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Beste Koks, 
 

Dit Kookboek voor Grootverbruik is tot stand gekomen, omdat wij het zonde vinden, dat reeds 

bestaande recepten, die zijn aangepast voor grootverbruik, na eenmalig gebruik in de la verdwijnen, 

terwijl ook anderen deze recepten zouden kunnen gebruiken.  

Inmiddels is gebleken dat ook "beginners" met behulp van deze map voor een grote groep mensen 

kunnen koken. 

Omdat wij de Folkcamps te Eerde een warm hart toedragen geven wij deze map jaarlijks aan hen in 

bruikleen. De mappen blijven echter ons eigendom en dienen daarom na gebruik bij ons te worden 

ingeleverd via de Stichting.  
 

Kopiëren zonder toestemming is niet toegestaan. 
Op- en aanmerkingen op een apart briefje in de desbetreffende hoes zijn altijd van harte welkom. 

Alle aantekeningen zullen door ons worden gelezen en indien nodig worden verwerkt.  

 

Gelieve geen pagina's te verwijderen of te beschrijven. 
Om de keuzemogelijkheid in dit boek te vergroten, stellen wij het zeer op prijs, indien je nieuwe 

recepten voor grootverbruik, als je die hebt gemaakt, aan ons beschikbaar zou willen stellen ter 

aanvulling van deze map. 

Inmiddels hebben we in de afgelopen jaren ons boek aan mogen vullen met aangepaste recepten van 

Hennie Bokhove, Ingrid Dahmen, Hanny Max en Hannes Mulder, waarvoor onze hartelijke dank.  

 

Dit kookboek pretendeert niet de waarheid te spreken, maar geeft richtlijnen waarvan altijd kan 

worden afgeweken.  

De recepten zijn meestal geschreven voor 120 personen, tenzij anders staat aangegeven.  

Indien een recept uitsluitend voor vegetariërs bestemd is, zijn wij uitgegaan van het gemiddelde van 

30 personen, tenzij anders aangegeven.  

Alle in deze map beschreven soepen, zijn gebaseerd op 

groentebouillon en dus geschikt voor vegetariërs.  

 

 

 

 

Veel kookplezier en veel succes. 

Ronald en Leon. 

 

 

 

 

 

Voor vragen of opmerkingen: 

Ronald Wessels/ Leon Kuijpers.  

Reeperf 45  

4824 GG BREDA  

Tel: 076 / 542 31 38 

lenr@casema.nl 

  

mailto:lenr@casema.nl
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1.1 Pasteitje met champignonragout( 120 personen) 

         ( Hennie, Ronald en Leon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tip: Indien gewenst kan je aan de vulling 1 kilo geraspte belegen kaas toevoegen. 

 

 

 

 

 

 
  

Ragoutbakjes 130 stuks 

In plakken gesneden champignons 6 kg 

Gesnipperde uien 3 kg 

Halfvolle melk 8 liter 

Groentebouillon voor 7 liter  

Plantaardige Margarine 3 kg 

Bloem 3 kg 

Geknipte Bieslook 4 bosjes 

Peper en zout Naar smaak 
 

Ragoutbakjes verwarmen in de oven volgens gebruiksaanwijzing op de verpakking. Champignons 

en uien apart bakken in wat boter. Met rest van boter en de bloem roux maken.  Bouillon en melk 

toevoegen. Samenvoegen en op smaak brengen met peper en zout. ( evt. extra bouillonpoeder 

toevoegen). Voor opdienen bieslook toevoegen. 
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1.2 Saladebordje (120 stuks) 

          (Hennie, Ronald en Leon) 

 
 

Aardappelsalade à 600 gr (Albert Heyn) 20 bakjes 

Toastjes (party extra's van Haust) inh:3x50 gr 9 dozen 

Sla 4 kroppen 

Rijpe Tomaten (in 6 parten gesneden)  20 stuks 

Gehakte Peterselie (voor garnering) 4 bossen 

 

 

 

 

 

 

Leg op elk bordje een blaadje sla, 1/6 tomaat, 1 flinke lepel aardappelsalade (1 bakje voor 6 borden) 

en twee toastjes. Ter garnering kan een klein beetje peterselie op de salade worden toegevoegd. 

Het spreekt voor zich dat vele variaties mogelijk zijn. 

Idee: Serveren vanaf het buffet, waar iedereen langs komt bij binnenkomst. ( kost wel tijd) 

 



"De grote pannen" 

 

1.3 Brood met tzatziki (120 personen) 

(Ronald) 

 

Turkse broden 9 stuks 

  

Knoflook  2 bollen 

Komkommer  9 stuks 

Yoghurt (mager of volle) 9 liter  

Zout en peper Naar smaak 

Olijfolie  1 liter 

 

De dag ervoor 9 liter yoghurt uit laten lekken in een theedoek (hangop).  

 

Op de dag zelf de komkommer in strepen schillen, grof raspen en voorzichtig uitknijpen.          

Knoflook pellen en fijnhakken (niet persen). Alles goed door elkaar roeren. Met zout en peper op 

smaak brengen. Per liter yoghurt 1 kopje olijfolie toevoegen. Verdelen over 17 kleine schalen. 

Serveren met ½ brood per tafel. 

 

Opm.: Dit recept heb ik van een Griek gekregen. Volgens hem moet je 5 tenen knoflook per liter 

yoghurt gebruiken. Voor dit recept komt dat neer op 45 tenen, ik heb daar 2 bollen van gemaakt. 

 

 

 

 

  



"De grote pannen" 

 

1.4 Neus van Pinokkio 

 

Bladerdeegstengels met geraspte kaas en sesam 

 

bladerdeeg vers TANTE FANNY à 270 gram 10 pak   

Geraspte kaas belegen 600 gram 

sesamzaad 1 potje à 100 gram 

 

 

Bladerdeeg in reepjes snijden, bestrooien met kaas en sesam, afbakken in de oven 
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1.5 Guacamole 

 

Avocado  EETRIJP 40 stuks 

Uien 1 ½ kg 

Knoflook 1 bol  

Limoenen 10 stuks  

Tomaten 1 kilo 

Naar smaak Zout en peper 

 

 

Avocado’s van schil ontdoen, vruchtvlees grof hakken. 

Uien pellen en heel fijn hakken, idem voor de knoflook. 

Tomaten fijn hakken, eventueel iets vocht laten weglopen (opvangen in een kommetje) 

Limoenen uitpersen. 

Alles door elkaar mengen. 

Op smaak maken met zout en peper. 
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2 SOEPEN 
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2.1 Camembertsoep 

         (Ronald en Leon) 

 

 

Plantaardige Margarine 0.5 kg 

Droge Witte Wijn 2 flessen  

Bloem 0.5 kg 

Zout en peper naar smaak 

Groentebouillon voor 20 liter  

Camembert (rijp) 4 kg 

Peterselie 2 bossen 

knoflook ½ bol  

 

Smelt de boter en roer er de bloem door. Voeg onder voortdurend roeren beetje bij beetje de 

groentebouillon toe, tot een gebonden soep is ontstaan. Snijd de camembert in stukjes en voeg 

deze, samen met de schoongemaakte knoflook, toe aan de soep. Draai het vuur laag en blijf 

roeren tot de kaas is gesmolten. Voeg de wijn toe en laat de soep nog ca 10 min. op laag vuur 

zachtjes doorkoken. Op smaak brengen met zout en peper. Serveren met peterselie.  

(voor opdienen evt. kaaskorsten verwijderen).  

 

Opm.: Dit is een heel gemakkelijk recept, maar het smelten kost heel veel tijd. Houdt hier dus 

rekening mee.  In plaats van kaaskorsten verwijderen kan je natuurlijk ook alles fijnmalen met 

een staafmixer .(standaard aanwezig in de keuken).  
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2.2 Courgettesoep (gebonden) 

         (Ronald) 

 

 

Courgettes ( in kleine blokjes gesneden) 20 stuks 

Gesnipperde Uien 5 kg 

Groentebouillonpoeder voor 25 liter in 20 liter 

water oplossen 

 

Fijngeknepen Knoflook 1 bol 

Halfvolle Melk 5 liter 

Bloem 1 kg 

Dragon à 8 gram 4 potjes 

Zout naar smaak 

Slagroom 1 liter 

Plantaardige Margarine 1 pond 

 

Boter smelten, uien en knoflook hierin bakken. De courgettes toevoegen en even meebakken. 

Bloem toevoegen en hier een roux van maken. Bouillon plus melk toevoegen. Laten doorkoken tot 

alles goed gaar is en afmaken met dragon en slagroom. 

 

Opm.: Naar keuze zout toevoegen aan het eind. Verse dragon is lekkerder. 

 

 

 

 

2.3 Courgettesoep (ongebonden) 

 

Dezelfde hoeveelheden als hierboven echter zonder bloem en melk. 

 

Uien en courgette bakken in margarine, bouillon toevoegen. Laten koken tot het gaar is. 

Daarna pureren. Op smaak maken met dragon, zout en peper. Afmaken met slagroom. 
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2.4 Gebonden Champignonsoep 

         (Ronald) 

 

 

Groentebouillonpoeder voor 20 Liter  

Champignons in plakjes gesneden 6 kg 

Gesnipperde Uien 2 kg 

Plantaardige Margarine 1.5 kg 

Halfvolle Melk 9 liter 

Bloem 1 kg 

Verse Peterselie 2 bossen 

 

Champignons en uien apart bakken in wat boter. Met rest van boter en de bloem roux maken.  

Bouillon en melk toevoegen. Samenvoegen en op smaak brengen met peper en zout. Voor opdienen 

peterselie toevoegen. 
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2.5 Groentesoep 

         (Ronald en Leon) 

 

 

Groentebouillonpoeder voor 25 liter  

Lettervermicelli 1.5 kg 

Grof gesneden soepgroenten 5 kg 

 

Soepgroenten in de bouillon gaar koken en vermicelli toevoegen. Indien je soepballetjes wilt 

toevoegen, voor de vegetariërs soep apart houden. 
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2.6 Maïssoep   

         (Hennie) 

 

 

Gesnipperde uien  6 kg 

Olie  

Bloem 1.5 kg 

Plantaardige Margarine 1.5 kg 

Halfvolle Melk 12 liter 

Groentebouillonpoeder voor 12 liter  

Kerrie 2 potjes 

In kleine blokjes gesneden rode paprika 18 stuks 

Maïs uit blik à 300 gram 15 blik 

Peterselie 3 bos 

Slagroom  1.5 liter 

Zout en peper  naar smaak 

 

Uien bakken met de kerrie in olie /boter. Bloem bijvoegen. Melk en bouillon toevoegen. Paprika 

en maïs erbij. Vlak voor opdienen slagroom toevoegen. Serveren met peterselie. 

 

Opm.: Soep koekt snel aan, dus goed blijven roeren en niet te hard laten koken. 

         Ook niet laten sudderen. 
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2.7 Spinaziesoep 

         (Ronald en Leon) 

 

 

Groentebouillonpoeder voor 20 liter  

Diepvriesspinazie 10  kg 

Bloem 1.5 kg 

Plantaardige Margarine   1  kg 

Zout + peper naar smaak 

Nootmuskaat naar smaak 

 

Roux maken van bloem en boter. Bouillon toevoegen. Soep laten koken, daarna op zacht vuur spinazie 

toevoegen. Op smaak brengen met kruiden. 

 

Tip: I.v.m. ontdooitijd is het handig om ruim van te voren de spinazieblokken al uit de verpakking te 

halen en in een bak te bewaren in de koeling. 
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2.8 Tomatensoep 

          (Ronald en Leon) 

 

 

Tomatenpuree 1 kg 

Prei, fijn gesneden 1 kg 

Tomatensap 6 liter 

Uien 2 kg 

Ketjap naar smaak 

Sambal naar smaak 

Wortelen, in plakjes gesneden 1 kg 

Taugé 2 kg 

Tomatensoep voor 15 liter (poedervorm)   1 pak 

Groentebouillonpoeder  naar smaak 

 

Tomatensap, uien, prei en wortelen in 20 liter water ± 20 minuten laten koken. Tomatensoeppoeder 

toevoegen volgens gebruiksaanwijzing. Tomatenpuree toevoegen. Naar smaak ketjap , sambal en 

groentebouillonpoeder erbij doen.  Als pan van vuur gehaald is kan de taugé worden toegevoegd. 
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2.9 Uiensoep 

         (Ronald en Leon) 

 

 

Groentebouillonpoeder voor 25 liter  

Uien 10 kg 

Bloem 1 kg 

Tijm 1 potje 

Oregano 1 potje 

Zout, peper  naar smaak 

Plantaardige Margarine 1 kg 

 

Uien bakken in margarine. Bloem toevoegen, daarna bouillon. Op smaak maken met kruiden. 

 

Tip: Erg lekker met geraspte kaas en knapperbolletjes. Serveer dan per tafel een zakje grove 

geraspte kaas en/of een zakje knapperbolletjes (Backerbsen), 
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2.10 Wortelsoep 

          (Hennie) 

 

 

Groentebouillonpoeder voor 20 liter  

Winterpeen 12 kg 

Komkommer 12 stuks 

Uien Grof gesneden 5 kg 

Tomaten 2 kg 

Knoflook 1 bol 

Peper, Zout naar smaak 

Laurierblaadjes 10 blaadjes 

Koksroom 1.2 liter 

Koriander 6 bosjes 

 

In plakken gesneden winterpeen, laurier en schoongemaakte knoflook in bouillon 2 uur zachtjes laten 

koken. In blokjes gesneden komkommer en tomaat toevoegen, 20 minuten laten pruttelen. Groenten 

uitscheppen en pureren. Laurier verwijderen. Mengsel weer toevoegen. Room, zout en peper 

toevoegen. Opdienen met fijngehakte koriander. 

 

 

2.11 Oosterse Wortelsoep 

(Hennie) 

 

Groentebouillonpoeder voor 20 liter  

In stukken gesneden winterwortelen 13 kilo 

Gesnipperde uien 4 kilo 

Knoflook  2 bollen 

Plantaardige margarine 1 kilo 

Tandoori kruiden 3 potjes 

Sinaasappelsap 3 pak à 1 liter 

Zure room 17 bekertjes 

Verse koriander 1 bos 

Peper en zout Naar smaak 

Sinaasappels 17 stuks 

 

Schrap de winterwortelen en snijd deze in stukken. Fruit de ui en de geperste knoflook in de boter. 

Bak de wortelen en de tandoorikruiden even zachtjes mee (2 minuten). Voeg het sinaasappelsap en 

de groentebouillon toe. 

Kook de wortelen in 45 minuten gaar. Pureer de soep met een staafmixer. Voeg zout en peper naar 

smaak toe. 

Garneer de soep voor het opdienen met korianderblad. Zet ter garnering op elke tafel een bekertje 

zure room en een schaaltje met in stukjes gesneden sinaasappel. 
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2.12 Yoghurtsoep (120 personen) 

         (Ingrid) 

 

Groentebouillonpoeder voor 25 liter  

Witte rijst à 40 g. 4 pak 

Volle yoghurt 8 liter 

Paprikapoeder 1 busje 

Peper Naar smaak 

Ketjap Naar smaak  

Olijfolie Naar smaak 

 

Haal ruim van voren de yoghurt uit de koelkast, zodat hij op kamertemperatuur is. 

Maak een bouillon volgens de aanwijzing op de bus. Kook de rijst er in gaar. Doe er een scheut olie en 

ketjap in. Flink wat peper erbij. 

Schep een halve liter kokende bouillon in een schaal en doe er al roerend de eerste liter yoghurt bij. 

Giet dit al roerend terug in de pan, zorg dat de soep niet al te hard meer kookt. Herhaal dit met de 

volgende liters yoghurt. Blijf roeren! 

Strooi flink wat paprikapoeder over de schalen. Warm opdienen. 

 

Opm.: Meestal schift het een beetje, maar dat zie je niet door de rijst, de smaak blijft goed.  

Het oorspronkelijke recept geeft aan dat je in een beetje gesmolten boter de paprika poeder moet 

bakken zonder dat het zwart brand. Dit kan wel voor kleine hoeveelheden, maar voor iets meer dan 

een klein beetje is het mij nog nooit gelukt er een mooie rode pasta van te maken (die dan ook nog 

naar de bodem van je schaal zakt). Vandaar het compromis van erover strooien, al geeft dit wel een 

andere smaak. 

