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met goudbruine krokante aardappelen uit
de oven en eiercrème
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aardappelen, bruine
bonen, paddenstoelen
en spekjes
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MOSSELEN

met citroenmayonaise
en aardappelen
uit de Airfryer

met kalfsgehaktballetjes, gestoofde
boerenkool en gedroogde koolchips
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MEXICAN POTATOES

met spicy aardappels, romige
kaassaus en jalapeño’s
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MET GEBAKKEN ZALM
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“TAKE AWAY”
PUREE

met gebakken aardappels en
rode coleslaw

met kruimige gefrituurde
aardappeltjes

met saffraan-aardappels, bimi
en bloemkool

P. 24
MEESTERLIJKE
STAMPPOT

Gebakken koningsboleet
op een stamppot van prei,
zonnebloempit en truffel
met gesmolten brie

KOKEN

met snijbonenspaghetti en wittewijnsaus

Voor 2-3 personen
Hoofdgerecht
624-937 kcal per persoon
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Bereiding mise en place: 120 minuten
Eindbereiding: 5 minuten
Extra nodig: ovenbakplaat met bakpapier,
deegroller, pureeknijper of passe-vite

“TAKE AWAY” PUREE MET
KALFSGEHAKTBALLETJES EN
GESTOOFDE BOERENKOOL,
MET GEDROOGDE KOOLCHIPS

INGREDIËNTEN
8 witte asperges AA, geschild
2 kalfsentrecôtes, 120 g stuk
1 el roomboter
Garnituur:
1 pijpsjalot, in dunne
ringen gesneden
1 el bloem
1 à 2 el water
50 g breadcrums
Zonnebloemolie, om in te bakken
Snuf zout
Lupine cress
Voor de eiercrème:
4 eieren, hardgekookt
1 el crème fraîche
1 el kookroom
Nootmuskaat, naar smaak
Zout en peper, naar smaak
5 g peterselie, fijngehakt
Voor de aardappelen:
300 g CêlaVíta Multi
Purpose aardappel
30 g roomboter, gesmolten
Zout en peper, naar smaak

BEREIDING
Stap 1: Koolchips
Om de koolchips te maken moeten de buitenste koolbladeren geblancheerd worden.
Daarna dep je de bladeren goed droog en rol je ze met behulp van een deegroller goed
plat, de nerven moeten geplet worden. Verwarm de oven voor op 110 oC.
Bekleed een ovenbakplaat met bakpapier, smeer het bakpapier dun in met olijfolie en
bestrooi met een snuf zout. Leg de geblancheerde koolbladeren op het bakpapier en
smeer de bovenkant van de bladeren ook dun in met olijfolie en bestrooi met een snuf
zout. Droog de koolbladeren in de oven in circa 90 minuten droog en krokant.
Stap 2: Gehaktballen
Meng het kalfsgehakt met het ei, de paneermeel, de helft van de gesnipperde ui,
geraspte knoflook, gedroogde chiliringetjes en zout en peper naar smaak. Vorm 12
gehaktballen. Braad de gehaktballen rondom aan in ruim roomboter op matig vuur. Als
de ballen mooi gekleurd zijn voeg je de rest van de gesnipperde ui toe en bak dit kort
mee. Voeg dan de tomatenpuree, laurierblad en ketjap manis toe. Voeg water toe om de
juiste dikte saus te krijgen. Stoof de gehaktballetjes op laag vuur met een deksel op de
pan gaar.
Stap 3: Puree
Kook de aardappelen in circa 10 à 12 minuten gaar in water met zout. Giet af en stoom
droog. Pureer de aardappelen, maak de puree smeuïg met room en boter en breng de
puree op smaak met zout en peper.
Stap 4: Gestoofde boerenkool
Breng een ruime pan water aan de kook. Blancheer hierin de gesneden kool.
Laat de kool daarna goed uitlekken.
Smelt de roomboter in de ruime pan. Fruit de ui, knoflook en gember tot deze glazig zijn
en voeg dan de geblancheerde boerenkool toe. Warm goed door.
Serveer de smeuïge puree met daarbij de gestoofde boerenkool, 3 gehaktballetjes per
persoon met aanhangende jus. Garneer af met de koolchips.

