Wat eten we

vandaag?

Zotte zomergerechten
voor een zalig kamp

Zotte zomergerechten
voor een zalig kamp
Beste kampkok,
Ben je nog op zoek naar een lekkere pasta, een échte
klassieker of een heerlijk dessert om je kampmenu
een nieuwe draai te geven?
Dan is dit kookboek zeker iets voor jou!
Het zit namelijk boordevol lekkere en zotte zomergerechten
die perfect zijn om jouw kampgasten een zalig kamp te bezorgen.
Elk ingrediënt is bovendien voorzien van
het juiste artikelnummer. Zo kan je snel de juiste
producten terugvinden in JAVA Online als je ze
wilt bestellen. Verder staan de logo’s DV en UV voor
diepvries- en ultraverse producten.
Heb je bovendien eens geen tijd om uitgebreid
te koken? Dan kan je vaak een aantal ingrediënten
vervangen door de kant-en-klare bereiding.
Loopt het water je nu al in de mond?
Kijk dan zeker verder en ontdek waarmee je
jouw kampgasten kan verwennen!

Smakelijk!
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SOEP OM VAN TE SMULLEN

Lekker en gezond
tomatensoepje met balletjes

Ingrediënten
voor 100 personen
27.03.1544
40.23.3348
16.01.1508
42.81.1149

Tomatensoep: 30 l
Gehaktballetjes: 4 kg DV
Spaghetti: 2 kg
Peterselie: 6 bussels UV

Bereidingswijze
Breng 30 liter water aan de kook en vermeng hier het
opgeloste poeder bij. Breng daarna terug aan de kook.
Breek de spaghetti en kook beetgaar in ruim kokend
water. Warm de gehaktballen in de tomatensoep. Hak
de peterselie fijn. Presenteer de soep met balletjes en
spaghetti. Werk af met de gehakte peterselie.

Verse tomatensoep
42.31.1148
42.61.1701
42.61.1717
09.01.6114
21.17.1007
25.01.1135

Aardappelen: 15 stuks UV
Tomaten: 10 kg UV
Look UV
Boter: 250 g
Tomatenpuree: 400 g
Kippenbouillon: 30 l
Peper en zout
40.21.3575 Soepgroenten: 5 kg DV

Maak eerst de kippenbouillon (50 g/l). Schil de aardappelen en snijd deze net zoals de tomaten in grove
stukken. Pel enkele teentjes look. Stoof in de boter
eerst de gekneusde en geplette lookteentjes aan, doe
er dan de rest van de groenten bij. Voeg alvorens te
bevochtigen met de bouillon, de tomatenpuree erbij
en laat deze kort meestoven met de groenten. Laat
nu alles op een zacht vuur koken. Mix de soep fijn en
kruid af met peper en zout.

Soepgroenten bevat: prei, selderij, ui en wortelen.

4

THE AMERICAN WAY

Western hamburger

Ingrediënten
voor 100 personen

Bereidingswijze

40.12.3738 Chili bun broodje:
100 stuks DV
43.32.1677 Hamburger rund/varken:
100 stuks UV
09.09.1003 Boter, vloeibaar: 1 l
42.61.1702 Tomaten: 4 kg UV
05.83.6030 Cheddar smeltkaas:
3 pakken
42.61.1662 Ajuin, rood: 1 kg UV
30.11.1101 Thousand Island-dressing: 2 l
40.18.3058 Aardappelpartjes
Hot & Spicy: 10 kg DV
42.61.1730 IJsbergsla: 1 kg UV

Laat de chili buns en de burgers (indien je de
diepvriesproducten gebruikt) ontdooien.
Snijd de tomaten in schijfjes en de ajuin in ringen.
Bak de hamburger in de pan en leg op een bakplaat.
Schik de tomaatschijfjes op elke hamburger en bedek
met de cheddarkaas. Plaats in de oven tot de kaas
lichtjes is gesmolten. Warm de chili bun wat op in de
oven. Haal hem uit de oven en schik eerst de
ijsbergsla op de bodem, dan de hamburger.
Strooi hierop de ajuinringen en werk af met de
Thousand Island-dressing. Plaats het deksel van de
chili bun erbovenop. Serveer de hamburger met de
gefrituurde aardappelpartjes.