 

(Het kan voorkomen dat mensen denken dat door de zure smaak de soep bedorven is.) 
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2.13 Taugé- Preisoep  

( Leon) 

 

Taugé 5 kg 

In ringen gesneden prei 8 kg 

Groentebouillonpoeder voor 20 liter  

Sojasaus (zoet) Naar smaak 

Peper en Zout Naar smaak 

Eieren 20 stuks 

 

Overgiet de grondig gewassen taugé achtereenvolgend met kokend en koud water. Laat bouillon 

koken, voeg prei en taugé toe. Laat de soep ongeveer 10 minuten pruttelen op een laag vuur. Breng 

op smaak met peper, zout en sojasaus. Klop de eieren los in een grote schaal, voeg voorzichtig al 

roerend wat hete soep toe. Roer daarna het mengsel voor opdienen al roerende voorzichtig door de 

soep. 
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2.14 Pindasoep 

  (Hennie) 

 

 

Uien 2 ½ kg 

Paprika rood 10 stuks 

Knoflook  ½ bol 

Groentebouillonpoeder  Voor 20 liter 

Pindakaas  15 potten à 400 gr. 

Kokosmelk  10 blikken à 400 gr. 

Satémarinade (CONIMEX) 8 zakjes 

Citroensap  1 flacon 

Bieslook   7 bos 

Selderij   3 bos 

Koriander  4 bos 

Taugé  2 kg 

Bananen  20 stuks 

Plantaardig margarine ½ kg 

 

Uien snipperen, paprika in blokjes snijden en de tenen knoflook persen. Aanfruiten in de margarine. 

Roer er de bouillon, de pindakaas en de kokosmelk bij. Breng de soep aan de kook. 

Voeg de satémarinade toe. Bieslook, selderij, en de koriander fijnsnijden. Roer dit samen met de 

taugé en de in plakjes gesneden bananen door de soep. 
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2.15 Aardappel-Kikkererwtensoep 

  (Hennie) 

 

Olijfolie 1 liter 

Gesnipperde uien 6 kilo 

Knoflook 1 bol 

Winterwortelen 25 stuks 

Geschrapte aardappelen 5 kilo 

Koenjit 1 potje 

Garam masala 1 potje 

Kerriepoeder 1 potje 

Tomatenstukjes 25 blik à 400 gram 

Water 20 liter 

Sambal badjak 1 potje 

Kikkererwten  Blikken (5 kilo uitgelekt gewicht) 

Doperwten  3 blikken à 1 liter 

Zout en peper Naar smaak 

Verse koriander 2 bosjes 

 

Verhit de olie in een grote pan op een halfhoog vuur. Voeg ui en knoflook toe en bak dit 3 à 4 

minuten regelmatig roerend, tot ui zacht begint te worden. 

Voeg de wortels, aardappelen, koenjit, garam masala en kerriepoeder toe en bak nog 1 à 2 minuten. 

Voeg dan de tomaten, het water en de sambal toe, plus een flinke snuf zout. Draai het vuur laag, doe 

het deksel op de pan en laat de soep zo'n 30 minuten doorsudderen. Af en toe roeren. 

Doe de kikkererwten en de doperwten in de pan en laat de soep nog zo'n 15 minuten doorkoken tot 

alle groenten gaar zijn. 

Proef de soep en voeg peper en zout naar smaak toe. Bestrooi voor het opdienen de soep met verse 

koriander. 
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2.16 Minestronesoep  

 
Groentenbouillonpoeder Voor 25 liter 

Bleekselderij 2 stronken 

Winterwortel 2 kilo 

Prei 2 kilo 

Paprika rood 5 stuks 

Paprika groen 5 stuks 

Courgettes 8 stuks 

Bloemkool 2 stuks 

Uien 2 kilo  

Knoflook 1 bol 

Gepelde tomaten in stukjes 12 blikken 400 gram 

Sperciebonen 2 kilo 

Tomatenpuree 12 blikjes van 60 gram 

Flageolets  2 kilo 

Pasta spirali 2 kilo 

Zout en peper Naar behoefte 

Thijm 1 bos vers 

Peterselie 2 bossen 

Selderij 2 bossen 

Oregano 1 bos vers 

Stokbrood 17 stuks 

Kruidenboter 17 pakjes 

 

Zet de bonen op en kook ze gaar in de aangegeven hoeveelheid minuten. 

Snijd alle groenten in stukjes en was alles goed en meng het door elkaar. Snijd de knoflook en de 

uien in stukjes en houd apart van de groenten. 

Fruit in een grote pan in olijfolie de uien met de knoflook een aantal minuten, daarna de rest van de 

groenten erbij en laat even meefruiten. 

Doe er dan de 25 liter groentenbouillon bij en laat wat gaar worden. Doe de tomatenpuree, de 

gepelde tomaten in blik en de pasta erbij en laat de pasta garen. 

Snijd de verse kruiden fijn en vermeng ze met de soep. Maak op smaak met zout en peper. 

Snijd de stokbroden en doe ze in mandjes. Doe de kruidenboter in schaaltjes. 

Op elke tafel komt een gesneden stokbrood en een schaaltje met kruidenboter. 

 



"De grote pannen" 

 

2.17 Humkessoep 

 

Snijbonen 4 kg 

Slabonen 3 kg 

Knolselderij 4 stuks 

Uien gesneden 3 kg 

Aardappelen 5 kg 

Vegetarische rookworst 20 stuks 

Vegetarisch rookspek 1 ½ kg 

Bouillonpoeder Voor 30 liter 

Peper en zout Naar smaak 

Witte bonen (droog) 2 kilo 

Prei (in ringen gesneden) 5 kilo 

 

Witte bonen een nacht laten weken in water. 

Snijbonen en slabonen schoonmaken en in grove stukken snijden. 

Knolselderij in blokjes snijden. 

Aardappelen schillen en in blokjes snijden 

Breng bouillon aan de kook, voeg de witte bonen, knolselderij, aardappelen en uien toe. 

Voeg later de snijbonen en de slabonen toe, zodat ze niet te slap koken. 

Snijdt de rookworst in plakjes, voeg toe aan de soep, voeg daar ook de spekjes aan toe. 

Breng op smaak met zout en peper. 
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3 SALADES 

(BIJGERECH-

TEN) 
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3.1 Griekse Salade 

         (Hennie, Ronald en Leon) 

 

 

Komkommers  10 kg 

Tomaten 5 kg 

Uien 1 kg 

Olijven 2 kg 

Peterselie  2 bossen 

Feta (kaas) 1.5 kg 

Oregano 30 gram 

Olijfolie 1 liter 

Dragonazijn 0.5 liter 

Groentebouillonpoeder naar smaak 

Peper naar smaak 

 

 

 

Snijdt de komkommers en tomaten in grote, de uien en Feta in kleine blokjes . Halveer ( indien 

gewenst) de olijven. Meng alles door elkaar en verdeel de salade over 17 opdienschalen.  

Giet in een schenkkan de olie, azijn en oregano. Voeg de bouillonpoeder en peper naar smaak toe. 

Verdeel de dressing zo kort mogelijk voor het opdienen over de schalen.    
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3.2 IJsbergsla met blauwschimmelkaas 

         (Leon) 

 

IJsbergsla 12 kroppen 

Blauwe Schimmelkaas ( Dana Blue) 6 doosjes 

Magere Yoghurt 1 liter 

Olijfolie  0.5 liter 

Peper  naar smaak 

Dragonazijn 0.5 liter 

Rijpe Tomaten 2 kg 

Groentebouillonpoeder naar smaak 

Suiker naar smaak 

 

 

 

Maak de kroppen schoon en verdeel deze over 17 schalen. Brokkel de kaas en verdeel elk doosje 

over drie schalen. Giet voor de dressing de yoghurt, olie en azijn in een pan. Meng dit goed en voeg 

er peper, bouillonpoeder en suiker naar smaak aan toe. Meng dit mengsel een half uur van te voren 

door de salade. Snijdt de tomaten in blokjes en garneer hiermee de schalen. 

 

Opm: Als extra kan je ook 1 kg gesnipperde uien toevoegen. 

 

 

3.3 IJsbergsla met Tomaten en Komkommer 

(Hannes) 

 

IJsbergsla 12 kroppen 

Tomaten in partjes 5 kg 

Komkommers in plakjes 8 stuks 

Eieren 34 stuks 

Yoghurt 3 liter 

Zure slasaus 2 liter 

Uien 1 kg 

Basilicum/ tijm/ bieslook Naar smaak 

 

IJsbergsla wassen, uit laten lekken en in stukjes plukken. Eieren in kokend water in 10 minuten hard 

koken. Pellen en in stukjes snijden. Uien schillen en in stukjes snijden. Alles mengen. 

Dressing van slasaus en yoghurt over de sla gieten. Op smaak brengen met kruiden. 

Verdelen over 17 schalen. Elke schaal garneren met schijfjes komkommer en partjes tomaten. 

 

Opm.:  In plaats van ijsbergsla kan je natuurlijk ook gewone sla nemen. 
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3.4 Komkommersalade 

         (Hennie, Ronald en Leon) 

 

3.4.1 - SIMPEL (120 PERSONEN) 

 

In plakken gesneden Komkommer 12 kg 

"Sladressing Naturel" of " Slafris" 3 liter 

 

Komkommer verdelen over 17 schalen en overgieten met sladressing. 

 

3.4.2 - IN ZURE ROOM  

 

In plakken gesneden Komkommer 12 kg 

Zure room 3 liter 

Citroensap 1 flacon 

Bieslook 2 potjes 

Peper en zout Naar smaak 

 

Schil de komkommers en snijdt deze in dunne plakjes. Roer de overige ingrediënten naar smaak door 

elkaar in een kom. Roer de komkommer goed door de saus en laat het afgedekt staan. Salade 

verdelen over 17 schalen. Voor serveren even roeren. 

 

3.4.3 - DEENSE KOMKOMMERSALADE  

 

In plakken gesneden Komkommer 12 kg 

Zout Naar smaak 

Witte wijnazijn 2 liter 

Suiker 1 kg 

Gehakte dille 2 potjes 

Witte peper Naar smaak 

 

Komkommers goed afvegen en in dunne plakjes snijden. Met zout bestrooien en 1 uur laten staan. 

Laat ze uitlekken, spoel ze af en dep ze droog. Roer de overige ingrediënten goed door elkaar en 

meng dit door de komkommer. Salade verdelen over 17 schalen . 

Laat de saus afgedekt staan. 
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3.5 Paksoisalade 

         (Leon) 

 

 

Paksoi 12 kg 

Tomatenketchup 2 flessen 

Gesnipperde uien 3 kg 

Magere Yoghurt 3 liter 

Peper  naar smaak 

Groentebouillonpoeder naar smaak 

 

 

Maak de paksoi schoon, snijdt deze in reepjes en verdeel deze met de uien over 17 schalen.  Giet 

voor de dressing de ketchup en yoghurt in een pan. Goed mengen. Voeg naar smaak peper en 

bouillonpoeder toe. Meng een half uur van te voren het mengsel door de salade. 
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3.6 Rode Koolsalade 

         (Hennie) 

 

 

Ragfijn Gesneden Rode Kool (2mm) 10 kg 

Rozijnen 1.5 kg 

Zoete Appels 3 kg 

Knijpcitroentje 3 flacons 

Olijfolie 1.5 liter 

Honing ( Melona) 0.5 liter 

 

 

 

Maak de rode kool schoon en snijdt deze in de snijmachine ragfijn. Verdeel de kool over 17 schalen. 

Laat de rozijnen wellen in kokend water, schil en snijdt de appels in kleine stukjes. 

Verdeel de rozijnen en appels over de schalen. Giet in een schenkkan de olie en citroentje. Meng 

hier de honing door (naar smaak). Giet het mengsel meteen over de salades, roer alles goed door 

elkaar en laat het een tijdje staan. 
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3.7 Sperziebonensalade met champignons 

          (Leon) 

 

 

Sperziebonen 9 kg 

Sjalotjes 18 stuks 

Olijfolie 2 liter 

Dragonazijn 0.5 liter 

Mosterd 1 grote pot 

Suiker naar smaak 

Peper naar smaak 

In plakken gesneden Champignons 3 kg 

Verse Bieslook (voor garnering) 3 potjes 

 

Bonen gaarkoken en uit laten lekken. Maak van de gesnipperde sjalotjes, olie, azijn, mosterd en 

suiker een marinade. Voeg de bonen toe en laat dit enkele uren intrekken.  

Schep een uur van te voren de champignons erdoor en garneer de schalen voor het opdienen met 

bieslook. 
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3.8 Spitskoolsalade 

          (Ronald en Leon) 

 

 

Gesneden Spitskool à 1 kg 10 zakken 

Olijfolie 0.75 liter 

Frambozenazijn 0.5 liter 

Maille Dijonnaise à 210 gram ( A.H.) 1 Pot 

Groentebouillonpoeder naar smaak 

 

 

Verdeel de spitskool over 17 schalen. Maak van de olie, azijn, dijonnaise en bouillonpoeder een 

dressing. Giet dit ruim van te voren over de salade. 
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3.9 Tomatensalade 

          (Ronald en Leon) 

 

 

Tomaten (zelf in parten snijden) 10 kg 

Verse Basilicum      2 potjes 

Olijfolie 1.5 liter 

Dragonazijn      1 liter 

Groentebouillonpoeder naar smaak 

Peper naar smaak 

 

 

Snijdt de tomaten in schijfjes en verdeel ze over 17 schalen. Giet de olie en azijn in een schenkkan. 

Voeg de basilicum, bouillon en peper toe. Verdeel de dressing voor het opdienen over de tomaten. 

 

 

3.10 Tomaten mozzarella basilicum 

 

Tomaten (zelf in parten snijden) 10 kg 

Verse basilicum 4 potjes 

Mozzarella 20 stuks 

Olijfolie 1 liter 

Peper en zout  Naar smaak 

 

 

Snijdt de tomaten in plakken en verdeel ze over de schalen. 

Snijdt basilicum en stukjes, mozzarella in plakken en verdeel over de schalen.  

Bestooi met wat peper en zout. Schenk er wat olijfolie overheen. 
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3.11 Groene Sla (2 maal) 

(Ronald en Leon) 

 

Groene sla 5 kilo 

Tomaten 5 kilo 

Olijfolie 1.5 liter 

Dragonazijn 1 liter 

Mosterd 1 pot 

Peper Naar smaak 

Groentebouillonpoeder Naar smaak 

 

Sla schoonmaken, tomaten in schijfjes snijden. Vermengen over 17 schalen. 

Dressing maken en voor opdienen uitschenken over de salade. 

 

 

Gemengde en gewassen sla 7 kilo 

Zachte knoflookdressing 6 flesjes Agliodressing van Bertolli à 300 ml. 

 

Sla verdelen over 17 schalen en voor het opdienen de dressing erover gieten. Per 3 schalen 1 flesje.  

Tip: Vanzelfsprekend aan te vullen met allerlei ingrediënten 
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3.12 Andijvie -Gember Salade  

(Ingrid) 

 

Fijngesneden andijvie  6 kg  

Kaas, in kleine blokjes gesneden of geraspt 1 kg 

Gember op siroop, fijn gesneden (apart houden) 1 kg 

Gele paprika 4 stuks 

Rode paprika 4 stuks 

 

Voor de dressing: 

Olijfolie ½ liter 

Wijnazijn ½ liter  

Gembersiroop 1 flesje 

Zout en peper (uit de molen) Naar smaak 

Mosterd Een beetje 

Verse knoflook Naar smaak 

Gemberpoeder (djahé) Naar smaak 

  

  

Doe de andijvie in een grote bak en doe er niet al te vroeg de kaas bij. Meng alles goed. Zorg dat de 

andijvie goed droog is, anders wordt de kaas wit en plakkerig. Snijdt de paprika's in ringen. 

Meng voor de dressing de ingrediënten en giet dit over de salade. 

Verdeel de salade over schaaltjes en garneer met de ringen paprika. 

Gember apart serveren. 

Je kunt de gember erdoor doen, maar de ervaring leert, dat een behoorlijk aantal mensen dit niet 

erg lekker vinden. 

 

Opm.: Als je de andijvie fijngesneden koopt, is deze vaak al goed schoon en droog.  

Als je de andijvie zelf wilt snijden, dan moet je hem ook zelf wassen en droog zien te krijgen.  