TIP
6

Bereid tegelijkertijd meerdere
batches koolchips; de gedroogde
koolchips kan in een afsluitbare
bak minimaal een week krokant
bewaard worden.

VOEDINGSWAARDE
Energie
870,08 kcal/3642,76 kJ
Vetten
54,77 g
waarvan verzadigd
29,41 g

Koolhydraten
waarvan suikers
Eiwitten
Voedingsvezel
Zout

54,03 g
7,99 g
36,11 g
8,16 g
1,28 g
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ASPERGES MET
KROKANTE AARDAPPEL
Voor 2 personen
Hoofdgerecht
926 kcal per persoon

Bereiding mise en place: 30 minuten
Eindbereiding: 30 minuten

GEKOOKTE ASPERGES MET GOUDBRUINE
KROKANTE AARDAPPELEN UIT DE OVEN,
EIERCRÈME EN KALFSENTRECOTE
INGREDIËNTEN
8 witte asperges AA, geschild
2 kalfsentrecôtes, 120 g stuk
1 el roomboter
Garnituur:
1 pijpsjalot, in dunne ringen
gesneden
1 el bloem
1 à 2 el water
50 g breadcrums
Zonnebloemolie, om in te bakken
Snuf zout
Lupine cress
Voor de eiercrème:
4 eieren, hardgekookt
1 el crème fraîche
1 el kookroom
Nootmuskaat, naar smaak
Zout en peper, naar smaak
5 g peterselie, fijngehakt
Voor de aardappelen:
300 g CêlaVíta Multi
Purpose aardappel
30 g roomboter, gesmolten
Zout en peper, naar smaak

BEREIDING
Stap 1
Pel de eieren. Wrijf het eigeel door een zeef. Maak
het eigeel op smaak met crème fraîche, kookroom,
nootmuskaat en zout en peper naar smaak. Snijd
het eiwit in fijne brunoise. Meng het eiwit met de
fijngehakte peterselie en breng op smaak met zout
en peper.
Stap 2
Verwarm de oven voor op 200 oC.
Meng de aardappelen in een ruime ovenschaal
met de gesmolten boter, zout en peper. Bak de
aardappelen in circa 30 minuten goudbruin en
krokant, roer de aardappelen halverwege de baktijd
een keer door.
Stap 3
Maak gefrituurde uienringen door de pijpsjalotringen
door een mengsel van water en bloem te halen en
daarna te paneren met de breadcrums. Frituur de
uienringen in zonnebloemolie op 170 oC goudbruin
en krokant. Zout de uienringen na.
Stap 4
Kook de asperges beetgaar.
Bak de kalfsentrecôtes in roomboter naar eigen
inzicht bleu, saignant, à point, bien cuit. Laat de
kalfsentrecôtes rusten.
Presenteer het gerecht naar eigen inzicht.

OVEN

VOEDINGSWAARDE
Energie
926,65 kcal/3880,34 kJ
Vetten
51,43 g
waarvan verzadigd
22,29 g

Koolhydraten
waarvan suikers
Eiwitten
Voedingsvezel
Zout

57,37 g
6,23 g
55,31 g
7,73 g
1,74 g
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BRAAD
PAN

CASSOULET MET KIP, AARDAPPELEN,
BRUINE BONEN, PADDENSTOELEN
EN SPEKJES
INGREDIËNTEN



2 el olijfolie
2 kippenbouten
Zout en peper, naar smaak
75 g bacon, in reepjes
1 ui, gesnipperd
200 g gemengde
paddenstoelen, in plakjes
Peper, naar smaak
300 ml kippenbouillon
100 ml kookroom
500 g CêlaVíta Multi
Purpose aardappel
200 g bruine bonen,
(blik) uitgelekt
5 g bladselderij, fijngesneden

BEREIDING
Stap 1
Verhit een ruime braadpan met olijfolie. Bak de
kippenbouten op matig vuur rondom bruin. Zout en
peper de bouten rondom terwijl ze aanbraden. Haal
de bouten uit de pan als ze goudbruin zijn. Bak nu
de bacon, ui en paddenstoelen tot ze mooi gekleurd
zijn in de braadpan. Breng dit op smaak met peper.
Stap 2
Leg de kippenbouten terug in de pan. Voeg de
bouillon en kookroom toe. Stoof de bouten op matig
vuur, met een deksel op de pan, gaar. Dit duurt circa
30 minuten.
Stap 3
Voeg de aardappelen toe aan de stoofpan. Stoof dit
nog circa 12 minuten mee tot de aardappelen gaar
zijn. Voeg dan de bruine bonen en bladselderij toe
en stoof dit nog kort mee.

