuten pruttelen.

5. Rooster de sesamzaadjes in een koekenpan, met 
anti-aanbaklaag, al roerend lichtbruin.

6. Roer de helft van de sesam, de helft van de zure 
room en de helft van de koriander door de bonen. 

7. Schep de bonen op 8 borden, leg daarop een lepel 
zure room. Strooi de kaas, de rest van de sesam 
en koriander er over.

 Eet smakelijk!

bereiden: 35 minuten 

             (makkelijk)

bereidingstijd

 oud hollandse

bruine bonen   
     in een nieuw jasje 



hoofd
gerecht

Voorbereiden:
1. Verwarm de oven voor op 200 °C.

Bereidingswijze:
1. Schil de aardappelen en kook ze gaar. Laat de 

aardappelen afkoelen en snijd ze in dikke plakken.
2. Snijd de tomaten in plakjes, snijd de olijven in 

plakjes, snijd de champignons in plakjes.
3. Vet een grote ovenschaal in met een beetje olie 

en verdeel de aardappelen over de bodem.
4. Bedek de aardappelen met de tomatensaus, ver-

deel daarop de verse tomaten, champignons en 
olijven, strooi de oregano er over en bedek met 
de geraspte kaas.

5. Bak de aardappelpizza ongeveer 25 minuten in de 
oven. 

 Eet smakelijk!
Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

ingrediënten

voor 8 personen:
- 2,5 kg vastkokende 
 aardappelen
- 8 vleestomaten
- 25 olijven
- een beetje olie
- 500 g champignons
- 2 potten kant en klare toma-
 tensaus à 800 g
- 2 flinke tl oregano
- 300 g pittige geraspte   
 30+ kaas

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: niet bekend

Vet: niet bekend

Koolhydraten: niet bekend

bereiden: 30 minuten 

oventijd: 25 minuten

             (makkelijk)

bereidingstijd

pizza   
     voor aardappeleters  



hoofd
gerecht

ingrediënten

voor 4 personen:

- 1 pak notenrijst

- 2 uien

- 3 aubergines

- 8 el olijfolie

- 4 el wereldkruiden Grieken-

 land

- 1 blik tomaatblokjes (400 g)

- 300 g geitenkaas honing

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: 695 kcal

Vet: 45 g

Koolhydraten: 52 g

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

Bereidingswijze:
1. Kook de rijst volgens de gebruiksaanwijzing.
2. Ui pellen en snipperen.
3. Aubergines schoonmaken en in blokjes snijden.
4. Verhit in een braadpan de olie en bak de ui en 

aubergine 3 minuten.
5. Kruiden door aubergine scheppen en tomaat-

blokjes toevoegen.
6. Auberginemengsel minimaal 10 minuten tegen de 

kook aanhouden.
7. Kaas in stukjes snijden en vlak voor opdienen 

door de schotel scheppen. 
8. Schotel serveren met rijst. 

Tip: Lekker met komkommersalade met yoghurt-
dressing. 

 Eet smakelijk!

bereiden: 30 minuten 

             (makkelijk)

bereidingstijd

 Griekse

aubergineschotel  
     met geitenkaas 



hoofd
gerecht

ingrediënten

voor 4 personen:
- 2 tenen knoflook
- 3 sjalotjes
- 750 g romatomaten
- 2 el pijnboompitten
- 3 el sladressing balsamico
- 400 g schelpjespasta 
- 3 el olijfolie
- 1 pak spinazie deelblokjes ,  
 gesneden (450 g, diepvries)
- 200 ml kookroom light,  
 schenkbaar (fles à 250 ml)
- 1 pakje gerookte zalmsnip-  

 pers (250 g)

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: 740 kcal

Vet: 33 g

Koolhydraten: 79 g

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

Bereidingswijze:
1. Knoflook en sjalotjes pellen en fijnsnijden. 