 

Kinderen (maar ook volwassenen) denken niet van andijvie te houden, dus als je zegt dat het 

andijviesalade is, houd je zeker een heleboel over. Als je het anders noemt, is mijn ervaring,  dan 

eet men meer. 
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3.13 Bleekselderij -Appelsalade (110 PERSONEN) 

         (Ingrid) 

 

Bleekselderij 7 kg 

Harde appelen (Granny Smith) 4 kg 

Volle yoghurt 3 liter 

Mayonaise 2 potten 

Djahé Naar smaak 

Djinten Naar smaak 

Kerrie Naar smaak 

Knoflook ½ bol 

Peper Naar smaak 

Olijfolie  

Azijn  

Citroenen 2 stuks 

Gembersiroop 1 flesje 

 

Snijdt de bleekselderij klein en fijn (stengel in de lengte in 3 of 4 repen en dan in blokjes van 

ongeveer ½ cm) . Bewaar de kleine blaadjes uit het midden voor de garnering. Snijdt de appel in 

kleine stukjes en zet deze onder water met wat citroensap erin.  

Meng de yoghurt met de mayonaise, de knoflook, de kerrie en flink wat Djinten en djahé (je mag 

spikkels van de Djinten zien). Verdun met wat olie en azijn.  

Voeg naar smaak nog wat peper en  gembersiroop toe. (pittiger) 

Schep de bleekselderij en de appels door de saus.  

Verdeel over schalen en garneer met de achtergehouden blaadjes.  

 

Opm. Voor een maaltijdsalade kun je er nog extra kaasblokjes bij doen. 

Variant: Roer door de saus roomkaas en (vlinder)pasta al dente (mag zelfs lauwwarm zijn.)  
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3.14 Witlofsalade  2 variaties (120 personen) 

(Hannes) 

 

Fijn gesneden witlof 5 kg 

In stukjes gesneden appels 15 stuks 

sinaasappels 10 stuks 

Mandarijnen 1 blik van 2 liter 

Bananen 15 stuks 

Zure Slasaus 1 liter 

Hardgekookte eieren 40 stuks 

Zilveruitjes 1 pot 

Yoghurt 2 liter 

Peper en zout Naar smaak 

Basilicum/ Tijm/ Bieslook Naar smaak 

 

Eieren 10 minuten in kokend water hard koken. Af laten koelen en in stukjes snijden. Alle 

ingrediënten klein snijden t/m zilveruitjes. 

Op smaak brengen met slasaus en yoghurt. Naar smaak kruiden toevoegen. Verdelen over 17 schalen. 

Opm.: Veel snijwerk. 

 

Er zijn hier natuurlijk veel varianten op te bedenken. Hieronder een variant van ons. 

 

Witlofsalade (120 personen) 
(Ronald en Leon) 

 

Fijn gesneden witlof 5 kg 

In stukjes gesneden appels 15 stuks 

Mandarijnen 1 blik van 2 liter 

Hardgekookte eieren 40 stuks 

Zilveruitjes 1 pot 

Augurken 3 potjes 

Peper  Naar smaak 

Groentebouillonpoeder Naar smaak 

Gembersiroop 1 fles 

Slasaus 1 liter 

Yoghurt 1 liter 

Suiker Naar smaak 

 

Alles fijnsnijden t/m augurken. Peper naar smaak toevoegen. 1 uur voor serveren dressing maken van 

gembersiroop, slasaus en yoghurt. Uitgieten over de salade en op smaak brengen met bouillonpoeder 

en suiker. Uitserveren over 17 schalen. 
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3.15 Avocado-Spinaziesalade (35 personen) 

(Ronald en leon) 

 

Ontbijtspek 350 gram 

Spinazie 2 kilo 

Rijpe avocado's 7 stuks 

champignons 500 gram 

Citroensap 1 knijpflesje 

Olijfolie 250 ml 

Azijn 1 dl. 

Peper en zout Naar smaak 

Suiker Naar smaak 

 

Spek in blokjes snijden en uitbakken. Spinazie goed wassen en uit laten lekken. Avocado in stukjes 

snijden. Champignons in dunne plakjes snijden en met citroensap besprenkelen. 

Dressing: Olijfolie, citroensap en azijn mengen en met peper, zout en suiker op smaak brengen. 

Alles door elkaar mengen. De spekjes over de schalen verdelen of per tafel apart in een schaaltje 

serveren. 
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3.16 Wortelsalade 

(Ronald en Hennie) 

 

Winterwortelen 15 kilo 

Rozijnen 2,5 kilo 

Gembersiroop 2 flesjes 

Olijfolie 0,5 liter 

Kruidenazijn 0,25 Liter 

Groentebouillonpoeder Naar smaak 

Peper Naar smaak 

 

Wortelen schrappen en met machine in Julienne snijden. Rozijnen eventueel weken. Dressing maken 

en toevoegen aan de wortelen en rozijnen. Verdelen over 17 schalen. 

 

 

3.17 Wortelsalade 

 

Winterwortelen 10 kilo 

Appels friszuur 2 kilo  

Olijfolie ½ liter 

Kruidenazijn 0.25 liter 

 

Wortelen schrappen en fijn raspen. Appels in stukjes snijden. 

Dressing maken van olie, azijn en andere ingrediënten. 

Met elkaar vermengen. 

 

 

 



"De grote pannen" 

 

3.18 Zomerkwark 

 

Komkommer 13 stuks 

Vleestomaten 6 ½ kg 

Appels (fris-zoet) 13 stuks 

Radijsjes 13 bos 

Voorjaarsuitjes 7 bos 

Peterselie 10 bos 

Verse dille 10 bos 

Magere kwark 5 liter 

Zonnebloemolie ½ liter 

Zout en peper Naar smaak 

Suiker Naar smaak 

 

Schil de komkommer en snijdt ze in plakjes.  

Was de tomaten en snijdt deze in stukken 

Idem voor de appel en de radijs 

Maak de uitjes schoon en snijdt deze in dunne ringen 

Hak de peterselie en de dille fijn 

Meng de kwark met olie, zout en peper en suiker door elkaar 

Voeg de groenten en de kruiden hier aan toe 

Proef, voeg eventueel nog zout en peper toe. 
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3.19 Italiaanse salade 

 

salade met rucola, tomaat, bosui en mozzarella 

40 personen 

 
Rucola melange 5 zakjes à 150 gram 

bosui 5 stuks 

Trostomaat (cocktail trostomaten) 5 bakjes à 300 gram 

Mozzarella 5 stuks 
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3.20 Komkommersalade Indiaas    RAITA 

 

Komkommer 10 stuks 

Uien 5 stuks 

Tomaten 10 stuks 

Knoflook ½ bol 

Gember 1 stuk 

Komijnpoeder Naar smaak 

Yoghurt TURKS 3 liter 

Zout  Naar smaak 

 

 

Vermeng yoghurt met de fijngehakte ui, stukjes tomaat en grof geraspte komkommer. 

Voeg daar de geraspte gember, komijnpoeder en knoflook aan toe. Maak op smaak met wat zout 
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3.21 Bietensalade 

 

Gekookte bieten 10 kg 

Sjalotten 2 zakjes 

balsamicoazijn 1 liter  

Appels ELSTAR 20 stuks 

Honing 2 flesjes 

Olijfolie ½ liter 

Naar smaak Zout en peper  

 

Bieten in plakjes snijden, appels schillen in dobbelsteentjes snijden. Sjalotten in kleine stukjes 

snijden. 

Dressing maken van balsamico, olie honing. Op smaak maken met zout en peper, eventueel wat 

bouillonpoeder. Vermengen met de bieten, appels en sjalotten 
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HOOFDGERECHTEN 
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4.1 Bami (90/30 personen) 

           (Ronald en Leon) 

 

 Niet-vegetarisch vegetarisch 

Chinese Mie (Soubry) à 250 gram 24 pakken 8 pakken 

Sojabrokken  1 kg 

Hamlappen in stukjes gesneden 5 kg  

5-Kruidenmix 1 potje 

Rijstazijn 1 fles 

Chinese Ketjap (zoet) 1 fles 

Chinese Ketjap (zout) 1 fles 

Gesnipperde Uien 6 kg 2 kg 

Grof gesneden Prei 3 kg 1 kg 

Knoflook ¾  bol ¼ bol 

Fijn gesneden Witte Kool 3 kg 1 kg 

Champignonplakjes 1.5 kg 0.5 kg 

Wortelblokjes 1.5 kg 0.5 kg 

Taugé voor garnering ¾  kg ¼ kg 

Sambal (Brandal) van Koningsvogel à 200 gram 1 pot 

Zout Naar smaak 

Zonnebloemolie 0.5 liter 

Atjar Tjampoer à 350 gram 17 potjes 

Kroepoek à 3 stuks per verpakking 17 pakken 

Gefruite Uitjes van Conimex 1 kg 

 

Hamlappen met zout bakken in olie met uien en knoflook. Gewassen en gesneden prei, kool en 

wortelblokjes erdoor roeren ( evt. olie toevoegen) en even laten bakken. Kruidenmix, azijn, 

sambal, en de 2 ketjaps naar smaak toevoegen. Schoongeboende en gesneden Champignons 

erdoor mengen. Alles beetgaar bakken. 

 

Sojabrokjes een aantal uren marineren in bouillon, ketjap, zout en peper. Uit laten lekken. 

Gemarineerde sojabrokken bakken in olie met uien en knoflook. Gewassen en gesneden Prei, kool en 

wortelblokjes erdoor roeren ( evt. olie toevoegen) en even laten bakken. Kruidenmix, azijn, sambal, 

en de 2 ketjaps naar smaak toevoegen. Schoongeboende en gesneden Champignons erdoor mengen. 

Alles beetgaar bakken. 

 

De mie in gaatjesbakken verdelen. Zout erover strooien. Gaatjesbakken in dichte bak hangen en 

onder heet water zetten. Af en toe met een vork mie losroeren en na ± 5 minuten water afgieten. 

Vermengen met vegetarisch en niet-vegetarisch mengsel. 

Voor opdienen op schaal gewassen taugé er over strooien ter garnering. 

Per tafel 1 potjes Atjar-Tjampoer, 1 pak kroepoek en 1 bakje uitjes serveren. 
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4.2 Boerenkool (140 personen) 

(Hennie) 

 

         

 

aardappelen 38 kg 

boerenkool 26 kg 

spekblokjes 7 kg 

uiensnippers 4 kg 

halfvolle melk 4 liter 

Groentebouillonpoeder naar smaak 

zout en peper naar smaak 

 

Aardappels 10 minuten koken, afgieten en laten nagaren in gesloten pan. 

Boerenkool in bouillon ong. 20 minuten koken, daarna afgieten, maar vocht opvangen en bewaren. 

Spekblokjes uitbakken en vet bewaren. De boerenkool uit laten lekken. 

De melk verhitten tot kookpunt en dit bij de aardappels doen en goed stampen. De boerenkool , de 

spekjes , het spekvet en de uiensnippers erbij doen en dit goed door elkaar stampen. Indien de melk 

niet voldoende is kan je het opgevangen vocht van de boerenkool gebruiken (dus warm houden). Op 

smaak brengen met zout, peper en evt. nog wat bouillonpoeder. 

 

Voor de vegetariërs natuurlijk de boerenkool apart houden vóór het mengen met de spekjes en het 

spekvet. 
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4.3 Gele rijst met Tjap Tjai (30 personen) 

           (Ronald en Leon) 

 

 

Witte rijst 4 kg 

Koenjit 1 potje 

Bleekselderij 3 grote stronken 

Gesneden savooienkool 5 kg 

Gesneden Prei 5 kg 

Uiringen 1 kg 

In reepjes gesneden wortelen 1 kg 

Zonnebloemolie  

Groentebouillonpoeder  voor 1.5 liter  

Marmite 4 theelepels 

Sojasaus Ketjap Manis Voor marinade Tempé + 8 theelepels 

Maïzena 8 eetlepels 

Zout  

Gemarineerde Tempé in blokjes gesneden 3 blokken 

Taugé  1 kg 

 

Tempé marineren in ketjap en apart krokant bakken. Groente wassen en in olie ca 5 minuten fruiten. 

Bouillon, Sojasaus ( 8 theelepels) en Marmite toevoegen en laten koken. Op laag vuur ca 5 minuten 

zachtjes doorkoken. Tempé toevoegen. Maïzena met wat water aanmaken en hiermee de tjap tjai 

binden. Naar smaak zout toevoegen en op het allerlaatste moment de gewassen taugé toevoegen. 

 

Gele rijst maken door aan het kookwater 1 potje koenjit + zout toe te voegen. Hier de rijst in koken. 
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4.4 Gevulde Courgettes (90/30 personen) 

            (Ronald en Leon) 

 

 

 vlees vegetarisch 

Courgettes 45 stuks 15 stuks 

Gehakt h.oh. 8 kg  

Paneermeel ¾  kg ¼ kg 

Knoflook ¾ bol ¼ bol  

Tomaten 4 kg 1 kg 

Uien 2.25 kg 0.75 kg  

Zout en peper   

Geraspte kaas (veg)  1 kg 

Champignons (veg)  2 kg 

 

Tomatenpuree 1 kg 

Halfvolle melk 5 liter 

Plantaardige margarine 0.5 kg 

Groentebouillonpoeder voor 5 liter  

maïzena 0.5 kg 

 

Zilvervliesrijst 8 kg 

 

 

Rijst koken volgens gebruiksaanwijzing. 

 

Courgettes schoonwassen (kroon en steeltje niet afsnijden) en even laten koken. Af laten koelen, 

daarna in de lengte door midden snijden. Het vruchtvlees er uit lepelen en bewaren in een pan. 

Uitgeholde courgettes in ovenschalen leggen. 

Vulling maken door gehakt te rullen, knoflook en uien meebakken. Tomaten en vruchtvlees 

toevoegen. Op smaak maken met zout en peper, evt. wat bouillonpoeder. Paneermeel erbij doen om 

het vocht wat te binden. Verdelen over de uitgeholde courgettes. 

Vegetarische vulling maken door champignons, knoflook en uien te bakken. Tomaten en vruchtvlees 

toevoegen. Op smaak maken met zout en peper, evt. wat bouillonpoeder. Paneermeel erbij doen om 

het vocht wat te binden. Verdelen over de uitgeholde courgettes. Kaas er over heen strooien. 

Courgettes bakken in de oven op 200° in ongeveer 30 - 40 minuten. 

 

 

 

 

Tomatensaus maken door melk met de margarine en tomatenpuree aan de kook te brengen. 

Bouillonpoeder toevoegen en binden met maïzena. 

 Apart serveren in juskommetjes. 
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4.5 Hachee (90 personen). 

            (Ronald en Leon) 

 

 

Hacheevlees 7.5 kg 

Uien 8 kg 

Groentebouillonpoeder voor 20 liter  

Plantaardige margarine  0.5 kg 

Azijn  

Suiker  

Gemalen laurier  

Kruidnagelpoeder  

Maïzena   

 

Hacheevlees aanbakken in margarine en wat olie. Uien meebakken. Wanneer alles bruin gebakken is 

,20 liter bouillon toevoegen. Azijn, suiker, kruidnagel en laurier naar smaak erbij doen. 

Ongeveer 4 uur laten sudderen. De hachee iets dikker maken door het aan te maken met maïzena.  
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4.6 Vegetarische hachee (30 personen). 

            (Ronald en Leon) 

 

 

Sojabrokjes 450 gram 

Uien 4 kg 

Groentebouillonpoeder voor 6 liter  

Azijn   

Suiker  

Laurier (gemalen)  

Kruidnagel (gemalen)  

Maïzena   

Plantaardige margarine 250 gram 

zonnebloemolie  

 

 

Sojabrokjes wellen in kokend water. 

Uien bakken in margarine en wat olie. Gewelde sojabrokken meebakken. 

Bouillon toevoegen, azijn, suiker, kruidnagel en laurier naar smaak erbij doen. Iets dikker maken met 

maïzena. 
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4.7 Vegetarische Nasi (120 personen) 

            ( Leon) 

 

 

Gesnipperde Uien 6 ½ kg 

Zonnebloemolie 0.5 liter 

Knoflook 1 bol 

Sambal Naar smaak 

Ketjap Naar smaak 

Sereh 2 potjes 

Djinten 2 potjes 

Djahé  ½ potje 

Zout Naar smaak 

ketoembar 2 potjes 

trassi 1 blok 

Tempé 8 blokken 

In ringen gesneden Prei 3,5 kg 

Champignons 1,5 kg 

Gesneden witte kool 3,5  kg 

Kroepoek 17 pakken 

Atjar Tjampoer 17 potjes 

Seroendeng 1 kg 

Witte Basmatirijst 7 kg 

 

De rijst koken in een lage ovenschaal met een deksel. 

1 Schenkkan rijst en ruim 1 schenkkan water (iets meer), 60 minuten, 120˚C, 100% vocht geeft een 

droge, korrelige rijst. 

 

Snijdt de tempé in blokjes en marineer deze in een schaal met ketjap, knoflook en sambal. Laat de 

marinade goed intrekken. Bak de tempéblokken goed bruin in een koekenpan en houdt ze even warm. 