FRANSE
BOEREN MAALTIJD

VOEDINGSWAARDE

Voor 2 personen
Hoofdgerecht
1169 kcal per persoon

Energie
1168,57 kcal/4889,30 kJ
Vetten
60,28 g
waarvan verzadigd
22,81 g

Bereiding: 60 minuten
Extra nodig: Braadpan

Koolhydraten
waarvan suikers
Eiwitten
Voedingsvezel
Zout

62,24 g
5,31 g
88,00 g
13,71 g
5,14 g
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MEXICAN POTATOES
Voor 8 personen
Borrelschaal
380 kcal per persoon

Bereiding: 3
 0 minuten inclusief
mise en place

MEXICAN POTATOES, SPICY AARDAPPELS
MET ROMIGE KAASSAUS EN JALAPEÑO’S
INGREDIËNTEN
Voor de Mexicaanse kruidenmix:
½ el chilipoeder
½ el komijnpoeder
½ el gerookte paprikapoeder
1 tl gedroogde korianderblad
½ el gedroogde oregano
½ el knoflookpoeder
1 tl uienpoeder
2 tl fijn zeezout
Voor de Mexican potatoes:
1200 g CêlaVíta Multi
Purpose aardappel
3 el zonnebloemolie
Mexicaanse kruidenmix,
naar smaak
Zout, naar smaak
Voor de kaassaus:
30 g boter
30 g bloem
300 ml volle melk
50 g oude kaas, geraspt
150 g cheddar 48 +, geraspt
Witte peper, naar smaak

OVEN
TIP

Voor een snellere bereiding
van de aardappels kan je ze
frituren i.p.v. oven roosteren.

Voor de topping:
1 rode pijpsjalot, in fijne
ringen gesneden
3 jalapeño’s, in fijne
ringen gesneden
3 rijpe tomaten, in blokjes
gesneden
½ knoflookteen, geraspt
½ el rode wijnazijn
1 el olijfolie
Paar blaadjes verse koriander
4 el zure room

VOEDINGSWAARDE
Energie
379,72 kcal/1586,02 kJ
Vetten
22,13 g
waarvan verzadigd
10,02 g

BEREIDING
Stap 1
Maak de Mexicaanse kruidenmix door alle
ingrediënten te mengen.
Stap 2
Verwarm de oven voor op 200 oC. Meng de
aardappelen met zonnebloemolie, Mexicaanse
kruidenmix en zout naar smaak. Bak de aardappelen
op een ruime ovenschaal in circa 20 minuten
goudbruin en krokant.
Stap 3
Maak de kaassaus. Smelt de boter in een steelpan
en voeg de bloem toe. Bak deze roux al roerend in
circa 2 minuten gaar. Voeg beetje bij beetje op laag
vuur, al roerend met een garde de koude melk toe.
Laat de saus op laag vuur 2 minuten doorkoken.
Voeg dan de oude kaas en cheddar toe, roer de saus
tot de kaas gesmolten, haal dan de saus van het
vuur.
Stap 4
Meng de gesneden pijpsjalot, jalapeño’s,
tomatenblokjes, geraspte knoflook, rode wijnazijn en
olijfolie.
Schep de krokant gebakken aardappelen in een
mooie schaal, schenk hierover de warme kaassaus.
Verdeel de topping op de aardappelen en kaassaus.
Strooi er wat gescheurde korianderblaadjes
overheen.
Serveer de Mexican potatoes met wat
zure room.

Koolhydraten
waarvan suikers
Eiwitten
Voedingsvezel
Zout

31,57 g
3,89 g
11,76 g
3,43 g
0,77 g
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POMMES DUCHESSE
MET GEBAKKEN ZALM
Voor 6 personen
Hoofdgerecht
708 kcal per persoon

Bereiding mise en place: 20-30 minuten.
Eindbereiding: 20 minuten
Extra nodig: Ovenschaal met bakpapier,
spuitzak met kartelspuitmond, pureeknijper of
passe-vite, dunschiller

POMMES DUCHESSE MET GEBAKKEN ZALM,
SNIJBONENSPAGHETTI EN WITTEWIJNSAUS
INGREDIËNTEN
400 g snijbonen
6 moten verse zalm à 120 g
per stuk, huid geschubd
2 el (geklaarde) roomboter
Voor de pommes duchesse:
1 kg CêlaVíta Multi
Purpose aardappel
2 eidooiers
100 g roomboter
Nootmuskaat, naar smaak
Zout en peper, naar smaak
Voor de wittewijnsaus:
150 ml visbouillon
50 ml droge witte wijn
½ el witte wijnazijn
Rasp van ¼ citroen
200 ml kookroom
Zout en peper, naar smaak
75 g koude roomboter, klontjes

TIP
KOKEN EN
OVEN

Varieer in smaken door
diverse kruiden en specerijen
of bijvoorbeeld kaas toe te
voegen aan het pommes
duchesse beslag.

VOEDINGSWAARDE
Energie
708,13 kcal/2947,93 kJ
Vetten
49,49 g
waarvan verzadigd
25,65 g

BEREIDING
Stap 1
Verwarm de oven voor op 210 oC.
Kook de aardappelen gaar in circa 12 Minuten. Giet
af en stoom droog. Pureer de aardappelen en meng
er de eidooiers, roomboter, nootmuskaat en zout en
peper doorheen. Vul een spuitzak met een gekarteld
mondje met de gladde puree. Bedek een ovenplaat
met bakpapier en bespuit de ovenplaat met mooie
rozetten puree.
Bak de pommes duchesse in circa 20 minuten
goudbruin in de oven.
(De pommes duchesse kan ook “mise en place” worden
voorbereid en worden afgebakken voor uitgifte.)
Stap 2
Kook de visbouillon, witte wijn, witte wijnazijn,
citroenrasp en kookroom in tot ongeveer de helft.
Breng de basis daarna op smaak met zout en peper.
(De basis kan ook “mise en place” worden voorbereid
en voor uitgifte worden opgewarmd en gemonteerd.)
De saus monteren met klontjes koude roomboter, de
saus niet meer laten koken.
Stap 3
Maak lange slierten van de snijbonen met behulp
van een dunschiller.
De snijbonen worden net voor uitgifte 2 minuten
gekookt in water met wat zout.
Stap 4
Bak de moten zalm op matig vuur in geklaarde
boter krokant op de huid. Maak de zalm op smaak
met zout en peper.
Serveer de krokant gebakken zalm met de pommes
duchesse, botersaus en snijbonenspaghetti.
Koolhydraten
waarvan suikers
Eiwitten
Voedingsvezel
Zout

31,46 g
2,54 g
30,00 g
5,76 g
0,85 g

15

MOSSELEN
Voor 2-3 personen
Hoofdgerecht
624-937 kcal per persoon

Bereiding: 30 minuten
Extra nodig: mosselpan

MOSSELEN MET CITROENMAYONAISE
EN AARDAPPELEN UIT DE AIRFRYER
INGREDIËNTEN
500 g CêlaVíta Multi
Purpose aardappel
2 el olijfolie
Zout en peper, naar smaak
Voor de citroenmayonaise:
½ citroen, rasp en sap
2 el mayonaise
1 el crème fraîche
Voor de mosselen:
1 el roomboter
1 ui, in halve ringen
1 prei, in ringen
4 stengels bleekselderij, in
stukjes gesneden
1 blad laurier
2 kg mosselen, gewassen
200 ml droge witte wijn
15 g bladselderij, fijngesneden
Peper, naar smaak

TIP
AIR
FRYER

VOEDINGSWAARDE
Energie
624,44 kcal/2613,31 kJ
Vetten
32,50 g
waarvan verzadigd
8,68 g

BEREIDING
Stap 1
Verwarm de Airfryer voor op 175 oC. Doe de
aardappelen in de (XL) airfryer en besprenkel met
olie. Bak de aardappelen in ca. 16-18 minuten
voor een goudgeel en gaar resultaat. Schud de
aardappelen halverwege om.
Stap 2
Meng voor de citroenmayonaise de rasp en sap
van een halve citroen met de mayonaise en
crème fraîche.
Stap 3
Verwarm de mosselpan en smelt een eetlepel
roomboter. Fruit hierin de ui, prei, bleekselderij en
laurierblad circa 5 minuten. Voeg de mosselen en
de wijn toe. Gaar de mosselen met de deksel op
de pan. Schud de pan tussendoor een paar keer
om. Als de mosselschelpen open staan zijn de
mosselen gaar. Maak de mosselen af met gesneden
bladselderij en wat peper.

Varieer met diverse smaken in jouw mosselpannetje:
Vervang bijvoorbeeld de wijn door bier, of
groentebouillon wanneer je geen alcohol drinkt.
Voeg aan de mosselgroenten diverse groenten en
kruiden toe naar eigen wens.

Koolhydraten
waarvan suikers
Eiwitten
Voedingsvezel
Zout

43,43 g
1,87 g
37,69 g
3,04 g
2,60 g
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RIBEYE MET
BEARNAISESAUS

RIBEYE MET BEARNAISESAUS, GEBAKKEN
AARDAPPELS, EN RODE COLESLAW
INGREDIËNTEN
1 runderribeye à 800 g
500 g CêlaVíta Multi
Purpose aardappel
Geklaarde boter
Zout en peper, naar smaak
Voor de bearnaisesaus:
30 ml dragonazijn
45 ml droge witte wijn
Beetje citroenrasp
3 eidooiers
Zout en peper, naar smaak
200 g roomboter, gesmolten
5 g verse dragon, fijngesneden
Voor de rode coleslaw:
80 g mayonaise
20 g rode wijnazijn
1 el grove mosterd
1 el honing
Zout en peper, naar smaak
400 g rode kool, in fijne
julienne gesneden
1 rode ui, gesnipperd
100 g wortel, julienne geraspt
15 g peterselie, fijngehakt
15 g rozijnen

VOEDINGSWAARDE
Bereiding mise en place: 15 minuten
Eindbereiding: 30 minuten

Stap 1
Maak een dressing door de mayonaise, rode
wijnazijn, mosterd, honing en zout en peper te
mengen in een ruime kom.
Voeg aan de kom met dressing de gesneden rode
kool, ui, wortel, peterselie en rozijnen toe. Meng
alles goed door. Serveer de salade direct wanneer
je deze graag knapperig serveert. Laat de salade
een paar uur in de koelkast staan, als je een
gemarineerde salade wilt serveren.
Stap 2
Bak de ribeye naar eigen inzicht bleu, saignant, à
point, bien cuit. Laat de ribeye rusten.
Bak de aardappelen in geklaarde boter met zout en
peper naar smaak goudbruin op matig tot hoog vuur.
Stap 3
Bereid een pan kokend water voor, voor de
au bain-marie.
Meng voor de bearnaisesaus de dragonazijn, witte
wijn, citroenrasp, eidooiers en zout en peper in
een ruime mengkom. Klop deze massa au bainmarie schuimig en gaar. Haal de mengkom van het
stomende water en voeg straalsgewijs de gesmolten
roomboter toe terwijl je blijft kloppen. Proef de saus
na en maak af met de fijngesneden dragon.
Serveer de steak met de gebakken aardappels, de
rode coleslaw en de bearnaisesaus op een stoere
houten plank.

BAKKEN
Voor 4 personen
Hoofdgerecht
1138 kcal per persoon

BEREIDING

Energie
1138,32 kcal/4722,39 kJ
Vetten
88,51 g
waarvan verzadigd
45,12 g

Koolhydraten
waarvan suikers
Eiwitten
Voedingsvezel
Zout

31,10 g
9,72 g
49,97 g
7,33 g
1,04 g
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STEAK TARTAAR
FRITUUR

STEAK TARTAAR MET KRUIMIGE
GEFRITUURDE AARDAPPELTJES
INGREDIËNTEN
300 g biefstuk
1 sjalot, fijngesnipperd
30 g cornichons, in
fijne brunoise
20 g kappertjes, fijngehakt
5 g peterselie, fijngehakt
1 el mosterd
½ el tomatenketchup
1 tl worcestershire saus
6 – 8 druppels tabasco
Snuf zout
1 el olijfolie
500 g CêlaVíta Multi
Purpose aardappel
Zonnebloemolie, om in te frituren
2 verse scharreleieren
Tuinkers
2 el mayonaise

BEREIDING
Stap 1
Snijd de biefstuk fijn in zo klein mogelijke stukjes.
Meng de fijngesneden biefstuk met de gesnipperde
sjalot, cornichons, kappertjes en peterselie.
Meng de mosterd, tomatenketchup, worcestershire
saus, tabasco, snuf zout en olijfolie. Maak de tartaar
naar eigen wens op smaak met deze saus.
Stap 2
Frituur de aardappelen in zonnebloemolie op
175 oC tot ze goudbruin zijn.
Zout de aardappelen na het frituren.
Stap 3
Presenteer de tartaar op het bord met behulp van
een kookring. Scheid de eidooiers van het eiwit,
presenteer de eidooier in het midden van de tartaar.
Garneer de tartaar met tuinkers.
Serveer de tartaar met de frietjes en mayonaise.

VOEDINGSWAARDE
Voor 3 personen
Hoofdgerecht
537 kcal per persoon

Bereiding: 30 minuten
Extra nodig: ovenschaal, stamper, stekervorm

Energie
839,35 kcal/3501,22 kJ
Vetten
51,26 g
waarvan verzadigd
9,50 g

Koolhydraten
waarvan suikers
Eiwitten
Voedingsvezel
Zout

46,35 g
4,62 g
45,29 g
5,58 g
3,47 g
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GESTOOMD SCHOLROLLETJE MET ZALM EN
SAFFRAAN-AARDAPPELS, BIMI EN BLOEMKOOL
GESERVEERD IN EEN STOOMMANDJE
INGREDIËNTEN
2 scholfilets à 120 g
2 plakken zalmfilet, dunne
lange plak, 60 g stuk
Zout en peper, naar smaak
2 el olijfolie
Snufje saffraandraadjes
300 g CêlaVíta Multi
Purpose aardappel
150 g bimi
200 g bloemkool, in roosjes

STOMEN

Stap 1
Leg de scholfilet op de snijplank en plet de filet iets.
Leg de plak zalm op de scholfilet en bestrooi met
zout en peper. Rol de vis op en bind het rolletje vast
met bindtouw. Besprenkel het schol-zalmrolletje met
wat olijfolie.
Stap 2
Meng een eetlepel olijfolie met wat saffraandraadjes,
zout en peper. Wentel de aardappelen door de
saffraanolie.
Stap 3
Breng een ruime pan water aan de kook, waar de
stoommanden boven passen.
Vul de stoommand met de saffraan-aardappel, bimi
en bloemkool, stoom dit 6 minuten. Voeg dan het
schol-zalm rolletje aan de stoommand toe en stoom
dit nog circa 7 minuten verder tot de vis gaar is.

SCHOLZALMROLLETJE

VOEDINGSWAARDE

Voor 2 personen
Hoofdgerecht
413 kcal per persoon

Energie
413,32 kcal/1721,53 kJ
Vetten
24,73 g
waarvan verzadigd
4,33 g

Bereiding mise en place: 10 minuten
Eindbereiding: 15 minuten
Extra nodig: opbindtouw, stoommand
per persoon

BEREIDING

Koolhydraten
waarvan suikers
Eiwitten
Voedingsvezel
Zout

4,42 g
1,20 g
40,61 g
5,26 g
1,34 g

MEESTERLIJKE
STAMPPOT
Voor 3 personen
Hoofdgerecht
537 kcal per persoon

Bereiding: 30 minuten
Extra nodig: ovenschaal, stamper,
stekervorm

GEBAKKEN KONINGSBOLEET OP EEN STAMPPOT VAN PREI,
ZONNEBLOEMPIT EN TRUFFEL MET GESMOLTEN BRIE
INGREDIËNTEN
Voor de stamppot:
30 g zonnebloempitten
½ el olijfolie
1 prei, gewassen
500g CêlaVíta Multi
Purpose aardappel
2 el crème fraîche
½ el truffeltapenade
Zout en peper, naar smaak
Voor de boleet en brie:
3 koningsboleten
1 el olijfolie
Zout en peper, naar smaak
3 plakken brie
Garnering:
Tuinkers en Oost-Indische kers

BEREIDING
Stap 1
Verwarm de oven voor op 180 oC.
Meng de zonnebloempitten met een klein
beetje olijfolie en een eetlepel water. Bak de
zonnebloempitten in circa 8 minuten bruin en
krokant in de oven.
Roer halverwege de baktijd de pitten een keer door.
Snijd 4 cm van het wit van de prei in ragfijne ringen,
bewaar apart. Snijd de rest van de prei in grove ringen.
Stap 2
Doe de aardappelen in een ruime pan en zet ze net
onder water. Voeg de grofgesneden prei toe aan de
aardappelen en doe de deksel op de pan. Breng de
aardappelen aan de kook, laat ze daarna op matig vuur
in ongeveer 10 minuten gaarkoken. Giet de pan af en
stoom de aardappelen en prei droog.
Stamp de aardappelen en prei met de stamper fijn en
voeg crème fraîche, truffeltapenade, de helft van de
zonnebloempitten en zout en peper naar smaak toe.
Stap 3
Snijd iedere koningsboleet over de lengte in drie
plakken. Bak de koningsboleetplakken in een bakpan
met wat olijfolie op de opengesneden zijde goudbruin.
Leg de koningsboleet op een ovenschaal en bestrooi ze
met een beetje zout en peper.
Leg de plak brie op de plakjes koningsboleet en
zet de ovenschaal 3 à 5 minuten in de oven met
bovenwarmtegrill op 180 oC.
Serveer de koningsboleet en gesmolten brie met
de preistamppot. Garneer de stamppot met de
fijngesneden rauwe prei, zonnebloempitjes, tuinkers en
Oost-Indische kers.

KOKEN EN
OVEN

VOEDINGSWAARDE
Energie
536,90 kcal/2239,46 kJ
Vetten
33,54 g
waarvan verzadigd
13,92 g

Koolhydraten
waarvan suikers
Eiwitten
Voedingsvezel
Zout

31,90 g
2,86 g
23,52 g
6,86 g
1,92 g
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KRUIMIGE AARDAPPEL
VOOR DE JUISTE TEXTUUR
95% VOORGEKOOKT DUS EEN
KORTERE BEREIDINGSTIJD

MULTI PURPOSE
AARDAPPEL

DIRECT UIT DE
ZAK IN DE PAN

De aardappel variëteit in dit product is kruimig, wat deze aardappel geschikt
maakt voor een veelvoud aan recepten. Hierdoor krijg je een zachte binnenkant
en knappere buitenkant bij bakken of frituren. Maar hij is ook zeer geschikt voor
het maken van puree. De multi purpose aardappel is langer geblancheerd voor een
snellere bereiding terwijl hij zijn goede smaak behoudt.

PRODUCT

Makkelijker voorraadbeheer
Past in bijna alle diëten

CV MULTI PURP POTATO 5X2KG CBX

BESCHRIJVING

INGREDIËNTEN

Een kruimige aardappel, klaar om te koken,
geschikt voor een veelvoud aan recepten en
verschillende bereidingswijzen.

Aardappelen

YVEELZIJDIG

LOGISTIEKE INFORMATIE
AANTAL

NETTO
GEWICHT (KG)

BRUTO
GEWICHT (KG)

AFMETINGEN
(LxBxH)

EAN

ZAK

1

2

2,014

50x370x225

8710556813376

DOOS

5

5x2

10,528

400x300x205

8710556813383

DUBBELE
PALLET

2x40
(5 lagen x 8
dozen)

2x400 = 800

Euro
1200x800x230

8710556813390

DOUANE NOMENCLATUURCODE

20052080

MINDER COMPLEXITEIT

Creëer makkelijk verschillende menu componenten
Bakken, frituren, koken, stomen, roosteren allemaal
met één aardappel product

3

1000010439

q

HUISGEMAAKT
Vers bereid uit de keuken
Voedt de creativiteit van de chef
Handgesneden vorm

HOUDBAARHEID
10 dagen na bezorging tussen +1°C en +4°C
24 uur na openen tussen +1°C en +4°C
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celavita.nl
info@celavita.nl
Consumenten: 0800-2352848
Zakelijk: 038-845 97 00