Tomaten in parten snijden. 
2. Pijnboompitten in droge koekenpan goudbruin 

roosteren. 
3. Tomaat mengen met dressing en bestrooien met 

pijnboompitten. 
4. Intussen pasta koken volgens aanwijzingen op 

verpakking. 
5. Olie in hapjespan verhitten en hierin knoflook en 

ui 1 minuut bakken. Spinazie toevoegen en 5 
minuten mee verwarmen. Kookroom toevoegen 
en saus onder af en toe roeren 2 minuten door-
warmen. Zout en peper naar smaak toevoegen. 
Pasta over 4 borden verdelen. Spinaziesaus erop 
scheppen. Zalmsnippers erover verdelen. 

6. Serveren met tomatensalade.

 Eet smakelijk!

bereiden: 25 minuten 

             (makkelijk)

bereidingstijd

 pasta

met spinaziesaus  
     en gerookte zalm 



hoofd
gerecht

ingrediënten

voor 4 personen:

- 300 g witte rijst

- 400 g half-om-half gehakt

- 2 tl kerriepoeder

- 750 g Italiaanse wokgroente  

 (diepvries)

- 1 blikje ananasstukjes op sap  

 (227 g)

- 1 blikje tomatenpuree (70 g)

- 2 el witte azijn

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: 610 kcal

Vet: 21 g

Koolhydraten: 78 g

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

Bereidingswijze:
1. Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de ver-

pakking. 
2. Meng ondertussen het gehakt met het kerriepoe-

der en breng op smaak met peper en zout. Draai 
er met natte handen 12 balletjes van ter grootte 
van een walnoot. Bak de balletjes 8 minuten zon-
der olie of boter in een pan met anti-aanbaklaag.

3. Neem het vlees uit de pan en bak in het achter-
 gebleven vet de wokgroenten 5 minuten. 
4. Voeg de ananasstukjes met het sap uit het blik 

toe. Roer de tomatenpuree en de azijn erdoor 
en breng op smaak met peper en zout. Voeg de 
balletjes weer toe en laat nog 3 minuten op laag 
vuur zacht koken. Verdeel de balletjes met de 
groenten en saus over 4 borden en serveer met 
de rijst.

 Eet smakelijk!

bereiden: 15 minuten 

             (makkelijk)

bereidingstijd

 Zoetzure

gehaktballetjes  
     met rijst 



hoofd
gerecht

ingrediënten

voor 4 personen:
- 3 courgettes
- 500 g rundergehakt
- 1 blikje tomatenpuree
- 3 eieren
- 5 tomaten
· ½ liter bechamelsaus, niet te  
 dun (zelfgemaakt of uit pakje)
- 2 teen knoflook
- 8 vastkokende aardappelen
- zonnebloemolie
- 1 el gedroogde basilicum   
 (vers mag natuurlijk ook)
- peper en zout

- 1 dl bouillon

Moussaka  
 

Voorbereiden:
1. Verwarm de oven voor op 200 °C. 

Bereidingswijze:
1. Snijd de ui en de courgettes in schijfjes en stoof ze 

in wat olie.
2. Bak het gehakt, breng op smaak met peper en zout 

en voeg er de tomatenpuree aan toe.
3. Snijd de tomaten in plakken.
4. Pel de knoflook en pers die door de tomaten.
5. Vet een ovenschaal in en doe een laagje courgette 

met ui, dan gehaktmengsel en als laatste de 
tomaat.

6. Giet de helft van de vleesbouillon er overheen en 
herhaal stap 5 nog een keer.

7. Giet als laatste de bechamelsaus over dit geheel en 
bestrooi met gemalen kaas.

8. Bak gedurende 20 minuten in een oven van 200 °C.
9. Kook intussen de aardappelen gaar en bak ze daar-

na in olie met basilicum en een teentje knoflook. 
Serveer de aardappelen apart bij de moussaka.

 Eet smakelijk!

bereiden: 40 minuten 

oven: 20 minuten

      (gevorderden)

bereidingstijd

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: niet bekend

Vet: niet bekend

Koolhydraten: niet bekend



hoofd
gerecht

ingrediënten

voor 4 personen:

- 750 g rode kool

- 1 appel (in blokjes)

- 1 zakje hacheekruiden (10 g)

- 3 el olie

- 400 g runderreepjes naturel

- ± 3 el allesbinder

- 4 sjalotten (gesnipperd)

- 150 ml rode wijn

- 2 zakjes puree à la minute   

 naturel, of zelf maken

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: 695 kcal

Vet: 45 g

Koolhydraten: 52 g

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

Bereidingswijze:
1. Laat in een pan de kool, appel en 2 theelepels 

hacheekruiden in weinig water afgedekt ca. 10 
minuten zachtjes koken. 

2. In wok of braadpan olie verhitten en runderreep-
jes 2 minuten roerbakken. Sjalot toevoegen en 2 
minuten meebakken. 

3. Wijn en rest van de hacheekruiden toevoegen. 
Verwarm het gerecht nog 3 minuten. 

4. Puree volgens gebruiksaanwijzing met kokend 
water bereiden. Of zelf maken.

5. Rode kool en hachee met allesbinder licht binden 
en nog 1 minuut zachtjes laten koken. Op smaak 
brengen met peper en eventueel zout. Puree over 
vier borden verdelen, kool en hachee ernaast 
scheppen.

 Eet smakelijk!

bereiden: 20 minuten 

             (makkelijk)

bereidingstijd

snelle Hachee  
     met rode kool 



hoofd
gerecht

ingrediënten

voor 4 personen:
- 1 kg kruimig kokende aard-  
 appelen, geschild, in stukken
- zout en peper
- 500 g prei in smalle repen
- 50 g (vloeibare) boter
- 4 slavinken
- 2 rode uien in ringen
- 125 ml vleesbouillon   
 (van tabletten)
- 2 el olijfolie / zonnebloemolie
- 1 grote appel, geschild en in  
 blokjes
- ½  el kerriepoeder

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: 710 kcal

Vet: 42 g

Koolhydraten: 54 g

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

Bereidingswijze:
1. Kook de aardappelen met zout gaar. Voeg de 

laatste 5 minuten de prei toe. Verhit ondertussen 
de boter.

2. Bestrooi de slavinken met peper en bak ze rondom 
in de boter. Voeg de uiringen toe, bak ze even 
mee en giet de bouillon erbij. Stoof zonder de 
deksel zachtjes 12 minuten.

3. Giet de aardappelen en prei af. Vang het kook-
vocht op. Stamp de aardappelen en prei niet te 
fijn met de olie en eventueel nog iets van het 
kookvocht. 

4. Schep de appelblokjes en kerriepoeder door de 
stamppot, serveer met de slavinken en de uienjus.

 Eet smakelijk!

bereiden: 35 minuten 

             (makkelijk)

bereidingstijd

Preistamppot  
     met appel en slavink 



hoofd
gerecht

ingrediënten

voor 4 personen:

- 1,2 kg geschilde kruimige   

 aardappelen

- 30 g verse peterselie

- 150 g (gezouten) pinda’s

- 125 g blauwe kaas

- 1½ -2 dl warme melk (of   

 kookvocht)

- 25 g boter

- 600 g gesneden andijvie

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: 657 kcal

Vet: 34 g

Koolhydraten: 62 g

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

Bereidingswijze:
1. Snijd de aardappelen in gelijke stukken. Kook ze 

in een laagje water in ca. 20 minuten gaar. Hak 
de peterselie fijn.

2. Hak de pinda’s grof en verkruimel de kaas.
3. Giet de aardappelen af en stamp ze fijn. Voeg de 

melk (of kookvocht), de boter, de peterselie en de 
rauwe andijvie toe.

4. Schep de helft van de pinda’s en de kaas door de 
stamppot, verdeel over 4 borden en bestrooi met 
de rest van de pinda’s en verkruimelde kaas.

 Eet smakelijk!

bereiden: 30 minuten 

             (makkelijk)

bereidingstijd

 Stamppot

rauwe andijvie   
     met blauwe kaas en pinda’s 



hoofd
gerecht

Voorbereiden:
1. Verwarm de oven voor op 225 °C. 

Bereidingswijze:
2. Sjalotten pellen en halveren. Paprika’s schoon-

maken en in stukken snijden. 
3. Krieltjes, sjalot, paprika, rozemarijn en 4 eetlepels 

olie omscheppen en in een grote platte ovenschaal 
of op een bakplaat doen. Het geheel in 20 minuten 
gaar bakken, af en toe omscheppen. 

4. Van de rest van de olijfolie, citroensap, zout en 
peper een dressing kloppen. Komkommer wassen 
en in plakjes snijden. Dressing erdoor scheppen. 

5. In koekenpan filetlapjes in marinade in 1 minuut 
per kant bruin en gaar bakken. Aardappel-paprika-
schotel met varkensfiletlapjes en komkommer-
salade serveren.

 Eet smakelijk!

 Aardappel

paprikaschotel   
     met varkensfilet

ingrediënten

voor 4 personen:
- 1 net sjalotten (250 g)
- 2 rode paprika’s
- 700 g krieltjes 
- 1 el rozemarijn
- 7 el olijfolie extra vierge
- 1 el citroensap
- 1 komkommer
- ca. 300 g gemarineerde 
 varkensfilet à la minute 
 (indien er geen voorgemari-  
 neerde filet te verkrijgen, kun  
 je kiezen voor een flesje   
 kant-en-klare marinade).

bereiden: 10 minuten 

oven: 20 minuten

             (makkelijk)

bereidingstijd

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: 545 kcal

Vet: 31 g

Koolhydraten: 45 g



hoofd
gerecht

Voorbereiden:
1. Verwarm de oven voor op 190 °C. 

Bereidingswijze:
1. Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de 

verpakking beetgaar. Voeg de laatste minuut de 
broccoli toe. 

2. Meng de pasta en de broccoli met de ontdooide 
spinazie in de ingevette ovenschaal.  

3. Snijd de tomaten in kleine stukjes. Klop de eieren 
los en voeg toe de tomaten, 2 eetlepels olie uit 
het potje van de tomaten, de ricotta en de slag-
room. Voeg de vers gesneden basilicum en de 
geperste knoflook toe. Breng op smaak met peper 
en zout. Schenk over de pasta en de groenten. 
Zet de ovenschaal in de oven en bak in ca. 30 
minuten gaar. 

Aanvulling:
- Broccoli apart blancheren, spinazie eerst ont-

dooien en uit laten lekken in een zeef.
- Voeg vers gesneden basilicum en een teen knof-

look toe.
- Serveer met een courgette salade: dunne plakken 

courgette, dun gesneden uiringen van rode ui, 
balsamico azijn en olijfolie, zout en peper.

 Eet smakelijk!

Ovenpasta  
     met broccoli en spinazie

ingrediënten

voor 4 personen:
- 300 g penne 
- 350 g broccoli
- 1 pak bladspinazie (diepvries,  
 450 g) 
- 2 eieren 
- ½ potje zongedroogde toma - 
 ten in kleine stukjes (à 295 g)
- 1 bakje ricotta (verse kaas   
 250 g) 
- 1 bekertje slagroom 
- 1 bos verse basilicum

- 1 teen knoflook

bereiden: 15 minuten 

oven: 30 minuten

             (makkelijk)

bereidingstijd

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: 660 kcal

Vet: 33 g

Koolhydraten: 65 g

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

vege-
tarisch



hoofd
gerecht

Voorbereiden:
1. Verwarm de oven voor op grillstand.

Bereidingswijze:
1. Leg de plakken aubergine op een bakplaat 

bekleed met bakpapier en zet deze enkele minu-
ten net onder de grill totdat het vruchtvlees van 
de aubergines lichtbruin kleurt. Controleer of de 
aubergines niet aanbranden. Haal de bakplaat uit 
de oven.

2. Verwarm de oven voor op 200 °C.
3. Kruid de tomaten met knoflook, peper, proven-

çaalse kruiden en enkele druppels tabasco.
4. Schik de plakjes aubergine in een ovenschotel en 

overgiet met de gekruide tomaten.
5. Besprenkel met olijfolie en bak de aubergines in 

de oven gaar in 30 minuten.

 Eet smakelijk!

aubergine  
     met tomaat uit de oven 

ingrediënten

voor 4 personen:
- 2 aubergines, in plakken van  
 ongeveer 1 cm dik gesneden
- 1 blik tomaten in blokjes
- 2 teentjes knoflook uit de   
 knijper
- peper
- 1 tl provençaalse kruiden
- enkele druppels tabasco

- 6 el olijfolie

bereiden: 10 minuten 

oven:  30 minuten

             (makkelijk)

bereidingstijd

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: niet bekend

Vet: niet bekend

Koolhydraten: niet bekend

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

vege-
tarisch



hoofd
gerecht

Bereidingswijze:
1. Kook de pasta beetgaar volgens de instructies op 

de verpakking.
2. Giet het kookvocht af en spoel de pasta onder 

koudstromend water. Laat goed uitlekken.
3. Spoel de spinazie minstens 2 maal in een ruime 

hoeveelheid water. Laat de spinazie goed uitlek-
ken in een vergiet (gebruik géén slacentrifuge).

4. Snijd de geroosterde paprika in fijne reepjes. 
Maak een vinaigrette van 4 eetlepels olijfolie en 2 
à 3 eetlepels appelazijn. Kruid met peper.

5. Doe de koude pasta in een slakom, overgiet met 
de vinaigrette en strooi er de parmezaan over. 
Schep alles goed door elkaar.

6. Doe er de reepjes geroosterde paprika en spinazie 
bij en schep rustig door de koude pastasalade.

 Serveer de salade meteen na het omscheppen.

 Eet smakelijk!

koude pastasalade  
     met verse spinazie

ingrediënten

voor 4 personen:
- 500 g penne
- 200 g verse spinazie
- 3 à 4 geroosterde paprika’s in  
 bokaal (tip : Lidl)
- 100 g geraspte parmezaan
- 4 el olijfolie
- 2 à 3 el appelazijn
- peper

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: niet bekend

Vet: niet bekend

Koolhydraten: niet bekend

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

vege-
tarisch

bereiden: 15 minuten 

             (makkelijk)

bereidingstijd



hoofd
gerecht

Bereidingswijze:
1. Kook de pasta net niet gaar. Laat de pasta uitlek-

ken in een vergiet.
2. Kook de schijfjes wortelen enkele minuten voor 

(kooktijd afhankelijk van de dikte van de schijfjes). 
Het voorkoken van de wortelen verkort de kook-
tijd van de soep.

3. Laat de boter smelten en bak hierin de ui enkele 
minuten.

4. Voeg de wortelen, prinsessenbonen en bleeksel-
derij bij de ui en laat nog even verder bakken.

5. Giet de gepelde tomaten en tomatensap erover.
6. Voeg 1 liter water toe en 2 verkruimelde groente-

bouillonblokjes.
7. Laat de maaltijdsoep op een zacht vuurtje koken 

tot alle groenten gaar zijn.
8. Doe de pasta bij de maaltijdsoep, breng op smaak 

met peper en zout en laat nog enkele minuten 
doorkoken.

9. Deze maaltijdsoep met pasta kan zowel warm als 
lauw geserveerd worden.

 Eet smakelijk!

Maaltijdsoep  
     met pasta en groenten

ingrediënten

voor 4 personen:
- 250 g pasta (bijv. boogjes)
- 2 uien, fijngesnipperd
- 2 blikken gepelde tomaat   
 (800 g), tomatensap houden
- 4 wortelen, in schijfjes
- 300 g prinsessenbonen 
 (vers of uit diepvries)
- 4 stengels bleekselderij, in   
 blokjes gesneden
- 30 g boter
- 2 groentebouillonblokjes
- peper en zout
- 1 liter water

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: niet bekend

Vet: niet bekend

Koolhydraten: niet bekend

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

vege-
tarisch

bereiden: 20 minuten 

             (makkelijk)

bereidingstijd



hoofd
gerecht

Voorbereiden:
1. Verwarm de oven op 200° C.

Bereidingswijze:
1. Bekleed een taartvorm met het bladerdeeg.
2. Blancheer de ui- en preiringen 10 minuten in 

kokend water. Giet het kookvocht af en laat de 
groenten goed uitlekken.

3. Klop de eieren, room en verse kaas los. Kruid met 
peper, zout en nootmuskaat.

4. Schep het uien-preimengsel op het deeg en over-
giet met het eiermengsel.

5. Bak de preitaart 30 à 40 minuten in de oven.

 Eet smakelijk!

Preitaart
     uit de Borinage 

ingrediënten

voor 4 personen:
- 1 pakje bladerdeeg
- 2 uien, in fijne ringen 
- 3 prei, in ringen gesneden
- 2 eieren
- 20 cl room
- 150 g verse kaas
- peper en zout

- nootmuskaat

bereiden: 15 minuten 

oven:  40 minuten

             (makkelijk)

bereidingstijd

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: niet bekend

Vet: niet bekend

Koolhydraten: niet bekend

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

vege-
tarisch



hoofd
gerecht

Bereidingswijze:
1. Meng olijfolie met knoflook, zout, peper en pro-

vençaalse kruiden. Schep de kip, tomaatjes en 
paprika door dit mengsel. Laat even intrekken en 
rijg er spiesjes van.

2. Prik de schil van de aardappelen in, houd ze even 
onder de kraan en zet ze een beetje uit elkaar, 
onafgedekt, op een magnetronschaal 8-10 minu-
ten op 800 watt in de magnetron tot ze beetgaar 
zijn.

3. Wikkel ze in alminiumfolie en laat ze daarin nog 
even garen. 

4. Verwarm de ovengrill en grill de spiesjes.
5. Keer ze af en toe om. 
6. Vouw het folie van de aardappels open en breek 

of snijd de aardappel aan de bovenkant open.
7. Verdeel er knoflooksaus over. 
8. Serveer de aardappelen met de spiesjes.

Tip: Kan in plaats van met gepofte aardappelen ook 
met gebakken aardappelen

 Eet smakelijk!

 Provençaalse

kipspiesjes   
     met gepofte aardappel

ingrediënten

voor 4 personen:
- 4 el olijfolie
- 1 teentje knoflook, geperst
- zout en peper
- ½ el provençaalse kruiden
- 300 g kipfilet, in blokken
- 16 cherry tomaatjes
- 2 gele of groene paprikas,   
 zonder zaadjes, in grote 
 stukken
- 4 grote aardappelen, schoon- 
 geboend
- half flesje knoflooksaus
- aluminiumfolie
- satéprikkers in water geweekt  
 of spiesen

bereiden: 12 minuten 

magnetron: 8-10 minuten, grill

      (gevorderden)

bereidingstijd

met gebakken aardappelen

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: 440 kcal

Vet: 25 g

Koolhydraten: 29 g



hoofd
gerecht

Bereidingswijze:
1. Kook de couscous volgens de aanwijzingen op de 

verpakking. Meng de chilisaus en sojasaus erdoor.
2. Maak de wortelen schoon en halveer ze. Haal de 

puntjes van de sperziebonen af, kook ze 5 minuten, 
giet ze af en spoel er koud water over. 

3. Besprenkel de tilapia met citroensap en strooi er 
zout en peper over. Verhit de olie in een wok. Bak 
hierin de vis 3 minuten, schep deze uit de pan en 
houd warm onder aluminiumfolie.

4. Bak de uien 3 minuten in het bakvet. Schep de 
wortelen en sperziebonen erdoor en roerbak 
5 minuten. 

5. Schep de groente op warme borden, leg de vis 
erop en serveer de couscous erbij.

Tips: Neem in plaats van tilapia eens koolvis of 
kabeljauw.

 Laat voor een extra lekkere smaak de couscous 
eens wellen in kruidenbouillon.

 Eet smakelijk!

 

Tilapia uit de wok    
     met bospeen en boontjes

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

ingrediënten

voor 4 personen:
- 1 bos wortelen
- 250 g sperziebonen
- 500 g tilapiafilet, in moten of  
 brede repen
- 2 el citroensap
- zout en peper
- 4 el wok- / arachideolie
- 2 uien, in partjes
- 400 g couscous
- 2 el zoete chilisaus
- 2 el sojasaus of ketjap manis
- aluminiumfolie

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: 735 kcal

Vet: 20 g

Koolhydraten: 94 g

bereiden: 30 minuten 

             (makkelijk)

bereidingstijd



na
gerecht

ingrediënten

voor 8 personen:

- 1,2 liter Griekse yoghurt

- 8 el honing

- 100 g gehakte walnoten

- kaneel 

Griekse yoghurt 
     met honing & walnoten

Bereidingswijze:
1. Verdeel de yoghurt over de schaaltjes.
2. Schep op de yoghurt een eetlepel honing.
3. Strooi er een beetje kaneelpoeder over. 
4. Garneer dit nagerecht met de gehakte walnoten.

 Eet smakelijk!

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

bereiden: 10 minuten 

      (heel makkelijk)

bereidingstijd

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: 330 kcal

Vet: 23 g

Koolhydraten: 19 g



na
gerecht

ingrediënten

voor 8 personen:

- 6 appels (goudrenetten)

- kaneel

- suiker

- bakboter

Gebakken appel 
     met kaneel

Bereidingswijze:
1. Schil de appels. 
2. Boor het hart eruit en snijd ze in schijven. 
3. Bak de appelschijven snel bruin in de boter. 

Bestrooi de appelschijven dun met kaneel en suiker.

 Eet smakelijk!

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

bereiden: 20 minuten 

      (heel makkelijk)

bereidingstijd

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: niet bekend

Vet: niet bekend

Koolhydraten: niet bekend



na
gerecht

ingrediënten

voor 8 personen:

- 4 rijpe bananen, gepeld en   

 gehalveerd

- 4 appels, geschild en in 4   

 gesneden

- 600 ml magere yoghurt

- 4 el suiker

- 800 ml sojamelk

Bereidingswijze:
1. Schil en snijd het fruit in stukjes.
2. Doe alle ingrediënten in de blender en pureer 

gedurende 1 minuut.  

Tip: Vries het fruit van te voren in, zodat de smoothie 
kouder en dikker blijft aanvoelen.

 Eet smakelijk!
Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

bereiden: 15 minuten 

      (heel makkelijk)

bereidingstijd

appel banaan
      soja smoothie

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: niet bekend

Vet: niet bekend

Koolhydraten: niet bekend



na
gerecht

ingrediënten

voor 8 personen:

- 14 el suiker

- 2 liter koud water

- 1600 g kersen zonder pit

Slush puppy 

Bereidingswijze:
1. Was de kersen en doe ze met het suiker en water in 

de blender.
2. Mix het tot sap in ongeveer 60 seconden.
3. Haal het sap door een zeef.
4. Vries het sap in. (Liefst in ijsblokjes vorm maar kan 

ook in één geheel. Dan eerst het geheel kapot slaan 
tot stukken voordat het in de blender gaat.)

5. Doe de bevroren kersen ijsblokjes in de blender en 
laat het ijs crunchen.

6. Verdeel de slush puppy over de glazen. 
7. Serveer de slush puppy met een rietje. 

 Eet smakelijk!
Samen, 
gezellig & 

inspirerend!
voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: niet bekend

Vet: niet bekend

Koolhydraten: niet bekend

bereiden: 5 

benodigdheden: blender

      (heel makkelijk)

bereidingstijd



na
gerecht

ingrediënten

voor 8 personen:

- 2 appels

- 2 peren

- 2 bananen

- 7 schijven ananas

- 3 kiwi’s

- 250 g pitloze druiven

- sap van een halve citroen 

Bereidingswijze:
1. Schil de appels en peren en snijd ze in blokjes. 
2. Pel de bananen en snijd ze in plakjes. 
3. Snijd de ananas in stukjes. 
4. Schil de kiwi’s en snijd ze in plakjes. 
5. Meng al het gesneden fruit met de druiven in 

een kom.
6. Besprenkel het fruit met het sap van een halve 

citroen en eventueel een klein beetje water.

 Eet smakelijk!
Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

bereiden: 30 minuten 

      (heel makkelijk)

bereidingstijd

 

fruitsalade   

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: 55 kcal

Vet: 0,1 g

Koolhydraten: niet bekend



na
gerecht

ingrediënten

voor 8 personen:

- 1,5 liter magere yoghurt

- muesli mix met rozijnen

Bereidingswijze:
1. Verdeel de magere yoghurt over 8 schaaltjes.  
2. Strooi per bakje een handje muesli over de magere 

yoghurt. 

Tip: Houd je van zoetigheid? Voeg een halve eetlepel 
honing of een vers stukje fruit aan de yoghurt toe. 

 Eet smakelijk!

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

bereiden: 10 minuten 

      (heel makkelijk)

bereidingstijd

magere yoghurt
      met muesli

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: 240 kcal

Vet: 24 g

Koolhydraten: 28 g



na
gerecht

ingrediënten

voor 8 personen:

- 2 appels

- 4 tl kristalsuiker

- 4 tl bruine suiker

- 1 tl kaneelpoeder

- 8 dikke plakken donker 

 volkorenbrood

- beetje margarine

Bereidingswijze:
1. Schil de appels en verwijder het klokhuis. Snijd de 

appels doormidden. Plaats de appelhelften met de 
rechte kant naar beneden en deel elke helft vervol-
gens in plakjes. Hou hierbij de plakjes bij elkaar.

2. Plaats de gesneden appelhelften op een bord. Strooi 
de kristalsuiker over de appelhelften en dek het bord 
losjes af met bakpapier.

3. Zet het bord in de magnetron en verwarm de appels 
kort (ongeveer 45 seconden).

4. Haal de appels dan uit de magnetron en laat hem 
nog 5 minuten afgedekt staan. Haal het bakpapier 
er dan af en laat de appel afkoelen tot kamertem-
peratuur.

5. Meng ondertussen de bruine suiker en de kaneel in 
een kommetje.

6. Rooster het brood voor de toast. Bestrijk de sneetjes 
dan met wat margarine en strooi het suiker-kaneel 
mengsel erover. Beleg het brood dan met de appel-
plakjes.

 Eet smakelijk!
Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

appel kaneel
      toast

bereiden: 10 minuten

benodigdheden: broodrooster

      (heel makkelijk)

bereidingstijd

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: niet bekend

Vet: niet bekend

Koolhydraten: niet bekend



na
gerecht

ingrediënten

voor 8 personen:

- 60 g griesmeel

- 40 g suiker

- 1 liter melk

Bereidingswijze:
1. Breng de melk zachtjes aan de kook. Meng onder- 

tussen de griesmeel en de suiker door elkaar. 
Zet het vuur lager als de melk kookt.

2. Strooi het mengsel bij de kokende melk en roer het 
geheel er goed dooreen.

 Blijf roeren tot de pap begint te bellen. 
3. Giet de griesmeel in een mooie vorm en laat de 

pudding afkoelen. 
 Griesmeel smaakt warm ook heel lekker.  

Tip: Serveer vruchtensaus bij de griesmeel.  

 Eet smakelijk!

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

bereiden: 10 minuten 

      (gevorderden)

bereidingstijd

Griesmeel pudding 

voedings-informatie

Voedingswaarde (per portie)

Energie: 347 kcal

Vet: 1 g

Koolhydraten: 79 g



voor
gerecht

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!

voor
gerecht

ingrediënten

voor      personen:

bereidingstijd

recept van

Bereidingswijze:



hoofd
gerecht

Bereidingswijze:

ingrediënten

voor      personen:

bereidingstijd

recept van

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!



na
gerecht

Bereidingswijze:

ingrediënten

voor      personen:

bereidingstijd

recept van

Samen, 
gezellig & 

inspirerend!