Bak de uien, knoflook en de trassi in de olie tot de uien glanzen. 

Was en snijdt de prei en de kool. De champignons schoonmaken met keukenpapier en in stukjes 

snijden. Roer de groenten goed door de uien. Voeg naar smaak zout, sereh, Djinten, 

djahé en ketoembar toe. 

Laat de groenten op klein vuur beetgaar worden. Voeg dan naar smaak de ketjap en 

sambal toe. Goed roeren. 

Roer als laatste de warm gehouden tempéblokken en Basmatirijst erdoor. 

 

Per tafel 1 potje atjar Tjampoer, 1 klein schaaltje seroendeng en 1 pak kroepoek serveren. 

Eventueel kan je hier ook nog komkommersalade bij serveren. 

 

Deze nasi is vegetarisch gehouden, er is apart saté ( niet–veg. ) en vegetarische 

gehaktballetjes (A.H.) met satésaus bij geserveerd. (niet noodzakelijk) 

Zie recept: saté 4.1.30 + 4.1.31 

Opm.: Leuk en dankbaar werk, maar geeft wel heel veel afwas. 
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4.8 Vegetarisch  notengehakt (30 personen) 

            (Hennie) 

 

 

Gemengde noten (ongezouten) 1 kg 

Paneermeel 1 kg 

Scharreleieren 8 stuks 

Plantaardige margarine 0.5 kg 

Bloem 0.5 kg 

Halfvolle melk 2 liter 

Uien 2 kg 

Peterselie 2 Bossen 

Zout en peper Naar smaak 

Nootmuskaat 1 zakje 

Zonnebloemolie 0.25 liter 

 

Roux maken van boter, bloem en melk. Fijngemalen noten en losgeklopte eieren toevoegen. Ui 

fruiten in olie en toevoegen. Naar smaak kruiden met zout, peper en nootmuskaat. In ovenschaal, 

170°C , 50 minuten. 
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4.9  Gehaktballen (90 stuks) 

           (Ronald en Leon) 

 

 

Gehakt h.o.h. 10 kg 

Scharreleieren 27 stuks 

Zout, Peper Naar smaak 

Nootmuskaat 1 potje 

Maggi à 0.2 liter 1 flesje 

Paneermeel 1.5 kg 

Plantaardige Margarine 1 kg 

Zonnebloemolie 0.25 liter 

 

 

 

Het maken van gehaktballen zal bij eenieder bekend zijn. Wij hebben gekozen voor een basisrecept. 

Vele variaties mogelijk, B.V. met uien, gember, ketjap, sambal, etc. 

Vegetarische gehaktballetjes zijn te koop bij Albert Heyn. 
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4.10 Pasta Mosterdsaus (90-30 personen) 

            (Hennie) 

 

 

 Niet-veg. Vegetarisch 

Kipfilet 9 kg  

Quorn Italiaans gekruid (AH)  2.5 kg 

Plantaardige Margarine 1 kg 0.5 kg 

Zonnebloemolie 0.5 liter 

Peper en zout Naar smaak 

Uien 5 kg 2 kg 

Knoflook 1 bol ½ bol 

Grove mosterd ½  pot 

Droge witte wijn 2 liter 0.5 liter 

Room 3 liter 1 liter 

Citroensap 1 flacon 1 flacon 

Farfalle tricolore (wokkeltjes) 10 kg 

Tuinkers (per tafel) 17 doosjes 

 

Kipfiletstukjes met uien en knoflook bakken, afblussen met wijn, mosterd toevoegen. Aan het 

eind room toevoegen. Op smaak brengen met zout, peper en citroensap. 

 

Quorn met uien en knoflook bakken, afblussen met wijn, mosterd toevoegen. Aan het eind room 

toevoegen. Op smaak brengen met zout, peper en citroensap.  

Saus + pasta apart uitserveren. Per tafel 1 doosje tuinkers. 

 

PASTA KOKEN: 

 
Methode 1: Pasta gaar koken in zout water en een scheut olie (tegen het plakken). Wanneer de pasta 

gaar is, direct afkoelen in koud water. De pasta voor gebruik verwarmen in de oven in 30 minuten, 

180° , 100% vocht. 

(Bij geen voorgerecht is het niet nodig om de pasta in de oven opnieuw te verwarmen.) 

 

Methode 2: Au-bain-mariepan ¾ met warm water vullen. Aan de kook brengen en olie en zout 

toevoegen. 

Om 17.15 pasta in water doen, half pak boter bijvoegen tegen overkoken. Als water weer kookt 

pasta 5 minuten laten koken. Water aftappen, Klaar!!!!! 
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4.11 Pasta Spinaziesaus (90- 30 personen) 

            (Ronald en Leon) 

 

 

 Niet-vegetarisch vegetarisch 

Kipfilet   8  kg   

Quorn (Italiaans gekruid )  3  kg 

Roomkaas met knoflook ( à 150gr) 30 doosjes 10 doosjes 

Champignons in plakjes 4  kg 1 kg 

Diepvriesspinazie à la crème in deelblokjes  

(à 400 gr)  

  

30 pakken 10 pakken 

Grote uien (fijn gesneden) 4  kg 1  kg 

Knoflook 

  

5 tenen 2 tenen  

Peper en zout    

Zonnebloemolie 0.5 liter 0.2 liter 

Pasta (Farfalle of Penne) 10 kg 

 

Uien en kipfiletstukjes bakken, champignons meebakken, spinazieblokken op zacht vuur in pan mee 

verwarmen, peper en zout naar smaak toevoegen en tot slot kaas mee laten smelten. 

 

Uien en Quorn bakken, champignons meebakken, spinazieblokken op zacht vuur in pan mee 

verwarmen, peper en zout naar smaak toevoegen en tot slot kaas mee laten smelten. 

 

PASTA KOKEN : 

 

Methode 1: Pasta gaar koken in water met zout en een scheut olie 

(tegen het plakken). Wanneer de pasta gaar is direct afkoelen in koud 

water. De pasta voor gebruik verwarmen in de oven in  30 minuten, 180° 

, 100% vocht. 

(Bij geen voorgerecht is het niet nodig om de pasta in de oven opnieuw 

te verwarmen.) 

 

Methode 2: Au-bain-mariepan ¾ met warm water vullen. Aan de kook brengen en olie en zout 

toevoegen. 

Om 17.15 pasta in water doen, half pak boter bijvoegen tegen overkoken. Als water weer kookt 

pasta 5 minuten laten koken. Water aftappen, Klaar!!!!! 

 

 



"De grote pannen" 

 

4.12 Vegetarische Goulash (30 personen) 

            (Ronald en Leon) 

 

 

Uien 4 kg 

Paprikapoeder 1 potje 

Plantaardige Margarine 0.5 kg 

Zonnebloemolie 0.25 liter 

Paprika rood 5 

Paprika groen 5 

Tomatenpuree in grote blikken 3 

Groentebouillon  5 liter 

Aardappelzetmeel 1 pak 

Zout en peper  

(gemalen komijn) 1 potje 

Zure room 1 per tafel 

Sojabrokken 450 gram 

 

Sojabrokken wellen in kokend water. 

Boter en olie verhitten. In de hete boter paprikapoeder even bakken, daarna de uien aanbakken in 

het hete vet. Wanneer de uien goed zijn aangebakken, 5 liter bouillon toevoegen en aan de kook 

brengen. De gewelde sojabrokken, in stukken gesneden paprika en de tomatenpuree toevoegen. 

Komijn naar smaak toevoegen en ± ½  uur laten sudderen.  

Hierna op smaak maken met zout en peper en eventueel aandikken met aardappelzetmeel. Serveren 

met zure room. (1 bekertje per tafel). 
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4.13 Aardappelpuree   

            (Ronald en Leon) 

 

 

Aardappelpuree 35 kg 

Zout Naar smaak 

Halfvolle melk 4 liter 

Plantaardige margarine 250 gram 

 

 

Kook de aardappelen met zout goed gaar. Stamp de aardappelen ( grote stamper aanwezig) samen 

met de kokende melk en margarine.  

( Voeg de kokende melk beetje bij beetje toe tot de gewenste dikte is verkregen.) 

Ook vele variaties mogelijk in de oven. 
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4.14 Goulash (90 personen) 

            (Ronald en Hennie) 

 

 

Uien 8 kg 

Paprikapoeder 2 potjes 

Plantaardige Margarine 1 kg 

Zonnebloemolie 0.25 liter 

Paprika rood 15 stuks 

Paprika groen 15 stuks 

Tomatenpuree  10 blikken à 140 gram 

Groentebouillon  20 liter 

Aardappelzetmeel 2 pakken 

Zout en peper Naar smaak 

(gemalen komijn) Naar smaak 

Zure room 1 per tafel 

Rundvlees in blokken gesneden voor goulash 8 kg 

 

 

Boter en olie verhitten. In het hete vet de uien even bakken, daarna de paprikapoeder en het vlees 

aanbakken. Wanneer alles goed is aangebakken, 20 liter bouillon toevoegen en aan de kook brengen. 

De in stukken gesneden paprika en de tomatenpuree toevoegen. Komijn naar smaak toevoegen en ± 3 

uur laten sudderen.  

Als het vlees goed gaar is op smaak maken met zout en peper en aandikken met aardappelzetmeel. 

Serveren met zure room. (1 bekertje per tafel). 
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4.15 Groene Tagliatelle met Kip (90-30 personen)  

           (Ronald en Leon) 

 

 

 Niet-vegetarisch vegetarisch 

groene tagliatelle 10 kg  

kipfilet  8 kg  

Quorn  3 kg 

champignonsoep 18 blikjes 6 blikjes 

ca. 250 gram broccoli 6 kg 2 kg 

125 gram Boursin 30 doosjes 10 doosjes 

1 ui 4 kg 1 kg 

teentjes knoflook ¾  bol ¼  bol 

champignons 3 kg 1 kg 

zonnebloemolie 0.5 liter 0.2 liter 

 

Kook de tagliatelle in ruim water met zout en een scheut olie.  

Snijdt de kipfilet in kleine stukjes, de champignons in plakjes, de ui fijn en de broccoli in kleine 

roosjes. Doe de olie in een pan, fruit ui en knoflook, en voeg daarna de kip en de champignons toe. 

Als de kip gaar is, de blikken soep en de Boursin erdoor roeren en het geheel aan de kook brengen. 

Laat de broccoliroosjes circa drie minuten meekoken. 

 

Snijdt de champignons in plakjes, de ui fijn en de broccoli in kleine roosjes. Doe de olie in een pan, 

fruit ui en knoflook, en voeg daarna de Quorn en de champignons toe. Als de champignons gaar zijn, 

de blikken soep en de Boursin erdoor roeren en het geheel aan de kook brengen. Laat de 

broccoliroosjes circa drie minuten meekoken. 

Serveer saus en tagliatelle apart. 
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4.16 Pommes Dauphinois  (aardappelgratin) 

            (Ronald) 

 

 

Geschrapte Aardappelen 

(zelf in plakken snijden) 

25 kg 

Gesnipperde Uien 4 kg 

Slagroom 5 liter 

Knoflook 1 bol 

Zout en Peper  

 

Uien en rauwe aardappelen mengen in ovenschaal. Deze eerst invetten met olie. Knoflook uitpersen in 

slagroom. Zout en peper naar smaak toevoegen. Alles mengen en over schalen verdelen. 75 minuten 

in oven op 175 graden. Laatste kwartier de oven verhogen naar 200 graden.  

Denk aan 15% vocht toevoegen in oven het eerste halfuur. 
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4.17 Stamppot Rauwe Andijvie (90/30 personen) 

            (Ronald en Leon) 

 

 

 Niet-vegetarisch vegetarisch 

Geschrapte Aardappelen 35 kg 

Halfvolle Melk 3 liter 

Plantaardige Margarine 0.25 kg 

Zout, Peper, Naar smaak 

Nootmuskaat 1 potje 

Kroppen Andijvie 25 kg 

Gerookte Spekblokjes 4 kg 

Gesnipperde Uien 3 kg 1 kg 

Plantaardige Margarine 0.5 pond 

Geraspte Jong Belegen Kaas  1 kg 

 

 

Kook de aardappelen met zout goed gaar. Stamp de aardappelen samen met de kokende melk en 

margarine. ( grote stamper aanwezig) 

( Voeg de kokende melk beetje bij beetje toe tot de gewenste dikte is verkregen.) 

Houdt ¼ gedeelte apart voor de vegetariërs. 

Andijvie wassen, schoonmaken ,fijnsnijden en verdelen over de grote vergieten. Overgieten met 

heet water. Houdt ¼ gedeelte apart voor de vegetariërs. 

Uien en spek apart bakken. 

De andijvie met de aardappelpuree en de uien mengen. Zout, peper en nootmuskaat naar smaak 

toevoegen. 

Voor de niet-vegetariërs de spekblokjes door de stamppot mengen en voor de vegetariërs de kaas 

erdoor mengen. Indien de stamppot te droog is margarine en melk toevoegen. 
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4.18 Vegetarische Lasagne voor 120 personen 

            (Hennie, Ronald en Leon) 

 

 

Plantaardige Margarine  1 kg 

Uien in ringen gesneden (klein)  6 kg 

Vegetarisch gehakt TIVALL (AH)  8 kg 

Prei gesneden  8 kg 

Maïs (blik)  6 kg 

Gezeefde Tomaten à 500 gr 12 pakken 

Peterselie  10 bossen 

Oregano 30 gram 

Tijm 15 gram 

Knoflook 1 bol 

Peper en zout Naar smaak 

Boter verhitten, dan uien, prei en knoflook hier in bakken. 

Vegetarische gehakt meebakken en lichtbruin laten worden. Maïs en gezeefde tomaten 

toevoegen en op smaak brengen met kruiden, peper en zout. 

 

Bechamelsaus  GRAND ITALIA à 100 gram  15 pakjes 

Melk halfvol 15 liter 

Bechamelsaus maken volgens gebruiksaanwijzing op de verpakking.( makkelijk in de au-bain-

mariepan)  

Lasagnebladen HONIG à 250 gr (naturel 21 pakken 

 

Vul acht bakken achtereenvolgens met vulling, lasagnebladen, bechamelsaus, lasagnebladen, 

vulling, lasagnebladen, etc. Tot slot met de hieronder beschreven toplaag afdekken. 

 

Paneermeel  1.5 kg 

Zonnebloempitten 1.5 kg 

Kwark halfvol 6 kg 

Melk halfvol 3 liter 

Geraspte kaas (jong belegen) 4 kg 

Kwark aanlengen met melk, kaas erdoor roeren. Als toplaag op de vegetarische lasagne, 

bestrooien met mengsel van paneermeel en zonnebloempitten. 

 

Lage schalen gebruiken, de schalen "zigzaggend" in de oven plaatsen (om en om 1 schaal voorin en 

1 achterin in de oven).  

Zet in oven op 200˚ . ¾ à 1 uur . Voeg het eerste half uur in de oven 30 % vocht toe tegen 

uitdrogen. 
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4.19 Quorn Paksoi met satésaus en rijst (30 personen) 

            (Leon) 

 

 

Knoflook 1 bol 

Rijstazijn à 1 liter 1 fles 

Ketjap Manis à 0.5 liter 1 fles 

Quornbrokjes (A.H.) 16 pakjes 

Spaanse Pepers 6 stuks 

Plantaardige Margarine  0.5 kg 

Satésaus (Makro) 1 kg 

Bosuitjes 20 stuks 

Paksoi 16 struiken 

Gemberwortel 1 knol 

Basmatirijst van Silvo 3 kg 

Atjar Tjampoer van Conimex 5  kleine potjes 

Seroendeng 1 kg 

 

Quorn 10 min. marineren met knoflook, rijstazijn en ketjap. 
Pindasaus uit bak aanmaken met water. 
Snijdt de bosuitjes in stukjes van 2 cm. Maak de paksoi schoon en snijdt de bladeren en de 
stelen in brede repen. Schil de gember en hak het stukje fijn. 

Verhit olie in een wok en bak de stukjes Quorn al omscheppend knapperig bruin. Bak de gember 

en de rest van de fijngehakte peper even mee. Voeg de paksoi en bosui toe en bak het geheel al 

omscheppend ca 2 minuten op hoog vuur en laat de paksoi slinken. Voeg de marinade toe en 

verwarm het gerecht nog ca. 3 minuten. Geef de pindasaus er apart bij. Serveer met rijst, atjar 

en seroendeng. 

 

 



"De grote pannen" 

 

4.20 Kaasvierkantjes (40 stuks) 

           (Hennie)  

 

President Carré  Naturel (4-kant) 10 stuks 

Verse Selderie 1 bos 

Diepvriesbladerdeeg (pak à 10 stuks) 4 pakken 

 

 

 

Snijdt elke kaasblok in 4 stukken. Leg op elk vel bladerdeeg 1 stuk kaas met een toefje selderie 

erop. Vouw de bladerdeeg goed dicht ( maak evt. hiervoor gebruik van water), bestrijken met 

geklopt ei. Bak de 4-kantjes ± 15 minuten op 200 ° in de oven op bakpapier. Zo warm mogelijk 

opdienen. 

 

 

4.21 Feta in bladerdeeg (30 personen)  

           (Ingrid) 

 

Feta 2½ kg 

Diepvriesbladerdeeg (pak à 10 stuks) 3 pakken 

Italiaanse kruiden Veel 

Olijfolie 0.25 liter 

Halfvolle melk ± 0.1 liter 

1 à 2 eieren  

 

 

Ontdooi het bladerdeeg. Verwarm de over voor op 200°. 

Snijdt de feta in 30 ongeveer even grote stukken. Verdeel de feta over de vellen bladerdeeg. Leg op 

elk stuk feta twee theelepels Italiaanse kruiden en giet er een paar druppels olijfolie op.  

Klop de eieren los met wat melk. Vouw de bladerdeegvellen goed dicht en plak de randen goed vast 

met wat water. Smeer de bovenkant van de pakketjes in met het losgeklopte ei. Een andere 

mogelijkheid is om de bladerdeegpakjes alleen met water te bestrijken. 

Afhankelijk van het merk bladerdeeg in de oven mooi bruin en gaar bakken. (± 15 minuten op 200°.) 

 

Opm. Je kunt ze per tafel uitserveren op een schaal of met de ovenschaal langs alle vegetarische 

tafels gaan.  
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4.22 Rollade (90 personen) 

           (Ronald en Leon) 

 

Varkensrollade à 1 kilo 14 stuks 

Peper en zout Naar smaak 

Plantaardige Margarine ¾ kilo 

Zonnebloemolie ¼ liter 

 

Rollade goed bruin aanbraden en daarna op lager vuur gaar laten worden. 

Net verwijderen, snijden en verdelen over  14 schalen. ( 1 per tafel) 
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4.23 Couscous (110 personen) 

            (Ingrid) 

 

Couscous medium 8 kg 

Couscouskruidenmengsel Naar smaak 

Groentebouillonpoeder Naar smaak 

Plantaardige margarine ½ kg 

Gedroogde abrikozen ½ kg 

Peper Naar smaak 

 

Verdeel de couscous over 17 schalen. Doe in elke schaal een theelepel couscouskruiden en een 

eetlepel bouillonpoeder en wat peper. Roer (droog!) goed door elkaar. Leg op elke schaal een klein 

klontje margarine. (maatje twee, flinke dobbelstenen)  

Giet vlak voor het opdienen kokend water bij de couscous. Roer met een vork en blijf er water bij 

gieten net zolang als de couscous vocht opneemt.  

Garneer elke schaal met een gedroogde abrikoos. 

 

Opm.: Couscouskruiden koop je op de markt of bij een toko. De couscous koop ik zelf meestal bij de 

Turkse (of Marokkaanse) winkel, niet al te fijn (dat plakt zo erg) en niet al te grof. Meestal is deze 

al voorgestoomd en dat is bij grote hoeveelheden wel handig. 

Groot voordeel van bovengenoemde methode is dat je nooit teveel water hebt en dat de boel nooit 

een plakkerig geheel wordt. Door het kokende water en de bereiding vlak voor het opdienen is de 

couscous heet genoeg. 

 

Tip: Knip de gedroogde abrikozen in stukjes en doe deze door de couscous.  
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4.24 Pasta spinazie met roomsaus en noten (110 personen) 

 (Ingrid) 

 

Pasta (spiraal driekleuren) 9 kg 

Groentebouillonpoeder 5 volle eetlepels 

 

Werkwijze, uitgaande van eten om 17.30 uur: 

Zorg dat het water met bouillonpoeder om 17.00 uur kookt (in de kraantjespan). Laat de pasta  10 

minuten koken. Giet af door de kraan open te zetten en water met emmers af te voeren. Je kunt 

eventueel nog een keer afspoelen met heet water.  

 

Het aantal eetlepels bouillonpoeder hangt af van de temperatuur (hoe warmer, hoe zouter) 

en van je saus die je hier bij serveert. 

De kooktijd is korter dan die op het pak staat. Maar door de grote massa krijg ik op deze 

manier pasta al dente.  

 
 

Diepvriesspinazie 13 kg 

Olijfolie 0.5 liter 

Uien 2 kg 

Rode paprika 3 kg  

Zure room 2 liter 

Cashewnoten ongezouten 2½ kg 

Geraspte kaas 2 kg 

Italiaanse kruiden ongeveer 100 gram 

Knoflook 1 bol 

Parmezaanse kaas 17 zakjes 

Zwarte olijven (ter garnering) 1 potje 

 

Ontdooi de spinazie, eerst buiten de koelkast. (ruim van tevoren beginnen te ontdooien) 

Snijdt de uien fijn en de paprika in blokjes ( Houdt voor garnering evt. 17 ringen apart). Maak de 

knoflook schoon. 

Bak de ui en driekwart van de knoflook zachtjes in de olie. Doe de spinazie erbij en laat alles op een 

zacht vuur (*) ontdooien met driekwart van de kruiden erbij. Blijf regelmatig roeren. 

Verdeel intussen de cashewnoten over 17 opdienschalen.  

Als de spinazie helemaal ontdooid is de paprika, room en de kaas erbij doen. Roeren! Dan de rest van 

de kruiden en de knoflook erdoor mengen.  

Verdeel de saus over de schalen en garneer eventueel met een zwarte olijf en/of een ring paprika. 

Per tafel 1 zakje parmezaanse kaas serveren. 

 

(*) Je kunt eventueel au-bain-marie werken nadat je de uien en de knoflook gebakken hebt.  

Opm. Als je een niet-vegetarisch variant wilt maken kun je voor de vleeseters blokjes gekookte ham 

en uitgebakken spek erdoor doen. Dan mag er minder kaas door, anders wordt het te zout, en kun je 

de noten achterwege laten. 
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4.25 Pizzasoep (120 personen) 

            (Ingrid) 

 

Maaltijdsoep, serveren met donker brood met kruidenboter, salade en gemalen kaas. 

 

Wortelen 3 kg 

Uien 2 kg 

Olijfolie 0.25 liter 

Plantaardige margarine 0.5 kg 

Bleekselderij 8 struiken 

Pasta al dente 2 kg 

Groene paprika 1 kg 

Rode paprika 1 kg 

Champignons 3 kg 

Droge witte grote bonen of linzen 2 kg 

Tomatenpuree 1 liter  

Gezeefde tomaten in blik 2 liter 

Oregano 50 g  

Knoflook 1 kleine bol  

Peper Naar smaak 

Groentebouillonpoeder(*) 600 g 

Sambal 1 kleine lepel  

Geraspte kaas 17 zakjes 

Donker brood 17 stuks 

Kruidenboter 17 kuipjes 

 

Dag ervoor: week de bonen. 

Ochtend: kook de bonen gaar en de pasta al dente. ( zie 4.1.24) 

Snijdt de groenten in niet al te kleine stukken. Bak de champignons aan in een pan met wat 

margarine. Zorg dat ze al veel van hun vocht kwijt zijn. (schoon poetsen i.p.v. wassen) 

Bak de ui aan in de olijfolie met de knoflook in een grote soeppan ( ±50 liter) , ‘roerbak’  de wortel 

en de bleekselderij hier in en doe de oregano erbij. Blus af met ± 30 liter water en los het 

bouillonpoeder er in op. Doe de tomatenpuree en de gezeefde tomaten erbij. Maak pittig met de 

sambal en peper. Kort voor het uitscheppen de paprika, champignons, bonen en pasta mee 

verwarmen.  

 

Serveren met donker brood met kruidenboter, gemalen kaas en een salade per tafel. 

 

(*) De hoeveelheid bouillonpoeder is anders per merk. 

Je kunt er ook linzen in doen. Deze hoeven niet voorgekookt te worden, maar kunnen in de bouillon 

worden gekookt. 
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4.26 Oosterse Stoofpot met Groente (90 /30 Personen). 

           (Ingrid) 

 

 Niet- vegetarisch Vegetarisch 

Quorn (grof)   5 pakken 

Quorn (fijn)  5 pakken 

Rundvlees 8 kg  

Zonnebloemolie ¼ liter  

Plantaardige margarine ¼ kg  

Uien 1½ kg ½ kg 

Winterwortelen 1½ kg ½ kg 

Courgette 2¼ kg ¾ kg 

Sperziebonen 1½ kg ½ kg 

Witte kool 2 ¼ kg ¾ kg 

Rozijnen 1 kg ¼  kg 

Knoflook 1 bol 3 à 4 tenen 

Tijm (gedroogd) Naar smaak 

Rozemarijn (gedroogd) Naar smaak 

Rode wijn  3 liter 1 liter 

Peper en zout Naar smaak 

Djinten Naar smaak 

Gemberwortel (vers) 1 flink stuk 1 stukje 

Gemberpoeder Naar smaak 

Salie (gedroogd) Naar smaak 

munt (zo mogelijk vers) Ter garnering voor 17 schalen 

Sambal 1 eetlepel 1 mespunt 

Aardappelzetmeel ( 1 pakje)   

 

Snijdt de ui in niet te kleine stukken. Snijdt de wortelen in schijven, de courgette in stukken. 

Schaaf de kool en breek de bonen midden door. Maak de knoflook schoon, schil de gember en snijdt 

deze fijn (evt. door knoflookpers). Knip de takjes munt in stukjes. 

Snijdt het rundvlees in grote dobbelstenen (of koop het zo). 

Smelt in de braadslee het pakje margarine en 

doe er een scheut olie bij. Braadt het vlees en 

doe de ui erbij. (een paar uur laten stoven) 

 Smelt in de pan de margarine en doe er een 

scheut olie bij. Braadt de Quorn en doe de ui 

erbij. 

Als de ui zacht begint te worden mag ruim de helft van de knoflook erbij geperst worden en alle 

verse gember. De kool en de wortel kunnen er nu ook bij. 

Strooi er flink wat tijm en rozemarijn en ook Djinten over en schep goed om. Giet de wijn er bij. 

Temper het vuur en laat alles zacht pruttelen. Af en toe omscheppen.  

Doe er een kleine drie kwartier voor het opdienen de overige groente bij. Proef of er zout bij moet. 

Doe de rest van de knoflook, het gemberpoeder en de salie bij. Voeg om het pittig te maken sambal 

toe. Schep af en toe om. Eventueel de stoofschotel binden met aangelengde aardappelzetmeel. 

Garneer de schalen met de verse munt. Lekker met couscous.  

 

De Djinten zorgt voor het oosterse smaakje en mag je dus best wel goed proeven.  

Bedenk dat er mensen kunnen zijn die uit principe geen alcohol gebruiken! 
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4.27 Pizza (40 personen; 10 platen). 

           (Ronald, Hennie en Hanny) 

 

Geschikt recept voor de eerste dag met alleen de staf. 

 

Bloem 3 kg 

Gedroogde gist 3 pakjes à 3 zakjes 

Melk 1 ½ liter à 2 liter 

Olijfolie 0.4 à 0.5 liter 

Zout  Naar smaak 

Bakpapier  1 rol à 10 meter  

  

Gezeefde tomaten 5 pak à ½ liter 

Knoflook  1 bol 

Tomaten  3 kilo 

Uien  2 kilo 

Paprika rood 8 stuks 

Paprika groen 8 stuks 

Champignons 3 kilo 

Maïs  7 blikjes 

Courgette  10 stuks 

Salami   1 kg 

Ham  1 kg 

Geraspte kaas 1.3 kilo 

Oregano (gedroogd) 2 potjes 

Basilicum (gedroogd) 1 potje 

Tijm (gedroogd)  1 potje 

Peper en zout  Naar smaak 

 

Deeg maken van bloem, gist, lauwe melk en olie (voorzichtig met een scheut olie beginnen, later evt. 

meer bijmengen) kneden tot een soepel deeg. Oven verwarmen tot 50˚ en dan uitzetten. Deeg 1 uur 

in de verwarmde oven laten rijzen. Nogmaals goed doorkneden. 10 Bakplaten bekleden met 

bakpapier. Deeg verdelen in 10 stukken. Deeg uitrollen en de bakplaten beleggen met deeg.  

Als eerste laag van de pizza een tomatensaus, gemaakt van de pakken gezeefde tomaten, knoflook 

en de kruiden. Peper en zout naar smaak toevoegen. 

Vervolgens de pizza's beleggen met de rest van de ingrediënten. Bestrooien met de geraspte kaas.  

Bij vegetarische pizza's het vlees weglaten. 

 
Bakken in de oven op 250º C. in ongeveer 10 à 15 minuten. 

 

Lekker met een salade van tomaten en komkommers. 
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4.28 Stifado (70/50) 

(Hennie, Hanny, Ronald) 

 

 Niet- vegetarisch Vegetarisch 

Runderlappen  7 kg  

Sojabrokken (grof)  1 kilo 

Gyroskruiden  3 potjes 1 potje 

Uien  5 kilo 3 kilo 

Knoflook  ¾ bol ¼ bol 

Olijfolie  ¾ liter ¼ liter 

Rode wijn 2 liter 1 liter 

Tomaten in blokjes (400 gr) 10 blik 8 blik 

Tomatenpuree (groot blikje) 4 stuks 1 stuk 

Kruidnagelen (gemalen)  1 zakje Naar smaak Naar smaak  

Laurier (gemalen)  1 zakje Naar smaak Naar smaak 

Griekse zwarte olijven (zonder pit) 7 pot 6 pot 

Zout en peper  Naar smaak Naar smaak 

Majoraan (vers) 4 bos 3 bos 

 

Runderlappen in blokjes snijden, omscheppen met de gyroskruiden en een half uur koel wegzetten. 

De uien snijden, de knoflook persen. Olijfolie verhitten en het vlees rondom dichtschroeien, op een 

laag vuur de uien en de knoflook toevoegen en al omscheppend 4 minuten laten bakken. Wijn, 

tomatennat, kruidnagel, laurier, olijven, zout en peper en de majoraan toevoegen en 2 uur laten 

stoven met het deksel op de pan. Op het laatst de tomatenblokjes toevoegen. 

 

Voor de vegetarische stifado de sojabrokken weken in bouillon met gyroskruiden. De bereidingstijd 

is natuurlijk veel korter dan bij de vleesvariant. De uien snijden, de knoflook persen. Olijfolie 

verhitten en hierin de uien en knoflook glazig bakken. Sojabrokken, wijn, tomatennat, kruidnagel, 

laurier, olijven, zout en peper en de majoraan toevoegen en 2 uur laten stoven met het deksel op de 

pan. Op het laatst de tomatenblokjes toevoegen. 

 

Serveertip: Met aardappelen en griekse boerensalade. 
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4.29 Vegetarisch Notenbrood in Bladerdeeg (50 personen) 
(Ronald, Hennie, Hanny) 

 

Bladerdeeg (margarine) 11 pakken 

Plantaardige olie ¼ liter 

Uien  1 ½ kilo 

Bleekselderij  2 struiken 

Paranoten (grof gemalen) 1 kg 

Cashewnoten (grof gemalen) ½ kg 

Hazelnoten (grof gemalen) ½ kg 

Paneermeel  ½ kg 

Eieren  15 stuks 

Nootmuskaat  Naar smaak 

Kaneel  Naar smaak 

Zout en peper  Naar smaak 

Tuinkers   5 bakjes 

 

Deeg ontdooien op werkblad. Olie verhitten en hierin de uien en bleekselderij fruiten tot ze zacht 

zijn. Roer de noten, paneermeel, eieren, specerijen en wat zout en peper door de gefruite groenten. 

(Begin met 10 eieren en kijk hoe plakkerig het mengsel is, evt. meer eieren toevoegen) 

Verdeel dit mengsel over de 110 plakjes bladerdeeg en vouw hier driehoekjes van. Bestrijk de 

flapjes met losgeklopt ei of melk en bak ze 30 minuten in de oven op 200ºC. 

Serveren met bakje tuinkers per tafel.    2 flapjes per persoon. 

 

Opm.: erg bewerkelijk. 
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4.30 Saté 

 

varkenssaté 2 stokjes per persoon 

 

De benodigde hoeveelheid satés aanbraden in olie, in de braadslee om bruin te worden. 

Nagaren in de oven op een bakplaat; 10% vocht, 160˚C. ongeveer 15 minuten. 

 

 

 

4.31 Vegetarische Saté  

 

Vegetarische saté 2 stokjes per persoon 

 

Vegetarische satés hoeven alleen maar aangebraden te worden, tot ze goed bruin en warm zijn. 

 

Opm: er zijn allerlei heerlijke variaties mogelijk in plaats van de vegetarische saté, zoals 

bijvoorbeeld Quornbrokjes in satémarinade. 
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4.32  Kerrieschotel (90/30 personen) 

(Hannes) 

 

Uien 8 kg 

Champignons in schijfjes 8 kg 

Ananasstukjes 10 kg op sap (niet op siroop) 

Gedroogde rozijnen 2 kg 

Plantaardige margarine 2 kg 

Bloem 1.75 kg 

Groentebouillonpoeder  

Kerriepoeder 80 gram 

Zilvervliesrijst 7 kg 

Melk  

Kipfilet 7 kg 

Kipkruiden Naar smaak 

Quorn 10 pakjes 

 

‘s Ochtends rozijnen in heet water laten weken, afgieten en uit laten lekken. Blikken ananas openen, 

sap bewaren , en stukjes ananas eventueel kleiner maken. Rijst koken volgens gebruiksaanwijzing 

verpakking of volgens aanwijzing Hfdst. 4.1.7 van deze map.   

Champignons en uien snijden en smoren met een beetje olie in de braadslee. Apart in een schaal 

doen. In de braadslee boter smelten en meel toevoegen tot een roux. Ananassap toedienen tot een 

dikke saus ontstaat. Eventueel nog aanlengen tot juiste dikte met melk. De gesmoorde champignons 

en uien en de geweekte rozijnen toevoegen. De saus op smaak brengen met kerrie (± 80 g) en 

bouillonpoeder.   

Kipfilet in stukjes snijden en kruiden met kipkruiden. Bakken in margarine.  

quorn bakken. 

Aan 3/4 van de saus de kipfilet toevoegen. Aan 1/4 van de saus de quorn toevoegen. 

 

Opm. Dit is een zoet gerecht dat men niet gewend is, maar dat wel goed is bevallen. 
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4.33  Hartige Taarten (36 personen) 

 

4.33.1 Quiche Lorraine (4 taarten voor 12 personen) 

Bladerdeeg 3 pakjes à 10 plakjes 

Gesnipperde uien 2 kilo 

Eieren  16 stuks 

zure room 4 bekertjes 

Paprikapoeder Naar smaak 

Verse peterselie 1 bos 

Geraspte belegen kaas 800 gram 

in dikke plakken gesneden katenspek 400 gram 

Zonnenbloemolie 1 dl. 

Bakvormen 4 stuks 

 

Bladerdeeg uitspreiden en laten ontdooien. Spek in blokjes snijden. Olie verhitten in de koekenpan 

en de uien met spek even aanbakken. Af laten koelen. Eieren loskloppen met zure room, peper en 

paprikapoeder. Peterselie erboven fijn knippen. Kaas toevoegen en erdoor roeren. Oven 

voorverwarmen op 225 graden. Springvormen invetten, bodem en rand bekleden met bladerdeeg. 

(per vorm 7 vellen gebruiken). Verdeel het mengsel over de vormen. 40 minuten goudbruin bakken in 

de oven. 

 

4.33.2 Zalm-Preitaart (4 taarten voor 12 personen) 

Gesneden prei 2 kilo 

Zalm 8 blikken à 220 gram 

Eieren 12 stuks 

Croissantdeeg 4 kleine blikken (à 6 vellen) 

Plantaardige margarine  100 gram 

Zout en peper Naar smaak 

Worcestershiresaus 1 flesje 

Koffieroom 4 eetlepels 

Bloem 160 gram 

Witte wijn 12 eetlepels 

Bakvormen 4 stuks 

 

Verhit de margarine en fruit de prei zachtjes aan. Maak de zalm in een kom los en splits de eieren. 

Roer de dooiers los met bloem, voeg koffieroom,wijn, paprikapoeder, zout en peper toe.  

Schep de zalm en prei erdoor. Breng op smaak met de worcestershiresaus. Bekleed de springvormen 

met het deeg. Klop de eiwitten stijf en schep het door het mengsel. Verdeel het mengsel over de 

bakvormen. Bak in 20 minuten op 250 graden. 
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4.33.3 Spinazietaart (4 Taarten Voor 12 Personen) 

 

Magere kwark 4 bakjes à 225 gram 

Zonnebloemolie 16 eetlepels 

Zout en peper Naar smaak 

Bloem 1 kilo 

Gesnipperde uien 1 kilo 

Mon Chou 4 pakjes 

Danish blue 200 gram 

Eieren 8 stuks 

Diepvriesspinazie 4 pakken à 450 gram 

koffiemelk 4 eetlepels 

Plantaardige margarine 100 gram 

Springvormen 4 stuks 

 

Vet de springvormen in, roer de kwark los met de olie en wat zout. Voeg 900 gram bloem toe, en 

kneed het snel tot een soepele bal. Bestuif het aanrecht met bloem, verdeel het deeg in vieren. 

Rol drievierde van elk bal uit tot een ronde lap. Bekleed hiermee de bakvormen. Rol de rest van het 

deeg uit en snijd deze in reepjes.  

Let op: Indien niet meteen wordt gebakken, kan het deeg het beste in de koelkast worden bewaard. 

 

De ui fruiten in de margarine. Snijd de kazen in stukjes. Klop de eieren los met zout en peper. 

Kook de spinazie volgens de gebruiksaanwijzing. Laat het uitlekken in een zeef en druk het vocht 

eruit. Roer de spinazie en de uien door het eimengsel. Schep de helft van het spinaziemengsel in de 

vormen. Verdeel de kazen erover en verdeel hier de rest van de spinazie over. Garneer elke taart 

met reepjes deeg. Bestrijk het geheel met koffiemelk. Bak in 35 minuten op 225 graden de taarten 

gaar. 

 

Opm: Voor grote hoeveelheden bijna niet te doen. Wel ideaal voor de stafmaaltijd op de eerste 

zaterdag of als onderdeel voor de picknick of voor het buffet op de laatste avond. 
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4.33.4 Spinazietaart (ong. 40 personen) 

 

Bladerdeeg hartige taart 8 pakjes á 10 vellen 

Margarine 1 pakje 

Bettine blanc 2,5 kilo 

Uien 2 kilo 

Citroenen 4 stuks 

Diepvries bladspinazie  (deelblokjes) 10 x 450 gram 

Eieren 14 stuks 

Bakpapier  1 rol 

 

Verwarm de oven voor op 200 C. Leg alle bladerdeeg uit om te ontdooien. Bekleed de bakblikken 

met bakpapier. 

Laat de spinazie ontdooien en druk daarna alle vocht eruit in een zeef. 

Snijd de uien in stukjes, rasp de gele schil van de citroenen en klop 10 eieren. 

Leg dakpansgewijs de helft van het bladerdeeg op bakblikken en druk de naden goed aan.  

Verhit boter in een koekenpan en bak de ui goudbruin.  

Meng in een pan de spinazie met de uien, citroenrasp, geklopte eieren, peper en zout. 

Verdeel dit mengsel over het bladerdeeg maar laat de randen vrij. 

Verkruimel hierop de Bettine Blanc, leg hierop weer de andere helft van het bladerdeeg (de randen 

moeten elkaar overlappen). Bestrijk de randen met de losgeklopte 4 eieren en vouw de randen om en 

druk ze vast. 

Bestrijk alles met de rest van de losgeklopte eieren. Bak in de oven in ca. 40 minuten. 
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4.33.5 Hartige Taart Prei/Kaas 

 

Bladerdeeg hartige taart 8 pakjes 

Paneermeel 4 pakjes 

Uien  2 kilo 

Knoflook 1 bol 

Bloem 1 kilo 

Bouillonpoeder Naar smaak 

Vegetarische spekjes 10 pakjes (evt.AH) 

Kerrie 1 busje 

Peper 1 busje 

Prei 7 kilo gesneden 

Eieren 30 stuks middel 

Geraspte kaas belegen 2 kilo 

Zure room 7 potjes 

Aluminium vormen   

Deegrol   

 

Oven voorverwarmen op 180  C. 

Bladerdeeg ontdooien en in de vormen leggen. Strooi paneermeel op de bodem. 

Snijd de uien, de knoflook. Snijd de prei en was deze en laat goed uitlekken. 

De eieren loskloppen en mengen met de zure room, de helft van de geraspte kaas en de peper 

erdoor doen. 

De uien en de knoflook aanzweten  tot ze glazig zijn, de spekjes erbij doen. Dan de kerrie erbij en 

mee laten zweten. 

De prei erbij doen en ook even mee laten zweten. Het bouillonpoeder erover strooien. Alles een 

beetje laten afkoelen! 

Dan het eiermengsel door het preimengsel mengen en op het bladerdeeg in de vormen leggen. 

Rest geraspte kaas erover strooien. 

De oven in en in ongeveer 35 minuten bakken. 
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4.34 Shepherd's  pie (85 personen) 

(Hennie) 

Half om half gehakt 10 kilo 

Gesnipperde uien 6 kilo 

Winterwortelen 5 kilo 

Knoflook 1 bol 

Bloem 400 gram 

Groentebouillonpoeder voor 4 liter  

Gepelde tomaatblokjes 10 blikken à 400 gram 

Worcestershiresaus 20 theelepels 

Gedroogde salie 1 potje 

Plantaardige margarine 500 gram 

Champignons, in plakjes gesneden 2,5 kilo 

Zout en peper Naar smaak 

 

Rul het gehakt in de braadslee. Voeg ui, wortel en knoflook toe. Bak nog 10 minuten zachtjes na. 

Roer de bloem erdoor en bak nog 2 à 3 minuten. Roer vervolgens beetje bij beetje de bouillon en 

tomaat erdoor en breng alles aan de kook. Voeg de worcestershiresaus, salie (naar smaak), zout en 

peper toe. Laat alles circa 25 minuten met deksel op de pan sudderen.  

Oven voorverwarmen op 200 graden. Roer de champignons door het vlees. Maak op smaak met peper 

en zout. Schep alles over in 12 lage ovenschalen.  

 

Kook de aardappelen met zout goed gaar. Stamp de aardappelen ( grote stamper aanwezig) samen 

met de kokende melk en margarine. ( Voeg de kokende melk beetje bij beetje toe tot de gewenste 

dikte is verkregen.) 

 

Verdeel de aardappelpuree gelijkmatig over het vlees. Breng eventueel met een vork figuren aan. 

Bak ca. 30 minuten in de oven op 200 graden. 

 

Tip: Vergelijkbaar menu voor vegetariërs op volgende bladzijde. 

aardappelen 30 kg 

Zout Naar smaak 

Halfvolle melk 3 liter 

Plantaardige margarine 200 gram 
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4.35  Rumbledethumps (35 personen-vegetarisch) 

(Ronald en Leon) 

 

Verhit de oven op 180 graden. Vet 5 ovenschalen in met olie. Snijd de kaas in kleine blokjes. Doe de 

aardappelen in een pan met koud water. Breng ze aan de kook en laat ze gaar worden. Giet ze af en 

spoel ze af met koud water. Stamp de aardappelen fijn. Fruit de uien in ca 10 minuten goudbruin. 

Voeg de kool toe en bak deze 5 minuten mee. Voeg de aardappelen toe met zout en peper. Haal de 

pan van het vuur en roer er de blokjes kaas en de cashewnoten door. Verdeel het mengsel over de 5 

schalen en strooi er de geraspte kaas en de zonnebloempitten over. Bak het geheel 20 minuten in de 

oven. 

  

Tip: Vergelijkbaar menu voor vleeseters op vorige bladzijde. 

Plantaardige margarine 500 gram 

In plakken gesneden uien 3 kilo 

Gesneden spitskool 5 kilo 

Zout en peper Naar smaak 

Geraspte jong belegen kaas 4 zakjes à 150 gram. 

Jong belegen kaas 1,5 kilo 

Cashewnoten 1 kilo 

Aardappelen 9 kilo 

Zonnebloempitten 200 gram 
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4.36 Spaghetti Bolognese (120 personen-vegetarisch) 

(Ronald, Hennie en Leon) 

 

Spaghetti 9 kilo 

Winterwortelen 25 stuks 

Bleekselderij 3 bosjes 

Gesnipperde uien 5 kilo 

Knoflook 2 bollen 

Peterselie 4 bossen 

Zonnebloemolie 0,5 liter 

Tivall-gehakt 12 kilo 

Plantaardige margarine 500 gram 

Gepelde tomaten in blik  25 blikken à 400 gram 

Peper en zout Naar smaak 

Suiker 100 gram 

Parmezaanse kaas 17 zakjes 

Koksroom 0,5 liter 

Tomatenpuree 4 blikken à 140 gram 

 

Bak de grof geraspte wortel, de gehakte bleekselderij, de uien, de geperste knoflook en de 

gesnipperde peterselie in de olie tot de uien glazig zijn. Voeg de tomaten en de helft van de boter 

toe. Voeg peper en zout naar smaak toe. Roer het en dek het af. Laat de saus 1 uur sudderen, voeg 

de suiker toe en laat dan nog 30 minuten nasudderen. Eventueel te verdunnen of aan te vullen met 

blikken tomatenpuree en bouillon. 

Voeg voor het opdienen de room toe. Serveren met de parmezaanse kaas. (elke tafel 1 zakje) 

 

Spaghetti koken: 

 
Methode 1:  

Pasta gaar koken in zout water en een scheut olie (tegen het plakken). Wanneer de pasta gaar is, 

direct afkoelen in koud water. De pasta voor gebruik verwarmen in de oven in 30 minuten, 180° , 

100% vocht. 

(Bij geen voorgerecht is het niet nodig om de pasta in de oven opnieuw te verwarmen.) 

 

Methode 2:  

Au-bain-mariepan ¾ met warm water vullen. Aan de kook brengen en olie en zout toevoegen. 

Om 17.15 pasta in water doen, half pak boter bijvoegen tegen overkoken. Als water weer kookt 

pasta 5 minuten laten koken. Water aftappen, Klaar!!!!! 
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4.37 Sirano Po Sopsko  voor 35 personen 

 

Eieren 45 stuks 

Tomaten 25 stuks 

Feta 5 stukken 

Ui 2 kg 

Aardappelen 7 kg 

Knoflook ½ bol 

Peterselie 3 bos 

Zout en peper Naar smaak 

Olijfolie ¼ liter 

Plantaardige margarine ½ kg 

 

 

Aardappelen schillen, wassen en in grove stukken bijna gaar koken. 

Uien schillen, snijden en glazig bakken. 

Knoflook pellen, fijnsnijden en even met de uien meebakken. 

Eieren breken, dooier 1x inprikken. NIET KLUTSEN. 

Tomaten in dikke plakken/ parten snijden en de feta in stukken snijden (niet te fijn) 

Peterselie fijnhakken 

Alles licht door elkaar scheppen 

Zout en peper toevoegen 

Ruime hoeveelheid boter in ovenschalen 

Eimengsel in de schotel gieten en in een hete oven zetten, net zolang totdat het ei net gaar is. 
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4.38 Veggieburger  vegetarisch 40 stuks 

 

Kikkererwten 10 blik à 400 gr 

Mais 10 blik à 150 gt 

Bosui 10 bos 

Paprika rood 5 

Komijn 10 theelepels 

Kerriepoeder 10 theelepels 

Paneermeel 1 kg 

Olijfolie 10 eetlepels  (½ liter) 

Zout en peper  Naar smaak 

 

 

Pureer kikkererwten en mais met de staafmixer. Maal niet te fijn. 

Snijdt de paprika en de bosui fijn. 

Meng dit samen met de kikkererwten en mais, komijn en kerriepoeder. 

Breng op smaak met peper en zout en voeg wat paneermeel toe. 

Laat 10 minuten staan. Hierdoor wordt het mengsel wat steviger. 

Maak van het mengsel 40 burgers. 

Strooi de rest van paneermeel op een bord en druk de burgers aan beide kanten in het paneermeel. 

Verhit olie in een pan en bak de burgers 4 minuten. Keer ze halverwege. 

 

 

 

4.39 Hamburgers 

 

Hamburgers  100 stuks 

Uien 2 ½ kg 

Tomatenketchup 3 flessen à 1 liter 

Mayonaise 3 flessen à 1 liter 

Plantaardige margarine 500 gr 

 

Uien in ringen snijden en bakken. Hamburgers bakken in margarine en warm houden. 

 

 

Voor bij de vegetarische burgers en de hamburgers 

Witte zachte ronde broodjes 150 stuks 

 

IJsbergsla voor onder de burgers 

IJsbergsla 5 kroppen 

 

Sla in stukken snijden en wassen, voor op de broodjes bij de broodjes 



"De grote pannen" 

 

4.40 Varkensvlees met Tomaat en Wijn 

(90 personen) 

 

 

Varkensvlees (varkenslappen) 9 kg 

Uien 6 kg 

Tomaten 12 kg 

Zout en peper Naar smaak 

Plantaardige margarine ½ kg 

Zonnebloemolie ½ liter 

Knoflook 1 bol 

Majoraan 1 potje 

Bloem ½ kg 

Slagroom 1 liter 

Rode wijn 2 liter 

 

Vlees in blokjes snijden, bestrooien met zout en peper 

Uien pellen en snippen 

Tomaten inkruisen en in kokend water dompelen, daarna ontvellen en in vieren snijden 

Margarine en olie verhitten in de pan 

Vlees rondom bruin bakken  

Knoflook pellen en erboven uitpersen. Uien toevoegen en meebakken 

Erdoor roeren: 2 liter water, tomaat, wijn en marjaraan 

In schaal bloem met water tot een papje roeren en door het vleesmengsel roeren 

Met deksel op de pan stoven tot het gaar is ( 10 à 15 minuten) 

Slagroom erdoor roeren 

Eventueel nog wat bouillon toevoegen wanneer het te droog is 
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4.41 Courgette met Tijm en Bieslook 

40 personen vegetarisch 

 

Courgette 20 stuks 

Bettine chèvre frais naturel 55+  (geitenkaas) 1 ½ kg 

Tijn vers 6 zakjes 

Citroen 6 stuks 

Ricotta 6 bakjes à 250 gr 

Olijfolie ½ l 

Bieslook 10 zakjes 

Knoflook ½ bol 

Zout en peper Naar smaak 

 

Verwarm de oven voor op 190º C. snijdt de courgettes doormidden en hol ze aan de binnenkant uit. 

Snijdt het vruchtvlees in stukjes. 

Verkruimel de geitenkaas, ris de blaadjes van de tijm. Rasp het geel van de citroenschil. 

Meng courgettevlees, geitenkaas, ricotta, tijm, bieslook, knoflook, citroensap, zout en peper samen 

met citroensap. 

Vul de uitgeholde courgettes met dit mengsel 

Besprenkel met olijfolie en bak de courgettes in ongeveer een ½ uur gaar. 
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4.42 Zalm 

Gestoomd in de oven 

 

Zalmmoten à 125 gram 90 stuks 

Viskruiden   

Citroenen 20 stuks 

Olie ½ liter 

 

Citroenen goed schoon boenen, het geel van de schil raspen. Ongeveer 5 citroen uitpersen. 

 

Zalmmoten in ovenschalen leggen, besprenkelen met citroensap en olie. 

Bestrooien met citroenrasp en viskruiden. 

Schalen afsluiten met deksel of aluminiumfolie. 

Ongeveer 20 minuten stoven in de oven op 170 ºC. 

Serveren met plakjes of parten citroen. 
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4.43 Pasta met courgette, roomkaas/citroensaus 
40 personen 

 

Pasta  penne rigata 8 pak à 500 gram Barilla 

Courgette 10 stuks 

Roomkaas naturel 8 pakjes 

Citroenen BIOLOGISCH 4 stuks 

Basilicum vers 8 potjes 

Knoflook 1 bol 

Parmezaan  1 kilo aan een stuk om zelf te raspen 

Peper en zout Naar smaak 

 

 

Courgette bakken met knoflook, roomkaas toevoegen, laten smelten. Citroenen raspen en uitpersen, 

toevoegen aan de saus. Parmezaan raspen en grootste deel door de saus mengen. Zout en peper naar 

smaak toevoegen. Laatste deel parmezaan voor garnering gebruiken. 
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4.44 Kipcurry met linzen 
 

 

Rode linzen 2 ½ kilo 

Water 5 liter ? 

Rode pepers 5 stuks 

Uien in ringen gesneden 3 kilo 

Knoflook 3 bollen 

Kerrie 20 eetlepels 

Kippenbouten 60 stuks 

Tomaten 80 stuks 

Citroensap 1 grote fles 

Gemalen kokos 40 eetlepels 

Zout Naar smaak 

Olie ½ liter 

 

Kook de linzen met de fijngehakte rode peper 20 minuten in het water. 

Verhit de olie in een andere pan en fruit hierin de uienringen en de uitgeperste tenen knoflook ca. 3 

minuten. Roer de kerrie door het uienmengsel en laat alles nog ca. 3 minuten doorfruiten. Voeg de 

stukken kip en de in ontvelde, in stukken gesneden tomaat toe. Leg een deksel op de pan en laat de 

curry ca. 20 minuten smoren. 

Voeg de linzen met het kookwater, citroensap, kokos en zout toe en laat de curry 20 minuten 

zachtjes koken totdat de kip gaar is. 
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4.45 Curry van gemengde groenten 

 

 

Wortelen schoongemaakt en in plakjes 

gesneden 

2 kilo 

Sperziebonen 2 kilo 

Aardappelen 2 kilo 

Uien 1 kilo 

Knoflook 1 bol 

Koriander gemalen 5 eetlepels 

Komijn gemalen 5 eetlepels 

Gemberpoeder 5 theelepels 

Margarine 150 gram 

Yoghurt 1 ½ liter 

Tomatenpuree 10 eetlepels 

Zout Naar smaak 

Doperwten (VRIES) 1 kilo 

Cashewnoten 1 kilo 

 

 

Blancheer de wortelen, sperziebonen en de blokjes aardappel 5 minuten in kokend water. Laat de 

groenten goed uitlekken. 

Verhit de margarine in een pan en fruit hierin de fijngesneden ui en de knoflook lichtbruin. Voeg de 

gemalen koriander, komijn en het gemberpoeder toe en fruit alles nog 3 minuten. Voeg de uitgelekte 

groenten toe, yoghurt, tomatenpuree en zout. Roer alles goed door elkaar. Draai de hittebron laag, 

leg een deksel op de pan en laat het gerecht 20 minuten zachtjes koken tot de groenten gaar zijn. 

Voeg de cashewnoten en de doperwten vlak voor het serveren door de curry. Alles moet goed warm 

zijn. 
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4.47 Pasta met paddenstoelenroomsaus 

 

30 / 35 personen 

 

champignons 4 kg 

Oesterzwammen 1 kg 

Prei 2 kg gesneden  

Margarine 600 gr  

Bloem 460 gr 

Bouillon 4 liter 

Crème fraiche 1 liter 

Pasta  tagliatelli geel +groen 3. ½ kg  

naar smaak Peper en zout  

 

Prei, champignons en oesterzwammen bakken. 

Roux maken van boter en bloem + bouillon. Toevoegen paddenstoelenmengsel. Afmaken met creme 

fraiche. Op smaak maken peper en zout. 

 

Pasta koken en toevoegen aan de saus. 
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4.48 Pissaladière 

 

Frans pizzabrood, de helft met ansjovis  (warm hapje bij picknick) 

 

Water 1 liter 

Eieren 10  

Bloem 2250 gram 

Zout 10 tl 

Margarine 250 gram 

Instantgist 10 zakjes 

  

Olijfolie 4 dl 

Uien in ringen gesneden 6 kg 

Dijonmosterd 10 el 

Tomaten 40 

Basilicum 20 tl  

Uitgelekte ansjovisjes uit blik 60 

Zwarte ontpitte olijven 120 

Naar smaak Zout en peper   

 

 

Deeg maken van de eerstgenoemde ingrediënten. 1 uur laten rijzen. Daarna voorzichtig door kneden 

en verdelen over 5 platen. 

 

Verhit voor het beleg de olie in een pan, bak daarin de uien ca 20 minuten op een laag vuur tot ze 

heel zacht zijn. Laat afkoelen. 

 

Smeer de mosterd op het deeg, leg ontvelde plakken tomaat erop. Breng de gebakken uien op smaak 

met zout, peper en basilicum, en verdeel het mengsel over de tomaten. 

 

Maak een soort vlechtwerk van de ansjovis hierover en verdeel daarna de olijven over de platen. 

Bedek de pissaladière met ingevet cellofaan en laat nog 10- 15 minuten rijzen. 

Bak de pissaladière 25-30 minuten, of tot de bodem gebakken en goudbruin is langs de randen. 

Warm serveren. 
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4.49 Tortilla taart 

 

Tortilla’s 75 stuks 

Paprika gemengd 25 stuks 

Knoflook  2 bollen 

Mais 25 blikjes 

Bruine bonen 10 liter blikken 

Borlottibonen 10 blik à 400 gram 

Chilibonen 10 blik à 400 gram 

Black eye bonen 10 blik à 400 gram 

Uien 4 kg 

Gepelde tomaten 10 blik 

Bruine suiker 2 pak  

Koekkruiden  2 potjes  

Gemalen komijn 2 potjes 

Kerstomaatjes 2 kilo 

Crème fraiche 18 bekertjes 

Geraspte kaas belegen 18 zakjes 

Sterke koffie ½ liter  

Olie  ½ liter  

 

Uien pellen en snijden. Fruiten met suiker.  

Paprika’s schoonmaken en snijden toevoegen aan de uien. Kruiden toevoegen. 

Bonen en mais laten uitlekken. Toevoegen aan de uien/ paprika. 

Gepelde tomaten toevoegen en koffie. 

Op smaak maken met bouillon. 

 

Benodigde aantal schalen klaarzetten. Lagen maken van de bonensaus en tortilla’s. 

Afdekken met crème fraiche, kaas en kerstomaatjes. 

ongeveer 20 minuten in de oven, 180 graden 
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5 GROENTEN 
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5.1 Broccoli met cashewnoten 

            (Ronald en Leon) 

 

 

Broccoli 25 kg 

Cashewnoten 1 kg 

Zout naar smaak 

 

Broccoli koken in water met zout naar smaak. De cashewnoten in kleine stukjes hakken en voor 

opdienen per schaal uitstrooien. 
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5.2 Zoetzure Bietjes (120 personen) 

            (Ronald en Leon) 

 

 

Gekookte bietjes 28 kg 

Halfvolle margarine ¾ kg 

Gesnipperde Uien 2 kg 

Suiker 1 kg 

Maïzena 0.5 kg 

Zout Naar smaak 

Azijn 0.5 liter 

 

Maak de bietjes schoon en snijdt deze in plakken. 

Fruit de uien in de margarine. Roer suiker, maïzena, zout en azijn erdoor. Laat al roerende indikken. 

Draai het vuur lager. Verwarm de bieten in de saus onder af en toe roeren.  
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5.3 Deense Rode Kool 

            (Ronald en Leon) 

 

 

Gesneden rode kool 18 kg 

Plantaardige margarine 0.5 kg 

Suiker 1 kg 

Azijn ± 0.5 liter 

Rode bessenjam 4 potten 

Appels 2 kg 

 

Doe boter, suiker, zout, water en azijn in een pan. Als het begint te koken en de boter is gesmolten, 

voeg dan de rode kool toe . Alles goed mengen en aan de kook brengen. Pan afdekken en in de oven 

zetten. 2 uur laten smoren op 165°. Houdt vochthoeveelheid in de gaten, eventueel water bijvullen. 

Ongeveer 10 minuten, voordat kool gaar is jam en geraspte appel toevoegen.  

(mag ook 2 liter blik appelmoes zijn) Even laten smoren. 

 

Wanneer je geen suiker wilt gebruiken, kun je eventueel meer jam toevoegen. 
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5.4 Groentehoeveelheden 

           (Ronald en Leon) 

 

Bij de hier onder genoemde groentehoeveelheden is rekening gehouden met een extra salade 

per tafel. 

 

Bloemkolen (grote) 24 stuks 

Erwtjes + worteltjes 30 blik à 1 liter 

Geschrapte worteltjes 22 kg 

Peultjes en 

Worteltjes 

Peterselie (garnering) 

6 kg 

13 kg 

3 bosjes 

Sperziebonen 22 kg 

 

 

Aardappelen 

Plantaardige margarine 

Zout 

30 kg 

250 gram 

Naar smaak 

Werkwijze, uitgaande van eten om 17.30 uur: 

Om 16.30 uur aardappelen met zout water en boter (voorkomt overkoken) opzetten in au-bain-

marie-pan.  

Indien aardappelen gaar zijn, water aftappen en  afgedekt laten staan. 
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5.5 Sajoer Boontjes 

            (Ingrid) 

 

Sperziebonen (heel, fijn) 24 blikken 

Uien 2 kg 

Knoflook 1 grote bol 

Zonnebloemolie 0.10 liter 

Santen 3 pakjes  

Ketjap Manis  

Sambal  

Djinten  

Ketoembar  

Kentjoer  

Trassi  

Boemboe saté  

Kerrie (mild en scherp)  

Gemberpoeder  

 

Bak de uien met driekwart van de knoflook in de olie. Doe de boontjes met vocht en al erbij. Breek 

de pakjes santen in stukjes en laat ze erin oplossen. Doe er de specerijen bij. Roeren, proeven, erbij 

doen van het een of ander, roeren, proeven nog wat van het een of het ander erbij. Tegen het einde 

de rest van de knoflook erbij.  

 

Het is moeilijk te zeggen hoeveel specerijen je moet gebruiken, meestal een paar eetlepels van elk. 

Hoe sterk ze van smaak zijn hangt af van waar je de specerijen hebt (markt, toko, supermarkt). Hoe 

langer het pruttelt en de kruiden inwerken, hoe smaakvoller alles wordt.  

Dit recept vraagt niet veel aandacht, laat de boel maar pruttelen.  

Je kan de tijd dan ook goed gebruiken om een rijsttafel klaar te maken. 
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5.6 Sajoer Kol (bijgerecht nasi, 120 personen)   

 
Zonnebloemolie 0,5 liter 

Kemirinoten  2 bakjes á 20 noten 

Uien 2 kilo 

Knoflook 2 bollen 

Witte kool of spitskool 6 kilo 

Sambal badjak 1 pot 

Groentenbouillonpoeder Naar smaak 

Santen 3 blokken 

 

Kool in grove stukken snijden en wassen. Ui grof snijden en aanbakken in olie, knoflook meebakken. 

Fijngehakte kemirinoten en sambal 2 minuten meebakken. Kool bijvoegen en een paar minuten 

meebakken. Bouillon toevoegen zodat kool net onderstaat. 3 blokken santen toevoegen en laten 

smelten. Daarna 5 minuten goed doorkoken. 

Kool moet beetgaar zijn. 

Serveren als bijgerecht, opdienen in een schaaltje. 
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5.7 Ratatouille 

 

Uien gesneden in ringen 8 kg 

Rode paprika 25 stuks 

Groene paprika 25 stuks 

Aubergines 20 stuks 

Courgettes 20 stuks 

Tomaten 7 kg 

Olijfolie ½ liter 

Knoflook 2 bol 

Provencaalse kruiden 2 potjes 

Zout en peper  Naar smaak 

 

Snijdt de parika’s in stukjes, idem voor de aubergines. Snijdt de courgettes in plakken, de tomaten 

in parten of plakken. 

Bak de parika’s aan in olie, voeg de uien toe, daarna de knoflook. Courgettes en aubergines 

aanbakken, voeg daarna de tomaten toe. 

Voeg de kruiden, zout en peper toe naar smaak. 

Laat ± ½ uur stoven tot de groenten lekker zacht zijn 
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5.8 Gado gado 

 

Chinese kool 6 kg 

Sperziebonen 6 kg  

Winterwortelen 3 kg 

Taugé  4 kg 

Gefruite uitjes INPROBA 10 zakjes 

 

Kool in repen snijden, sperziebonen afhalen, winterwortelen schrappen en in julienne snijden, taugé 

wassen. Groenten blancheren en afspoelen met koud water. 

Verdeel de groenten over de benodigde aantal schalen. 

Serveren met pindasaus en de gefruite uitjes  
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6 SAUZEN 
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6.1 Kerriesaus 

            (Ronald) 

 

 

Halfvolle Melk 2.5 liter 

Groentebouillonpoeder voor 2.5 liter  

Bloem 1 kg 

Plantaardige Margarine 1 kg 

Kerrie à 35 gram 1 potje 

Zout en Peper Naar smaak 

 

 

Margarine en kerrie (naar smaak) verhitten in een pan. Bloem toevoegen en goed doorroeren. Melk in 

één keer toevoegen en samen aan de kook laten komen. Blijf goed roeren. Bouillonpoeder, zout en 

peper naar smaak toevoegen. 
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6.2 Satésaus 

            (Leon) 

 

 

Halfvolle melk 5 liter 

Gesnipperde uien 1 kg 

Knoflook ½  bol 

Sambal Oelek Naar smaak 

Ketjap Benteng Manis ± ½ liter 

Bruine suiker ¼  kg 

Azijn of citroensap Naar smaak 

Zout Naar smaak 

Pindakaas 1½  kg 

 

 

Verhit in een pan de melk en voeg alle ingrediënten toe.  Zet vuur laag en blijf roeren tot een gladde 

saus is verkregen. Goed proeven, hoeveelheden zijn moeilijk aan te geven. 

 

Opm. Je kan natuurlijk ook kant-en-klare satésaus kopen bij de Makro. 
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6.3 Champignonsaus 

              (Ronald) 

 

Champignons 5 kilo 

Halfvolle melk 3 liter 

Plantaardige Margarine ½ kilo 

Groentebouillon 3 liter 

Bloem 1 kilo 

Peper en zout Naar smaak 

 

In plakken gesneden champignons goed aanbakken in boter. Wanneer champignons bijna gaar zijn, 1 

kilo bloem toevoegen. Als de bloem goed is opgenomen door het vocht, aanlengen met bouillon en 

melk. 

Op smaak maken met peper en zout. 
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6.4 Kaassaus 

(Hannes) 

 

jonge kaas 

(geraspt)      

3 

kg      

  3.5 kg 

bloem      3.5 kg  

plantaardige 

margarine      

1,5 kg 

kruidenboter poeder voor 7 kg  

Melk 9 liter 

Nootmuskaat Naar smaak 

 

 

Kaassaus maken door boter te smelten, kruidenboterpoeder erdoor roeren. Dan voorzichtig de 

bloem erdoor roeren en aanlengen met melk tot een dikke brei. Tot slot de kaas toevoegen en op 

smaak brengen met nootmuskaat. Aan het einde aanlengen met melk tot een gladde saus. 

Tip: Apart serveren. Lekker met broccoli of bloemkool. 
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7  

NAGERECHTEN 
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7.1 Blikfruit met Slagroom 

         ( Ronald en Leon) 

 

Gemengd fruit in blik à 1 liter 30 blikken 

Slagroom 4 spuitbussen 

 

Elk blik over 4 dessertschaaltjes verdelen. Slagroom bij opdienen opspuiten.  

Opm.: "Delmonte" is duurder maar je proeft wel het verschil.  

 

7.2 Chocoladevla met Peren 

         (Ronald en Leon) 

 

Chocoladevla 17 liter 

Halve Peren in lichte siroop à 12/14 stuks  10 blikken 

 

Bij hoeveelheidbepaling zijn we uitgegaan van ½ peer per persoon en 1 liter vla  per tafel . 

 

7.3 Vanillevla met Slagroom 

         (Ronald en Leon) 

 

Vanillevla 22 pakken à 1 liter 

Slagroom 4 spuitbussen 

 

 
VARIATIE: 

(Hannes) 

 

Chocoladevla 11 liter 

Vanillevla 11 liter 

Slagroom 4 spuitbussen 

 

De 2 kleuren vla's naast elkaar, verdeeld over 17 schalen, uitgieten. Met lepel kan je dan gezichtjes 

maken of andere gewenste figuren. 

De corveeploeg kan dan met de spuitbussen langs de tafels gaan om de liefhebbers slagroom te 

geven. 

 

VERSE SLAGROOM 

 

slagroom 7 liter 

slagroomversteviger Voor 7 liter 

Kristalsuiker 420 gram 
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Custardvla met Rabarber 

         (Ronald) 

 

 

Halfvolle melk 15 liter 

Custard à 400 gram 2 pakken 

Rabarber 10 kg 

Suiker 4 à 5 kg 

 

Rabarber wassen en in stukjes snijden. Koken in weinig water. (let op voor aanbranden, gebruik bij 

voorkeur de oven) 

Laten afkoelen. 3 kg suiker toevoegen als de rabarber nog lauwwarm is, zodat suiker nog oplost. 

 

Custardvla maken door 14 liter melk te koken met 1300 gram suiker. Custard aanmaken met rest van 

melk (1 liter) en toevoegen aan kokende melk. Even door laten koken. 

 

Tip: Kans op aanbranden is heel klein als je de au-bain-mariepan gebruikt. 

      Je kan ook kiezen voor Vanillevla of Yoghurt.  
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7.4 Fruithoeveelheden (120 personen) 

 
Galiameloenen (1 meloen à 6 personen) 20 stuks 

Kersen 20 kg 

Druiven 20 kg 

Watermeloenen (1 meloen à 8 personen) 15 stuks 

Bananen /Appels /Sinaasappels /Peren / 

Nectarines /Perziken 

120 stuks 
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7.5 Griesmeelpudding met Bessensap 

         (Ronald) 

 

 

Halfvolle Melk 20 liter 

Tarwegriesmeel 2 kg 

Suiker  3 kg 

Rode Bessensap van "de Betuwe" 4 Liter 

Suiker 2 kg 

Aardappelzetmeel à 4 ons 1 pak 

 

Melk aan de kook brengen in de au-bain-mariepan. Suiker en griesmeel intussen in aparte schaal 

mengen. Al roerende toevoegen aan kokende melk. Koken tot melk is ingedikt. ( ± 4 min.). 

Uitschenken over 120 dessertschalen. Koud opdienen. 

Tip: uitschenken is makkelijker door waterkannen te vullen via kraan van de au-bain-mariepan. 

 

Bessensap verdunnen met ± 2 liter water. Hieraan 2 kg suiker toevoegen en aan de kook brengen. 

Aardappelzetmeel oplossen in wat koud water en toevoegen aan sap om deze op dikte te 

brengen. Verdelen over de reeds uitgeschonken koude pudding. Af laten koelen. 

Tip: Je kan de saus ook apart erbij serveren, of enkele schalen apart houden zonder saus. 
 

 

Oud Gronings recept van Hannes: 
 

Halfvolle Melk 20 liter 

Tarwegriesmeel 2 kg 

Suiker  3 kg 

Aardappelzetmeel à 4 ons 1 pak 

citroenschil 10 citroenen 

eieren 40 stuks 

 

Griesmeel maken volgens bovenstaand recept. Vanaf het begin, in de warme melk de citroenschillen 

meekoken. De eieren splitsen. Halverwege de kooktijd de eierdooiers er door roeren. Als alles gaar 

is de citroenschillen er uitvissen. 

De eiwitten opkloppen en door de griesmeel roeren. Even de kook erover en warm opdienen. 

De griesmeel is vol en fris van smaak en minder zwaar. 
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7.6 Kinderspies  (25 stuks) 

         (Leon) 

 

Saté- prikkers 25 stuks  

Marshmallows (groot) 1 zak 

Rode Druiven 0.5 kg 

Hotelcake à 400 gram 1 stuk 

 

Cake in kleine blokjes snijden, de druiven wassen en losmaken. Aan elke prikker afwisselend 

marshmallows, cake en druiven prikken. Ziet er feestelijk uit. 

 

Uiteraard meer variaties mogelijk: 

 

7.7 Fruitspies (120 stuks) 

(Hannes) 

 

Saté- prikkers (20 cm) 120 stuks  

Druiven 2 kg rode druiven 

Sinaasappels ( in 6 parten) 20 stuks 

Appels ( in 4 stukken) 60 stuks 

Bananen ( in 4 stukken) 30 stuks 

 

 

Aan elke prikker afwisselend:  

Druif - kwart appel - druif- part sinaasappel – druif - kwart banaan – druif – kwart appel - druif 

 

Opm.: Redelijk veel werk, blijft lang goed in koeling. 
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7.8 Pannenkoekentaart 

         (Hennie) 

 

 

Eierpannenkoekenmix 5 kg 

Gedroogde abrikozen 2.5 kg 

Rode jam 6 potten 

Volle kwark 4 kg 

Poedersuiker 1 bus 

Halfvolle melk 11 liter 

Eieren 24 stuks 

 

Pannenkoeken bakken volgens gebruiksaanwijzing op verpakking(minstens 102 stuks /6 per tafel). Af 

laten koelen.  Abrikozenmoes maken door abrikozen te koken met wat water. Fijnstampen indien 

nodig en af laten koelen. 

Voor elke tafel 1 taart à 6 pannenkoeken maken door op elke laag pannenkoek om en om de 

abrikozenmoes, jam en kwark te smeren. Op bovenste vulling poedersuiker strooien. 

 

Opm.: Heel lekker, maar wel veel werk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"De grote pannen" 

 

7.9 Rijstepap met Abrikozenmoes 

         (Ronald) 

 

 

Halfvolle melk 20 liter 

Paprijst 1.6 kg 

Gedroogde abrikozen 2.5 kg 

Suiker 2 kg 

Margarine  ¼ kg 

 

Kookmethode 1. Oven voorverwarmen op 180˚C. Melk koken in de aubainmariepan. Als de melk kookt 

dan overgieten in een grote pan, de rijst en de margarine toevoegen en goed roeren. Zet de pan met 

deksel in de oven en laat de rijstepap in ongeveer een uur koken tot een dikke brij. Regelmatig even 

doorroeren. Als de pan uit de oven komt 1 kilo suiker toevoegen. Verdelen over 120 

dessertschaaltjes. Af laten koelen. 

Door de pap te koken in de oven brandt deze niet zo snel aan. 

Kookmethode 2. Volg de aanwijzingen op het pakje. 

LET OP !. Nu heb je 10 pakken à 400 gram nodig, i.v.m. de aanzienlijk kortere kooktijd. 

 

(Bij kookmethode 1 is de rijst zachter van smaak en de pap romiger, 

 kookmethode 2 heeft een kortere kooktijd.) 

 

Abrikozen koken met wat water en door laten koken op zacht vuur. Eventueel fijnstampen of 

vermalen met de staafmixer tot moes, samen met het kookvocht en af laten koelen. Moes verdelen 

over schaaltjes of apart serveren in sausschaal per tafel. 
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7.10 Yoghurt met aardbeien. 

          (Ronald en Leon) 

 

 

 

Volle Yoghurt 22 liter 

( Rijpe) Aardbeien 6 kg 

Suiker 1 kg 

Limonadesiroop (Aardbeiensmaak) 1 liter 

 

In grote bak de yoghurt vermengen met in stukjes gesneden aardbeien. Suiker en siroop toevoegen. 

Verdelen over 120 dessertschaaltjes.  

 

 

 

7.11 Yoghurt met bosvruchten en aardbeien 

 

18 liter Volle yoghurt 

3 kilo Bosvruchten DIEPVRIES 

3 kilo aardbeien DIEPVRIES 

1 kilo  suiker 

 

Laat vruchten ontdooien, eventueel opkoken in een pan met iets water. Laat afkoelen. 

 

Meng dit door de yoghurt, voeg eventueel nog suiker toe. 
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7.12 Roomkwark met Perzik (110 personen) 

(Ingrid) 

 

kwark 10 liter 

slagroom 2 liter 

Perzikschijfjes (blik à 1 liter) 12 blikken 

halve perziken(blik à 1 liter) 12 blikken 

 

 

Giet het vocht van de perzikschijfjes en pureer ze met de staafmixer. Meng de kwark met de 

geslagen slagroom en de perzikpuree.  

Schep in elk schaaltje een soeplepel kwark en leg er een halve perzik op. Maak zo 110 schaaltjes.  

Dit nagerecht is machtig. 

 

Het sap kun je verdunnen als limonadesiroop. Puur is deze sterk laxerend. 
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7.13 Yoghurttaart (130 personen)  

(Ronald, Hennie, Hanny) 

 

Bloem  1 kilo 

Basterdsuiker wit  625 gr 

Margarine plantaardig 750 gr 

Eieren  3 stuks 

Zout  15 gr 

  

Bosvruchtenyoghurt  15 liter 

Slagroom  4 liter 

Gelatine pakjes voor 1 liter (blaadjes) 15 pakjes 

Aardbeien  1 kilo 

Bakpapier à 10 meter 1 rol 

 

Voor het deeg de bloem, suiker en de margarine in een kom gooien, samen met zout en eieren. De 

boter klein snijden en toevoegen. Mengsel kneden tot een soepel deeg (vaak blijft het deeg toch wat 

plakkerig, het helpt om het deeg een tijd te laten rusten in de koelkast). Deeg verdelen in 13 

stukken en uitrollen in de springvormen die bekleed zijn met bakpapier. 

Bodems in de oven op 180ºC bakken in ongeveer 20 minuten en af laten koelen. 

Je hebt dan een krokante stevige bodem. 

 

Slagroom stijfkloppen met suiker. Yoghurt toevoegen. De gelatine weken in koud water en 

uitknijpen, daarna oplossen in wat warm water en toevoegen aan de yoghurt met de slagroom. 

Over de afgekoelde bodems verdelen en minstens 4 uur op laten stijven in de koelkast. Eventueel 

garneren met een vrucht.  

Voor opdienen de 13 taarten in 10 stukjes snijden, dit gaat het gemakkelijkste met een warm mes. 

 

Vraag aan de stafleden of ze springvormen mee kunnen nemen. 

 
Opm. Heel erg lekker, maar ook heel bewerkelijk.  

Ruim van te voren hiermee beginnen is raadzaam.  
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7.14 Kwarkcrème met noten 

(Ronald en Leon) 

 

Bittere chocolade repen 1,5 kilo 

Halfvolle koffieroom 3 liter 

Gepelde hazelnoten 3 kilo 

Volle kwark naturel 7,5 kilo 

Suiker 1 kilo 

Chocoladevlokken 3 grote pakken 

 

Breek de chocolade in kleine stukjes en doe deze in een pan. Voeg de koffieroom toe en laat de 

chocolade au bain marie smelten. Hak de hazelnoten klein. Vermeng de kwark met de suiker en roer 

het mengsel met de mixer glad. Roer de gesmolten chocolade en de gehakte noten door de kwark. 

Verdeel het mengsel over 120 schaaltjes. Laat het goed afkoelen. Garneer voor het opdienen de 

schaaltjes met de chocoladevlokken. 
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7.15 Abrikozenmousse 

(Ronald, Hennie en Leon) 

 

Gedroogde abrikozen 4,5 kilo 

Appelsap 6 liter 

Knijpcitroen 3 flesjes 

Witte gelatine 15 pakjes à 10 vellen 

Magere yoghurt 12 liter 

Bitterkoekjes 6 pakken à 250 gram 

Smarties 2 grote zakken 

Slagroom 4 spuitbussen 

 

Breng de abrikozen in een pan met het appelsap en het citroensap aan de kook. Laat de abrikozen in 

ca 10 minuten op laag vuur zacht worden. Week intussen de blaadjes gelatine ca 5 minuten in ruim 

koud water. Pureer met een staafmixer de abrikozen met het vocht tot een gladde luchtige mousse. 

Verwarm de mousse opnieuw, knijp de gelatine uit en los ze (met de pan van het vuur af)  

al roerende op in de warme mousse. Laat het geheel iets afkoelen en roer dan de yoghurt erdoor. 

Verdeel de mousse over 120 schaaltjes. Laat minstens 1 uur opstijven. Garneer eventueel voor het 

opdienen met smarties (voor de kinderen), bitterkoekjes en slagroom. 

 



"De grote pannen" 

 

7.16 Rabarberclafoutis 

(Ronald, Hennie en Leon) 

 

 Rabarber 12,5 kilo 

Suiker 2,5 kilo 

Sinaasappelsap 1 liter 

Eieren 75 stuks 

Bloem 2,5 kilo 

Kaneel 1 potje 

Halfvolle melk 7,5 liter 

Poedersuiker 1 bus 

 

Maak de rabarber schoon en snijd deze in kleine stukjes. Kook de rabarber in 1 minuut in ruim 

kokend water. Laat ze goed uitlekken. Verdeel de rabarberstukjes over 17 schalen. Roer het 

sinaasappelsap en de helft van de suiker erdoor. Verwarm de oven voor op 180 graden. Splits de 

eieren, klop de eiwitten stijf en klop de andere helft van de suiker erdoor. 

 

Zeef de bloem met de kaneel boven een kom. Maak in het midden een kuil en doe de dooiers erin. 

Schenk de helft van de melk erbij en klop het mengsel door elkaar. Voeg de rest van de melk toe 

en klop het geheel tot een glad beslag. Spatel de stijfgeklopte eiwitten erdoor en schep het beslag 

over de rabarber in de ovenschalen. