
Schnitzel
met krieltjes 
en amandelbroccoli 

INGREDIËNTEN 100 PERSONEN 

42.31.1146 Krielaardappelen: 15 kg  UV
10.01.1374 Plantaardige olie: 2,5 l  
25.51.1017 Strooiaroma tuinkruiden: 500 g 
42.81.1172 Rozemarijn: 25 takjes  UV
25.01.1189  Groentebouillon (20 g/l): 25 l
42.63.1468 Broccoliroosjes: 15 kg  UV
10.01.1374 Plantaardige olie: 2,5 l 
20.03.1296 Amandelschilfers: 1,25 kg 
40.35.3336 Vegetarische schnitzels: 100 stuks  DV
10.01.1374 Plantaardige olie: 3,75 l 
42.41.1761 Citroen: 25 stuks  UV
42.81.1149 Peterselie  UV

BEREIDINGSWIJZE

Kook de krieltjes in de gemaakte groentebouillon tezamen met de takjes roze-
marijn beetgaar. Giet dan af en laat wat afkoelen. Snijd deze dan doormidden. 
Kook de broccoliroosjes ook beetgaar in gezouten water. Giet ook af en  
verfris onder stromend koud water. Bak de ontdooide schnitzels zachtjes bruin 
in plantaardige olie. 

Plaats de amandelschilfers onder de salamander en laat deze bruin worden. 
Roer af en toe eens om zodanig dat ze niet verbranden. Bak de halve krielaard-
appelen in plantaardige olie en kruid met het strooiaroma. Bak de roosje in wat 
olie en roer de amandelschilfers eronder. Serveer alles samen en knijp het sap 
van de citroenen over de schnitzels en werk af met wat gehakte peterselie.
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Balletjes met 
     tomaat-basilicumsaus

INGREDIËNTEN 100 PERSONEN 

06.35.6215 Voorgegaarde vleesballetjes: 200 stuks .. B
09.01.6114 Boter: 2 kg 
29.15.0175 Tomaat-basilicumsaus: 25 l
40.18.3203 Aardappelpuree: 15 kg  DV
09.01.6114 Boter: 2,5 kg 
04.01.1039 Melk: 2,5 l 
42.81.1149 Peterselie: 6,25 bussels  UV
33.01.1212 Nootmuskaat

BEREIDINGSWIJZE

Kleur de vleesballetjes in de boter. Warm de tomaat-basilicumsaus op en voeg 
hier de balletjes aan toe tot deze volledig warm zijn. Smelt de boter in de melk 
en hak de peterselie fijn. Warm de puree zachtjes op, roer er dan de melk onder 
en kruid met wat nootmuskaat. Roer net voor het serveren er de gehakte peter-
selie door. Serveer de balletjes met de saus in een kuiltje puree. 
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Zalmtartimalin op toast

INGREDIËNTEN 100 PERSONEN 

05.01.6181 Tartimalin roomkaas: 5 kg 
44.02.1600 Zalmfilet: 50 stuks  UV
42.81.1155 Dille: 12,5 bussels  UV
42.41.1779 Mango: 25 stuks  UV
42.41.1761 Citroen: 25 stuks  UV
10.01.1316 Olijfolie 
40.12.3552 Ciabattina: 25 stuks  DV
39.06.3603 Fleur de sel 
33.03.1136 Peper van de molen 

BEREIDINGSWIJZE

Snijd dunne sneetjes van de ciabattina, besprenkel met wat olijfolie en bak 
kort in een voorverwarmde oven aan 200 °C tot deze krokant zijn. Snijd van de 
schil van de gewassen citroen enkele zestes. Hak met een mes de zalmfilets 
fijn. Marineer dit dan met het sap van de helft van de citroenen, wat olijfolie, 
gehakte dille, peper van de molen en het zout. Plaats dit voor een uur in de 
koeling. 

Schil de mango en snijd met een snijmachine in dunne plakjes. Pareer ze 
op maat van de ciabattinakrokantjes. Meng in een kom de Tartimalin met 
het sap van de andere helft van de citroenen en kruid met peper en zout. 
Bestrijk de ciabattina met de mengeling Tartimalin en leg hierop een plakjes 
mango. Plaats dan de gemarineerde zalmtartaar. Werk af met wat punten  
Tartimalinmengeling, takjes dille en de citroenzestes.
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Griekse pasta met gefrituurde 
bloemkool en kruidige kip

INGREDIËNTEN 100 PERSONEN 

43.51.1061 Kippenfilet: 100 stuks van 160 g  UV
33.11.1173 Sirtakikruiden: 2 kg
10.01.1316 Olijfolie 
42.61.1662 Rode ui: 25 stuks  UV
42.61.1736 Grote wortel: 25 stuks  UV
42.61.1717 Knoflook: 50 teentjes  UV
16.01.1622 Griekse pasta: 6,25 kg 
26.02.1042  Groentebouillon (30 g/l): 12,5 l 
42.61.1659 Bloemkool: 12 kg  UV
10.01.1400 Frituurolie Saffrit: 12,5 l 
42.81.1161 Koriander: 25 bussels  UV
20.03.1302 Walnoten: 2 kg 
30.11.1186 Honing-mosterdsaus: 2,5 kg  B

BEREIDINGSWIJZE

Snijd de bloemkool in hele kleine roosjes. Doe wat olijfolie op de kippenfilets, 
bestrooi met de sirtakikruiden en laat even marineren. Kleur de filets dan 
kort aan in een klein beetje olijfolie en plaats ze dan in de oven om verder te 
garen. Snijd de ajuin fijn alsook de wortel en plet de teentjes look. Bak dit aan 
in wat olijfolie. Doe er dan de Griekse pasta bij en bevochtig direct met de 
gemaakte bouillon. Laat nu zachtjes garen tot de pasta gaar is en al het vocht 
is opgenomen. 

Ondertussen verhit je in een wok of grote bakpan een laag frituurolie tot onge-
veer 180 °C. Frituur hierin de bloemkoolroosjes ongeveer 3 à 4 minuten (niet 
alles tegelijk, maar in verschillende porties). Schep deze uit de pan en laat 
uitlekken op keukenpapier. Snijd de kippenfilets in reepjes. Serveer de Griekse 
pasta op een bord met daaromheen de bloemkoolroosjes. Leg de kip op de 
pasta en strooi er wat korianderblaadjes en gehakte walnoten over. Werk af 
met wat honing-mosterdsaus.
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Normandische
pannenkoek reinvented

INGREDIËNTEN 100 PERSONEN 

42.41.1749 Jonagold appelen: 25 kg  UV
34.01.1022 Kristalsuiker: 1,25 kg 
 Water: 1,25 l
20.03.1248 Rozijnen: 1,25 kg 
47.31.1115 Calvados: enkele scheutjes 
41.35.3275 Pannenkoeken: 100 stuks  DV
09.01.6114 Boter: 500 g 
34.01.1122 Bloemsuiker 
41.37.4051 Vanille-ijs  DV

BEREIDINGSWIJZE

Schil de appelen en ontdoe ze van het klokhuis. Snijd dan in brunoise. Doe 
wat water in een kom, doe er de appelbrunoise in en bestrooi met de suiker. 
Stoof op een zacht vuurtje gaar. Laat de rozijnen wellen in een scheut  
calvados. Als de appelen bijna gaar gestoofd zijn tot een compote, doe er dan 
de rozijnen met de calvados bij en zet dan het vuur af. Warm de pannenkoeken 
op in een pan met wat boter. Rol de pannenkoeken op, serveer met wat  
compote, bloemsuiker en een bolletje vanille-ijs.
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Kebab zingara met boontjes 
en gebakken aardappelen

INGREDIËNTEN 100 PERSONEN 

40.22.3190 Kip-kalkoenkebabreepjes: 12 kg  DV
42.61.1687 Paddenstoelen: 6,25 kg  UV
42.61.1729 Ronde sjalotten: 25 stuks  UV
42.61.1717 Look: 250 g  UV
09.01.6114 Boter: 2 kg 
21.07.1185 Tomatenconcentraat: 1,125 kg 
48.86.1007 Madeira: 1,25 l 
29.01.1161 Demi-glacesaus: 7,5 l 
42.81.1179 Tijm  UV
06.98.1144 Grillham: 2 kg 
42.61.1685 Gekuiste groene boontjes: 14 kg  UV
42.31.1146 Krielaardappelen: 10 kg  UV
09.01.6114 Boter: 2 kg 

BEREIDINGSWIJZE

Snijd de paddenstoelen in partjes en de sjalot in ringen. Bak dit aan in wat 
boter. Voeg er de gehakte look bij, de tijm en het tomatenconcentraat. Laat 
even meebakken en blus dan met de madeira. Laat dit uitkoken en doe er dan 
de demi-glacesaus bij. Haal voor het serveren de tijm eruit en werk af met 
de fijngesneden ham. Kook de boontjes af in gezouten water en houd ze dan 
warm. Kook de krielaardappelen gaar, snijd ze al dan niet in 2 en bak deze 
op in boter. Kruid met peper en zout. Warm de kebabreepjes op in de oven.  
Serveer deze op de boontjes en nappeer met de zingarasaus. Serveer de  
gebakken aardappelen ernaast.
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Sloppy Joe met vegan filetstukjes 
en gebakken zoete aardappel 

INGREDIËNTEN 100 PERSONEN 

40.12.3282 Ciabattabroodjes: 50 stuks  DV 
10011317 Olijfolie: 3,75 l
42.61.1661 Ajuinen: 50 stuks  UV
42.61.1718 Rode paprika: 25 stuks  UV
40.35.3320 Vegan filetstukjes: 8 kg  DV
26.02.1057 Concentraat vegan kipsmaak: 1 l  B
33.11.1251 Kippenkruiden: 250 g 
33.01.1201 Cayennepeper: 125 g
31.21.1005 Ketchup: 3 kg
42.61.1939 Tomaat: 50 stuks  UV
42.31.1154 Zoete aardappelen: 10 kg  UV 
42.61.1728 Enkele blaadjes romeinse sla  UV

BEREIDINGSWIJZE

Bak eerst de ontdooide ciabatta’s af in de oven voor 10 minuten aan 180 °C. 
Snijd de ajuin en de paprika in fijne brunoise. Bak dit aan in wat olijfolie tot 
het half gaar is en voeg er dan de vegan filetstukjes aan toe. Kruid af met de 
kippenkruiden, de cayennepeper en laat even meebakken. Blus het geheel met 
het concentraat vegan kipsmaak. Roer er de ketchup door en houd warm. 

Kook de geschilde zoete aardappelen beetgaar en giet af. Bak deze verder af 
in de rest van de olijfolie en kruid met zout. Snijd de ciabatta doormidden en 
dan nog eens in de lengte door. Leg op de onderste helft een paar blaadjes 
Romeinse sla en enkele plakjes tomaat. Verdeel hier op je vegan filetstukjes 
met de saus en sluit met het deksel van de ciabatta. Serveer deze nu samen 
met de gebakken zoete aardappelen.
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Kalkoengebraad, 
groentemengeling en portsaus 

INGREDIËNTEN 100 PERSONEN 

06.35.6110 Gegaard kalkoenfiletgebraad: 20 kg
42.31.1146 Krielaardappelen met schil: 7,5 kg  UV 
09.01.6114 Boter: 2,5 kg 
42.61.1666 Ajuin: 25 stuks  UV 
42.61.1656 Witte kool: 5 kg  UV 
42.61.1688 Champignons: 6,25 kg  UV 
42.61.1686 Peulen: 3,75 kg  UV 
42.81.1172 Rozemarijn  UV 
26.01.1087  Rundfond (40 g/l): 10 l
47.01.1152 Porto: 5 l 
  

BEREIDINGSWIJZE

Kook de krieltjes met de pel beetgaar en snijd ze daarna doormidden. Snijd de 
witte kool zeer fijn. Blancheer de peulen in gezouten water en verfris. Snijd de 
champignons in partjes en bak deze op in wat boter. Stoof de witte kool gaar en 
doe er de peulen en de champignons bij. Kruid af en houd warm. 

Versnipper de ajuin en bak dan in wat boter. Voeg een takje rozemarijn toe en 
laat even meebakken. Blus met de porto en laat tot de helft inkoken. Doe er dan 
de gemaakte rundfond bij. Laat verder inkoken of bind bij tot gewenste dikte. 

Snijd het gebraad in plakken en warm zachtjes op aan 160 °C met een klein 
beetje vocht erbij. Bak de halve krieltjes op in de resterende boter en kruid met 
gebroken zwarte  peper. Schik alles op bord en serveer.
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Paella met konijn

INGREDIËNTEN 100 PERSONEN 

43.57.1017 Konijnstukjes: 800 g  UV 
10.01.1317 Olijfolie
42.61.1666 Ajuin: 3 stuks  UV 
42.61.1717 Look: 30 g  UV
17.01.1131 Shagaï Paellarijst Bahia: 400 g  B
21.01.1713 Witte bonen in tomatensaus: 300 g 
42.61.1685 Groene boontjes: 300 g  UV
21.07.1197 Passata: 300 g 
48.61.1027 Witte wijn: 2 dl 
26.02.1042 Groentebouillon: 4 dl 
33.03.1290 Saffraan   

BEREIDINGSWIJZE

Bak de konijnstukken aan in olijfolie en kruid met pezo. Neem ze dan even 
uit de pan en bak er nu de in brunoise gesneden ajuin en geplette look in. 
Roer dit even rond. Snijd de groene boontjes nogmaals in twee en doe die 
mee in de pan. Laat ook even meebakken. Spoel de witte bonen af en doe 
ze bij de groenten. Doe er nu het vlees en de rijst bij en roer alles nog is om. 
Bevochtig met de witte wijn en de passata. Doe er saffraan bij en zet het 
vuur lager. Bevochtig nu geleidelijk aan met de gemaakte bouillon en laat 
alles zachtjes garen voor een 30-tal minuten. Controleer of de rijst gaar is, 
roer zeker niet door anders verlies je het krokante onderaan in je pan. Werk 
de paella af met citroenpartjes en gesneden platte peterselie.
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Pita pizza met 
ERU Cheese Spread BioGouda 
en serrano

INGREDIËNTEN 100 PERSONEN 

40.12.4503 Pitabroodjes: 50 stuks  B  DV 
05.81.6081 ERU Cheese Spread BioGouda:  
 2,5 kg  B 
21.31.0088 Groene olijven zonder pit: 2,5 kg 
21.31.0182 Zongedroogde tomaten: 2,5 kg 
42.61.1662 Rode ajuin: 25 stuks  UV 
06.98.1154 Serranoham: 150 sneetjes 
42.61.1717 Look: 250 g  UV  

BEREIDINGSWIJZE

Snijd de pitabroodjes doormidden en gebruik ze als bodem. Pel de look 
en de ajuin. Snijd de ajuin in julienne en plet de look. Stoof dit kort aan 
in olijfolie. Neem de bodems en bestrijk met de ERU Cheese Spread  
BioGouda. Beleg met geplette olijven, zongedroogde tomaten, de  
gebakken ajuin en werk af met wat stukgetrokken serrano. Plaats dan even 
in een voorverwarmde oven van 190 °C voor 5 minuten.
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Fusilli met Italiaanse worstjes, 
pancetta en provençaalse 

tomatensaus

INGREDIËNTEN 100 PERSONEN 

16.01.1625 Fusilli: 7,5 kg    
43.34.1089 Kalkoenontbijtworstjes: 300 stuks  UV 
10.01.1414 Easy browning
42.61.1688 Champignons: 6,25 kg  UV
42.63.1496 Rucola: 2,5 kg  UV
06.98.1119 Pancetta: 2 kg  B
42.61.1694 Courgette: 25 stuks  UV 
42.61.1666 Ajuin: 25 stuks  UV 
42.61.1717 Look: 500 g  UV 
42.81.1146 Basilicum  UV 
33.05.1003 Bouquet Italiana
10.01.1316 Olijfolie 
28.05.1258 Provençaalse tomatensaus: 1,875 kg 

BEREIDINGSWIJZE

Kook de fusilli gaar in gezouten water. Leg de worstjes op een GN,  
bespray met de Easy Browning en bak dan af in de oven aan 170 °C.  
Snijd de champignons in partjes, snijd de courgette eerst doormidden en 
dan schuin in reepjes. Snijd de ajuin in julienne. Verwarm wat olijfolie en 
bak de versnipperde look aan. Doe hierbij de ajuin en de champignons.  
Bak deze gaar. Doe er dan de courgette bij. Breng 12,5 l water aan de kook 
en voeg er het tomatenpoeder aan toe en laat zeker 2 minuten doorkoken. 
Giet de pasta af en roer deze onder groenten samen met de saus en de 
bouquet Italiana volgens smaak. Leg onderaan in het bord wat rucola 
met hierop de pastamengeling. Leg her en der de worstjes ertussen en  
enkele sneetjes verscheurde pancetta. Werk het geheel af met wat 
getrokken basilicum en breng nog wat op smaak met wat extra olijfolie en 
een draai van de pepermolen.
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Crusty kabeljauw 
met mexicaanse groenten

INGREDIËNTEN 100 PERSONEN 

44.02.1662 Kabeljauw zonder vel, 
 graatloos: 100 stuks  UV
35.91.1555 Tortillachips: 2 kg  B
42.04.0025 Eieren: 50 stuks  UV 
14.01.1046 Bloem: 2 kg 
42.61.1789 Groene paprika: 25 stuks  UV 
42.61.1788 Rode paprika: 25 stuks  UV 
42.61.1939 Tomaten: 75 stuks  UV 
42.81.1161 Koriander: 12,5 bussels  UV 
42.61.1662 Rode ajuin: 25 stuks  UV 
40.18.3203 Aardappelpuree: 12 kg  DV 
09.01.6114 Boter: 1,25 kg 
10.01.1316 Olijfolie 
32.01.1174 Kappertjes: 500 g 

BEREIDINGSWIJZE

Warm de oven op tot 190 °C. Leg bakpapier op de GN en verkruimel de 
tortillachips. 

Kluts de eitjes en kruid met pezo. Doe ook de bloem in een kom. Neem de 
kabeljauw, haal deze door de bloem, dan door het ei en dan door de chips. 
Leg de vis op de GN en bak voor ± 12 minuten. 

Snijd de paprika, de ajuin en de ontpitte tomaten in julienne. Stoof de 
paprika en de ajuin aan in olijfolie en voeg als laatste de tomatenjulienne 
toe. Kruid met pezo. Warm de puree op. Smelt wat boter samen met olijf-
olie en doe er de kappertjes bij. 

Serveer de groenten op de puree, leg daarnaast de vis en werk af met wat 
saus en de koriander.
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Konijnmedaillon
op grootmoeders wijzeop grootmoeders wijze
‘net anders’

INGREDIËNTEN 100 PERSONEN 

06.71.6002 Konijnmedaillon: 100 stuks 
09.01.6114 Boter: 1,875 kg 
42.61.1666 Ajuin: 25 stuks  UV 
33.03.1192 Laurier: 50 blaadjes 
48.06.1098 Cider: 6,25 l  B
25.05.1011 Kippenbouillon (30 g/l): 6,25 l 
04.41.6140 Room: 6,25 l 
31.01.1101 Mosterd: 1 kg 
13.11.1001 Roux 
42.41.1749 Jonagold: 50 stuks  UV
34.01.1022 Kristalsuiker: 500 g 
42.31.1151 Ratte aardappelen: 25 kg  UV
09.01.6114 Boter: 1,25 kg 
04.01.1154 Melk: 2,5 l 
06.02.6041 Spekblokjes: 3,75 kg 
20.03.1248 Rozijnen: 1,75 kg

BEREIDINGSWIJZE

Versnipper de ajuin en stoof deze aan in 1,25 kg boter. Voeg de laurier-
blaadjes toe en blus met de cider. Laat dit tot de helft uitkoken. Leg er dan 
de medaillons in en bevochtig met de gemaakte kippenbouillon. Laat deze 
op een zacht vuurtje opwarmen. Doe er dan de room en de mosterd bij en 
bind bij tot gewenste dikte. Houd dit warm. 

Schil de appelen en snijd in partjes. Bak de partjes in 625 g boter en  
bestrooi met de suiker. Bak ze goudbruin. Warm de melk op tot het  
kookpunt, zet het vuur af en laat er de rozijnen in wellen. Bak nu de  
spekblokjes krokant. 

Kook de aardappelen met de pel gaar, giet af en verfris kort. Ontdoe ze 
daarna van hun pel. Plet de aardappelen samen met de 1,25 kg boter.  
Giet de melk erbij, zeef op de aardappelen en roer door. Kruid wat bij met 
nootmuskaat indien gewenst. Doe er nu de spekblokjes en de rozijnen bij 
en roer door. Serveer alles samen op bord.
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Lasagne met rulgehackt 
en gegrilde groenten 

INGREDIËNTEN VOOR 4 à 6 PERSONEN

42.61.1666 Ajuin: 2 stuks  UV 
10.01.1316 Olijfolie 
33.07.1094 Look: 20 g 
29.05.1101 Tomaten-basilicumsaus: 1 l 
21.07.1185 Tomatenconcentraat: 50 g 
48.61.1027 Witte wijn: 1 dl 
33.11.1245 Spaghettikruiden 
40.35.3319 Rulgehackt: 500 g  DV 
21.01.1607 Geroosterde rode paprika: 2 stuks  B 
40.21.3191 Gegrilde courgette: 250 g  DV 
40.21.3550 Gegrilde aubergine: 250 g  DV 
04.01.1126 Volle melk: 4 dl 
33.01.1316 Nootmuskaat  B 
05.47.6069 Gemalen kaas: 200 g 
13.11.1001 Blanke roux: 20 g 
16.01.1266 Lasagnebladen: 8 stuks

BEREIDINGSWIJZE

Stoof de versnipperde ajuin aan in de olijfolie. Voeg er de look bij en roer 
door. Doe hier de tomatenconcentraat bij en laat meebakken. Blus met de 
witte wijn en laat deze uitkoken. Doe er de spaghettikruiden bij alsook de 
tomatensaus. Laat dit zachtjes sudderen. Bak inmiddels het rulgehackt in 
olijfolie en laat de paprika’s uitlekken. Breng de melk aan de kook, kruid 
met nootmuskaat en bind met de roux. Doe er van het vuur weg de helft 
van de kaas bij. Doe nu het gehakt bij de tomatensaus. 

Stel de lasagne als volgt samen: doe eerst een laagje kaassaus op de  
bodem en leg hierop een lasagnevel. Doe dan wat tomatensaus, leg hierop 
de courgetten en daarna terug wat vellen met hierop tomatensaus,  
aubergines en wederom vellen. Eindig met nog wat saus met hierop de  
geroosterde paprika’s. Leg hierop nog wat vellen en dek af met de kaassaus. 

Strooi hierover de andere helft van de gemalen kaas en plaats in een voor-
verwarmde oven van 180 °C gedurende ± 30 minuten. Plaats op het einde 
eventueel nog even kort onder de salamander voor extra kleur. 
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Spruitjespuree 
met kalkoenballetjes
in romige jagersaus

INGREDIËNTEN VOOR 100 PERSONEN 

40.24.3316 Gegaarde kalkoenballetjes: 14 kg  DV 
42.61.1945 Witloof: 100 stronkjes  UV
42.61.1666 Ajuin: 3,75 kg  UV
42.61.1688 Paddenstoelen: 7,5 kg  UV 
09.01.6114 Boter: 2 kg 
06.02.6018 Spekreepjes: 5 kg 
29.01.1188 Demi-glacesaus: 5 l 
04.41.6140 Room: 2,5 l 
48.11.1034 Rode wijn: 2,5 l 
33.03.1192 Laurier
42.81.1175  Tijm  UV
42.31.1148 Aardappelen: 20 kg  UV 
42.61.1792 Spruiten: 10 kg  UV 
04.01.1126 Melk 
42.04.0036 Eieren: 50 stuks  UV 

BEREIDINGSWIJZE

Snipper de ajuin fijn en snijd de paddenstoelen in partjes. Kuis het 
witloof en stoof dit zacht gaar in wat boter met wat water. Als ze 
bijna gaar zijn, voeg wat suiker toe en laat nog even karamelliseren. 
Bak de ajuin aan en doe er de partjes bij. Blus met rode wijn en voeg 
wat laurier en tijm toe. Laat de rode wijn uitkoken en doe er dan de 
demi-glacesaus bij. Laat terug wat inkoken, haal de tijm en de laurier 
eruit en doe de room erbij. 

Bak het spek apart en doe dit dan zonder het vrijgekomen vet in de saus. 
Neem de kalkoenballetjes, doe deze in de saus en laat ze erin warmen 
op een zacht vuurtje. Kook de aardappelen gaar en doe er na 10 minuten  
kooktijd de gekuiste spruiten bij. Giet alles af na gaartijd. Plet alles fijn 
samen met een scheutje melk, de eigelen en kruid met nootmuskaat.  
Serveer de puree met de balletjes in de saus samen met een stronkje  
witloof.
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Nasi kip 
loempia

INGREDIËNTEN VOOR 100 PERSONEN 

40.60.3420 Kippenloempia, ovengeschikt: 100 stuks  DV  
42.61.1666 Ajuin: 50 stuks  UV 
42.61.1717 Look: 375 g  UV   
42.61.1723 Prei: 25 stengels  UV  
42.61.1737 Wortel: 25 stuks  UV  
42.81.1159 Gember: 1 kg  UV  
42.61.1785 Rode piment: 12,5 stuks  UV  
33.05.1018 Sambal: 50 g 
29.03.1124 Soja: 875 g 
29.03.1008 Ketjap: 625 g 
29.03.1182 Oestersaus: 625 g 
33.01.1550 Kurkuma: 50 g 
33.01.1549 Komijn: 50 g 
21.05.1072 Bicky-ajuin 
42.04.0025 Eieren: 100 stuks  UV  
17.01.1057 Basmatirijst: 7,5 kg 
10.01.1375 Arachideolie

BEREIDINGSWIJZE

Spoel de rijst eerst meerdere malen onder koud water en 
kook daarna gaar. Kuis de ajuinen, de prei, de wortel en de  
gember. Snijd nu alles in julienne. 

Plaats inmiddels de loempia voor 20 minuten in een voor- 
verwarmde oven van 240 °C. Doe wat olie in een wokpan 
en roerbak de groenten. Voeg er de look en de ontpitte en  
versneden piment bij. Doe hierbij de gekookte rijst en kruid 
met de rest van de kruiden. Roer éénmaal door. Bak apart in 
wat olie een spiegeleitje. 

Plaats de loempia op de nasi en leg hierop het spieleitje. 
Werk af met wat Bicky-ajuintjes.
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Aziatische kebabsalade 
met kip en kalkoen 

INGREDIËNTEN VOOR 100 PERSONEN 

40.22.3190 Kebabreepjes van kip en kalkoen:
 16 kg  DV 
16.01.1371 Noedels Asian Collection: 7,5 kg 
42.61.1686 Sluimererwten: 3,75 kg  UV 
42.61.1737 Wortelen: 25 stuks  UV 
42.61.1665 Spaanse ajuin: 25 stuks  UV 
42.81.1161 Koriander: 12,5 bussels  UV 
10.01.1381 Maïsolie 
42.61.1785 Chilipeper: 25 stuks  UV 
42.61.1717 Look: 250 g  UV 
08.11.1013 Gembersiroop: 750 ml 
42.41.1777 Limoenen: sap van 25 stuks  UV 
42.81.1159 Gember: 750 g  UV 
29.03.1124 Sojasaus: 1,25 l 
12.41.1040 Pitabroodje: 25 stuks 

BEREIDINGSWIJZE

Kuis de wortel en de ajuin en snijd deze in fijne julienne. Doe hetzelfde 
met de sluimererwten. Hak de pitjes uit de piment en snijd deze fijn.  
Verwarm wat olie en roerbak een deel van de ajuin. Doe hierbij de piment, 
de versneden look en gember en blus met de gembersiroop, de sojasaus en 
het sap van de limoenen. Laat dit even trekken. Zeef dan door en druk nog 
even aan zodanig dat al de smaken mee in de saus zitten. 

Snijd het pitabroodje in blokjes en bak deze krokant aan. Kook de noedels 
af en houd even warm. Verhit terug wat olie in de wokpan en wok nu 
de in julienne gesneden sluimererwten, wortelen en ajuin. Doe er de  
kebabreepjes bij en laat stevig meebakken. Doe er de noedels bij en roer 
goed door. Blus het geheel met de saus. 

Serveer in een bowl, werk af met de croutons en wat versneden koriander.
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