Thousand Island
dressing
30.11.1101

Chili bun broodje
40.12.3738
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PERFECTE PASTA

Griekse pastasalade
met krokante vis
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Ingrediënten
voor 100 personen

Bereidingswijze

16.01.1510 Penne, kookvast: 5 kg
Griekse salade met kaas: 6 kg
(bereiding: zie
VERSE GRIEKSE SALADE)
42.61.1740 Rucola: 2,5 kg UV
30.11.1150 Slasaus: 3,5 l
20.03.1172 Pijnboompitten: 400 g
42.41.1550 Citroen: 8 stuks UV
40.50.3089 Alaska Pollakfilet:
4 dozen DV

Kook de penne al dente en spoel af met koud
water. Meng de Griekse salade met de pasta.
Maak een dressing door de rucola en de slasaus in
een blender te mixen tot deze zeer fijn is.
Breng eventueel op smaak met peper van de molen.
Frituur inmiddels de pollakporties goudgeel en houd
deze warm. Schik de gemengde pasta op een bord en
overgiet met de dressing. Werk af met geroosterde
pijnboompitten, geraspte citroenschil en enkele takjes
rucola. Serveer de gefrituurde pollakporties erbij.

Verse Griekse salade
42.61.1702 Tomaten: 6 kg UV
42.63.1487 Komkommer, blokjes:
5 kg UV
(heel: 42.61.1706 UV)
42.63.1467 Ajuinringen, rood: 2 kg UV
42.63.1497 Paprika, blokjes: 1 kg UV
20.01.1462 Groene olijven, ontpit: 1,2 kg
05.61.6287 Griekse feta: 1,5 kg
10.01.1304 Olijfolie: 1 l
42.81.1167 Oregano: 40 g UV

Snijd de gewassen tomaten in partjes.
Meng dit dan samen met de komkommerblokjes, de
rode ajuinringen en de paprikablokjes. Laat de olijven
uitlekken en meng deze er ook onder. Strip de
oreganoblaadjes en hak deze grof. Voeg dit bij de
groenten tezamen met de olijven en de olijfolie.
Verbrokkel de feta en roer alles nog eens goed om.
Kruid af met zwarte peper en grof zout.

Penne
16.01.1510

Alaska Pollakfilet
40.50.3089
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Prima pasta met kip

Ingrediënten
voor 100 personen
16.01.1510
10.01.1304
40.24.3209
29.05.1101

Penne, kookvast: 7 kg
Olijfolie: 1 l
Kippenreepjes: 9 kg DV
Saus tomaat & basilicum:
14 l
05.47.6061 Grana Padano-schilfers: 1,6 kg
42.81.1150 Peterselie: 5 bussels UV

Bereidingswijze
Kook de pasta beetgaar. Besprenkel de kippenreepjes
met olijfolie en warm op in de oven. Verwarm de
saus en meng daarna de warme reepjes eronder.
Schik de pasta op het bord, overgiet met de saus en
de kippenreepjes. Kruid nog af met zwarte peper
uit de molen. Werk het geheel af met Grana
Padano-schilfers en de grofgesneden peterselie.

Verse tomaat-basilicumsaus
42.63.1542
10.01.1304
21.07.1159
21.17.1007
33.05.1018
34.01.1073
42.81.1147
42.81.1179
42.81.1167
48.11.1034
42.61.1717
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Ajuinblokjes: 4 kg UV
Olijfolie: 1 l
Tomatenblokjes, blik: 16 kg
Tomatenpuree: 1,2 kg
Sambal Oelek: 100 g
Kristalsuiker: 100 g
Basilicum: 300 g UV
Tijm: 20 g (enkele takjes) UV
Oregano: 40 g UV
Rode wijn: 1,2 l
Look UV

Snipper of plet de look en stoof deze aan in de olijfolie
tezamen met de ajuinblokjes. Doe hier de suiker en de
tomatenpuree bij alsook de sambal. Indien een minder
pittige saus gewenst is, kan je dit weglaten. Laat kort
bakken op een matig vuur. Blus met de rode wijn en
laat wat uitkoken. Doe er nu de blikken tomatenblokjes bij. Neem de helft van de basilicum, snijd grof en
voeg dan samen met de andere kruiden toe aan de
saus. Laat nog een 15-tal minuten zachtjes koken.
Neem er dan de tijm- en oreganotakjes uit en mix
fijn. Als je nog een fijnere saus wenst, kan je deze nog
passeren door een zeef. Werk de saus af met peper en
zout en de rest van de gehakte basilicumblaadjes.

SCHATJES VAN PATATJES

Stoemp uit
grootmoeders’ keuken

Ingrediënten
voor 100 personen
18.04.1006 Aardappelpuree: 4,4 kg
25.01.1131 Groentebouillon: 360 g
Water: 20 l
42.61.1723 Prei: 5 kg UV
43.06.1172 Spekblokjes, gerookt:
1 kg UV
09.01.6114 Boter, zacht: 750 g
04.41.6072 Room: 2 l
33.03.1075 Kruidnagel
33.01.1544 Peper, wit
33.01.1212 Nootmuskaat

Bereidingswijze
Was de prei en snijd in reepjes. Bak de spekreepjes
en bewaar. Breng de groentebouillon aan de kook en
voeg de kruidnagel en de prei toe. Kook op een hoog
vuur gedurende 20 minuten. Verwijder de kruidnagel
en mix het geheel. Haal van het vuur en strooi de
puree erdoor. Voeg de boter, de spekreepjes, de room
en de geraspte nootmuskaat toe. Breng op smaak.
Kan geserveerd worden met vlees. De puree kan
gedresseerd worden als quenelle of met behulp van
een garneerring.

TIP
Aardappelpuree
18.04.1006

De aardappelpuree kan
je ook zelf bereiden.
Het recept vind je op
pagina 11.
Boter zacht
09.01.6114
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Provençaalse vinken
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Primerba bouquet de Provence
33.05.1004

Ingrediënten
voor 100 personen
43.32.1729 Blinde vink (varken/rund):
100 stuks x 130 g UV
42.63.1466 Ajuinringen: 3 kg UV
(heel: 42.61.1666 UV)
09.09.1003 Vloeibare boter: 1 l
48.61.1027 Witte wijn: 1 l
33.01.1033 Laurier: 5 blaadjes
33.07.1082 Tijm: 4 takjes
21.01.1566 Ratatouille niçoise: 10 kg
18.04.1006 Aardappelpuree: 3 kg
Water: 14 l
33.05.1004 Primerba bouquet de
Provence: 200 g

Bereidingswijze
Stoof de ajuin in de boter, blus met de witte wijn en
laat even uitkoken. Voeg er laurier en tijm aan toe.
Roer goed om en doe er dan de ratatouille bij.
Leg hier de blinde vinken in om op te warmen.
Neem het water en doe hier de aardappelpuree en
de bouquet de Provence bij. Roer alles goed door.
Warm in de oven en schik deze samen met de andere
ingrediënten op het bord.

Verse ratatouille
42.61.1702
42.61.1718
42.61.1694
42.61.1664
42.63.1466
10.01.1304
33.01.1033
33.07.1082
42.61.1717

Tomaten: 5 kg UV
Paprika, rood: 5 kg UV
Courgette, groen: 10 stuks UV
Aubergine: 10 stuks UV
Ajuinringen: 3 kg UV
Olijfolie: 1 l
Laurier: 5 blaadjes
Tijm: 4 takjes
Look UV

Snijd voor de ratatouille alle groenten in blokjes,
behalve de ajuin. Stoof dan aan in olijfolie samen met
de geplette look en breng op smaak met laurier en
tijm. Laat onder een deksel zachtjes sudderen tot de
groenten gaar zijn. Kruid af met peper en zout.

Verse aardappelpuree

Ratatouille
niçoise
21.01.1566

42.31.1148
42.04.0016
09.01.6114
04.01.1039
33.01.1212

Aardappelen: 25 kg UV
Eieren: 60 stuks UV
Boter: 4 kg
Volle melk: 5 l
Nootmuskaat

Schil de aardappelen en kook deze gaar in licht gezouten water. Zet een pot op het vuur, giet er de melk
in en breng aan de kook. Snijd de boter in klontjes
en voeg dan toe. Kruid de melk met een snuifje zout.
Giet de aardappelen af en stamp deze fijn met een
aardappelstamper. Schenk het mengsel van hete melk
en boter bij de geplette aardappelen. Scheid de eieren
en roer de dooiers meteen onder de puree. De eiwitten
gebruik je niet. Proef de puree en voeg indien nodig
wat zout toe. Kruid bij met wat nootmuskaat. Werk
eventueel af met de Primerba bouquet de Provence.
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ECHTE KLASSIEKERS

Stoofvlees met een
lekkere twist

Toastbrood
40.12.4003
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Ingrediënten
voor 100 personen

Bereidingswijze

24.01.6582 Stoofvlees (rund): 20 kg
42.31.1156 Aardappelen Nicola:
20 kg UV
09.01.1052 Boter, gezouten: 3 pakjes
33.01.1573 Kruidenmix stamppot
40.21.3080 Roerbakgroenten Italia:
5 kg DV

Schil de aardappelen en kook ze gaar in gezouten
water. Roerbak ondertussen de groenten gedurende
7 minuten. Giet de aardappelen af als ze gaar zijn.
Voeg er de boter aan toe. Maak er puree van en kruid
af met de stamppotkruiden. Meng er voorzichtig de
groenten onder. Warm het stoofvlees zachtjes op.
Schik de ingrediënten op het bord.

Roerbakgroenten Italia bevat: sperziebonen, wortelen, bladspinazie, romanesco.

Vers stoofvlees
43.02.1061 Rundstoofvlees: 25 kg UV
42.63.1548 Ajuinringen: 5 kg UV
46.09.1006 Piedboeuf, donker:
3 flessen x 75 cl
34.01.1091 Cassonade bruin: 600 g
40.12.4003 Toastbrood, gesneden:
20 stuks DV
31.01.1064 Mosterd: 400 g
32.03.1039 Azijn
33.01.1033 Laurier: 5 blaadjes
42.81.1179 Tijm: enkele takjes UV
33.03.1075 Kruidnagel

Kruidenmix stamppot
33.01.1573

Stoofvlees
rund
24.01.6582

Stoof de ajuinringen op een matig vuur in wat boter.
Laat de uien niet bruin bakken. Verhit een braadpan
op een matig vuur en smelt er een klontje boter in.
Schroei de stukken vlees in de braadpan tot deze een
goudbruin kleurtje hebben. Kruid het vlees tijdens het
bakken met wat peper van de molen en een snuifje
zout. Een grote hoeveelheid vlees bak je het best in
meerdere beurten. Als je braadpan te vol ligt, wordt
het vlees gekookt i.p.v. gebakken. Doe de stukjes
vlees in de stoofpot met de uien. Houd de braadpan
met aanbaksels bij en schenk daarin het bier. Roer
alle aanbaksels van het vlees los terwijl het bier aan
de kook gebracht wordt. Zodra het bier kookt, giet je
het in de stoofpot. Bind enkele blaadjes laurier en
een paar takjes verse tijm tezamen met een eindje
keukentouw. Laat het kruidentuiltje meestoven in de
pot. Voeg de kruidnagel toe en de cassonade. Besmeer
het toastbrood, al dan niet ontkorst, met de mosterd.
Leg de boterham in de pot, met de besmeerde zijde
naar onder. Laat het stoofvlees anderhalf tot drie uur
lang sudderen op een zacht vuur. Het deksel hoeft niet
op de pot. De kooktijd is afhankelijk van de kwaliteit
van het vlees. Roer af en toe in de pot en controleer
tussendoor of het vlees voldoende gaar is. Pas zodra
de stoofvleessaus de gewenste dikte heeft, plaats je
het deksel op de stoofpot. Werk het stoofvlees af met
een klein scheutje natuurazijn en roer alles om.
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Macaroni
met kaas en hesp

Ingrediënten
voor 100 personen
16.01.1511
06.39.6039
04.01.1155
28.05.1222
05.47.6054

Bereidingswijze

Macaroni, kookvast: 12 kg
Hamreepjes: 5 kg
Volle melk: 18 l
Bechamelsaus: 288 g
Gran Gusto, gemalen: 1,8 kg

Kook de pasta beetgaar. Bereid de saus door de melk
te laten koken en vervolgens de bechamelsaus toe
te voegen. Meng de helft van de kaas onder de saus.
Voeg de hamreepjes toe. Meng vervolgens de pasta
onder de saus en werk af met de helft van de kaas.
Plaats nog even in de oven tot er zich een goudgeel
korstje vormt. Presenteer in een diep bord of kommetje
en werk af met peterselie.

Macaroni
16.01.1511
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Gran Gusto, gemalen
05.47.6054

VERRASSEND VEGGIE

Nasi wokreepjes

Ingrediënten
voor 100 personen

Bereidingswijze

40.35.3191 Wokreepjes, vegetarisch:
10 kg DV
17.01.1021 Wilde rijst: 6,25 kg
42.63.1484 Courgette, blokjes:
2,5 kg UV
(heel: 42.61.1694 UV)
42.63.1520 Wortel, staafjes: 2,5 kg UV
(heel: 42.61.1737 UV)
42.61.1666 Ajuin: 25 stuks UV
33.07.1094 Look, stukjes: 50 g
33.11.1004 Nasikruiden mélange: 200 g
05.61.6287 Feta: 2,5 kg
21.07.1134 Tomaten, gepeld: 2,5 kg
10.01.1228 Arachideolie

Kook eerst de rijst gaar. Snijd de ajuin fijn en bak
deze met de wortelstiftjes aan in de olie samen met
de look. Doe er nu de wokreepjes bij en laat nog wat
meebakken. Doe er de courgetteblokjes en de gepelde
tomaten bij. Kruid met de nasikruiden. Meng hieronder
de gekookte rijst en de verkruimelde feta.

Wilde rijst
17.01.1021

Nasikruiden mélange
33.11.1004
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Toppie tagliatelle vegetariana
met Toscaanse tomatensaus
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Ingrediënten
voor 100 personen
16.01.1369 Tagliatelle, kookvast: 8 kg
10.01.1304 Olijfolie: 3 l
40.21.3071 Asperges, groen:
300 stuks DV
42.63.1468 Broccoliroosjes:
400 stuks UV
40.35.3163 Quornburgers:
100 stuks DV
42.81.1174 Salie UV
20.03.1160 Pijnboompitten: 500 g

Voor de saus

Bereidingswijze
Kook de tagliatelle beetgaar in ruim kokend water.
Giet af. Spoelen is niet nodig. Het volstaat olijfolie
onder de pasta te mengen. Breng 10 liter water aan
de kook en roer er de soep/saus onder. Laat ongeveer
10 minuten op een zacht vuurtje pruttelen tot er zich
een volle smaak ontplooit. Werk tenslotte af met een
scheut room. Bak de vegetarische burgers gaar in de
oven, voorverwarmd op 180 °C. Stoof de groenten.
Schik de pasta, de saus en de verschillende groenten
op de borden. Voeg de burger toe en werk af met een
handvol pijnboompitten en saliesnippers.

27.03.1545 Toscaanse tomatensoep:
1,4 kg
Water: 10 l
04.41.6052 Culinaire room professional: 1 l

Verse Toscaanse tomatensaus
42.61.1702
42.63.1542
42.61.1717
10.01.1304
09.01.6114
48.11.1034
42.61.1768
42.81.1172
42.81.1167
42.81.1179
42.61.1771

Tagliatelle
16.01.1369

Tomaten: 8 kg UV
Ajuinblokjes: 4 kg UV
Look UV
Olijfolie: 1 l
Boter, zacht: 500 g
Rode wijn: 3 l
Paprikapunten, rood: 2 kg UV
Rozemarijn UV
Oregano UV
Tijm UV
Piment, rood: 3 stuks UV

Smelt de boter en voeg er de olijfolie aan toe.
Stoof de ajuinblokjes aan op een zacht vuur tot deze
bruin worden. Ontpit zowel de rode piment als de
paprikapunten en snijd deze grof in stukken. Ook de
tomaten mogen grof in stukken gesneden worden.
Als de ajuin mooi bruin is, voeg er de piment,
de paprika en de versnipperde look aan toe.
Laat even meestoven en blus met de rode wijn.
Laat wat uitkoken. Maak een kruidenbundeltje en
doe dit samen met de gesneden tomaten in de saus.
Bevochtig nog met wat water en laat dan zachtjes
sudderen. Haal het kruidenbundeltje uit de saus, mix
dan de saus of maak deze fijn met een pureestamper.
De saus kan alvorens te serveren nog afgewerkt
worden met wat vers geraspte parmezaan.

Quornburgers
40.35.3163
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LEKKERS UIT DE ZEE

Zuiderse fishsticks

Ingrediënten
voor 100 personen
40.46.3020
29.09.1013
40.17.3017
40.21.3330
40.21.3591
20.03.1260
42.45.0081
10.01.1304
42.61.1703
42.81.1164

Fishsticks: 200 stuks DV
Saus tartaar: 2,5 l
Rijst wit, gekookt: 10 kg DV
Erwtjes, fijn: 5 kg DV
Preiringen: 5 kg DV
(heel: 42.61.1723 UV)
Amandelen, geschaafd: 1 kg
Citroensap: 250 ml UV
Olijfolie: 250 ml
Tomaten: 6 kg UV
Munt: 4 schaaltjes UV

Bereidingswijze
Frituur de fishsticks. Blancheer de prei en de
erwtjes. Rooster de amandelschilfers in een pan.
Meng de warm gegaarde rijst met de amandelschilfers,
het citroensap, de olijfolie, de prei, de erwten en de in
partjes gesneden tomaten. Kruid met zout en peper
en bestrooi net voor het serveren met verse munt.
Serveer de tartaarsaus in een apart schaaltje.

TIP
De rijst kan je
eventueel vervangen
door couscous
16.01.1223
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SUPERSALADES

Kampsalade met
gefrituurde chicken fingers

Ingrediënten
voor 100 personen
16.01.1510
43.51.1036
42.61.1718
42.63.1478

Bereidingswijze

33.95.1037
42.63.1527

Penne, kookvast: 4 kg
Kippenreepjes: 6 kg UV
Paprika, rood: 3 kg UV
Selder groen, gesneden:
4 kg UV
(heel: 42.61.1679 UV)
Dressing caesar: 4 l
Groene olijven, ontpit: 1 kg
Water: 8 l
Zout
Slamix: 5 kg UV

SLAMIX:
42.63.1559
42.63.1492
42.63.1493
42.61.1743

Sla krulandijvie UV (reeds gesneden, verpakking van 500 g)
Sla lollo bionda UV (reeds gesneden, verpakking van 500 g)
Sla lollo rossa UV (reeds gesneden, verpakking van 500 g)
Sla radicchio UV (nog zelf te wassen en te snijden)

30.11.1102
20.01.1462

Kook de penne in gezouten water beetgaar. Giet af,
koel onder koud stromend water en laat uitlekken.
Kruid de kippenreepjes, haal deze door de bloem
en door losgeklopt eiwit. Rol deze dan in paneermeel
en frituur ze knapperig. Laat afkoelen. Was de
paprika en de selder goed en meng ze met de penne.
Schik deze op het bord en overgiet met de dressing.
Garneer met de olijven en de slamix.
De kippenreepjes kan je ofwel mee op het bord
serveren of apart meegeven.

Dressing caesar
30.11.1102
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Verfrissend zomers slaatje

Ingrediënten
voor 100 personen

Bereidingswijze

42.31.1158 Krielaardappelen, mini:
15 kg UV
10.01.1062 Plantaardige olie: 0,9 l
40.21.3076 Sperzieboontjes: 7,5 kg DV
42.63.1507 Sjalotten, gepeld: 1 kg UV
04.63.6044 Eieren, hardgekookt
en gepeld: 60 stuks
30.11.1149 Vinaigrette sjalot en rode ui:
3 flessen
42.81.1151 Peterselie, gehakt: 200 g UV
06.02.6041 Spekreepjes, gerookt: 6 kg
06.02.6027 Ontbijtspek, gerookt:
4 pakjes

Bak de krielaardappeltjes kort aan. Steam de boontjes
beetgaar en laat afkoelen. Bak de spekreepjes aan
en bak het ontbijtspek af in de oven. Snijd de sjalotten
in ringen en de eitjes in partjes. Vermeng de
aardappelen, de boontjes, de sjalot en de eieren met
de vinaigrette. Breng op smaak met peper van de
molen en een beetje grof zeezout. Werk af met de
peterselie, de gebakken spekreepjes en gebruik het
ontbijtspek als garnituur.

Groene
sperzieboontjes
40.21.3076

Krielaardappelen
42.31.1158
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LEKKER ZOET

Banaanmonster

Ingrediënten
voor 100 personen
24.01.6574
42.41.1558
08.01.1071
04.13.1029
05.01.6071
42.81.1163
20.03.1090

Pannenkoeken: 100 stuks
Bananen, geel: 100 stuks UV
Chocopasta, melk: 2 kg
Sojadrink, banaan: 3 l
Mascarpone: 3 kg
Munt: 5 bussels UV
Hazelnootstukjes: 1 kg

Bereidingswijze
Smeer de pannenkoek in met choco en beleg met de
muntblaadjes. Rol de bananen in de pannenkoeken.
Meng het sojadrankje banaan met de mascarpone tot
een luchtige mousse. Verbrijzel de noten. Presenteer
de pannenkoek met daarbij de mousse. Werk af met
het nootjespoeder.

Verse pannenkoeken
04.01.1126
42.04.0016
14.01.1065
09.21.1078
33.03.1281
33.95.1037
10.01.1048

Volle melk: 12 l
Eieren: 55 stuks UV
Bloem: 1 kg
Margarine: 1 kg
Vanille: 6 stokjes
Zout
Arachideolie

Meet de hoeveelheid melk af en giet dit in de beker
van de blender. Weeg de bloem en doe deze bij de
melk tezamen met de eieren. Snijd de vanillestokjes
overlangs en schraap de zaadjes uit de peulen. Voeg
de vanillezaadjes toe aan het mengsel voor het beslag.
Zet een pannetje op een zacht vuur en smelt hierin de
boter. Giet ook de gesmolten boter in de beker van de
blender. Voeg tenslotte een snuifje zout toe. Mix de
hele inhoud van de blenderbeker tot een glad beslag.
Bak dit beslag in een pan met wat arachideolie.
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Homemade Brownies
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Ingrediënten
voor 100 personen

Bereidingswijze

04.01.1126 Volle melk: 1 l
36.63.1091 Fondant au chocolat:
5 zakjes x 520 g
35.71.1050 Crème anglaise: 2 flessen
40.20.3008 Woudmix 6 vruchten:
2 kg DV
42.81.1163 Munt: 1 bakje UV

Voeg de inhoud van de 5 zakjes fondant aan de koude
melk toe en meng het geheel met een klopper.
Giet het mengsel in een ingevette bakvorm (gastro).
Bak ongeveer 15 minuten aan 175 °C. Laat afkoelen
alvorens te serveren.

Chocolade fondant
09.21.1078 Margarine: 1 kg
34.01.1073 Kristalsuiker: 1 kg
35.31.1260 Chocolade callets, puur:
1,420 kg
42.04.0016 Eieren: 30 stuks UV
14.01.1065 Bloem: 1 kg
14.99.1001 Bakpoeder: 43 g

Verwarm de oven voor op 160 °C. Klop de margarine
en de suiker in een kom met een mixer 5 à 8 minuten
tot de suiker is opgelost. Klop een voor een de eieren
erdoor. Doe de chocolade in een steelpan en laat dit
smelten au bain-marie (er mag geen water bij de
chocolade komen!). Roer de chocolade glad en meng
door het beslag. Indien gewenst kan men nog enkele
pastilles zo door dit beslag roeren. Zeef de bloem,
een snuifje zout en het bakpoeder boven de kom en
schep door het beslag (zo kort mogelijk, maar wel
goed mengen). Schep het beslag in de voorbereide
bakvorm. Bak de cake in een voorverwarmde oven een
50 à 60 minuten goudbruin en gaar. Laat de gebakken
cake 2 minuten staan. Keer de vorm dan om op een
rooster en laat de cake uit de vorm glijden.
Snijd de cake in plakken.

Chocolade
callets puur
35.31.1260

Melk
04.01.1126
Margarine
09.21.1078

TIP
Het volledige
assortiment desserten
vind je in JAVA Online
onder het label
‘Desserten’.
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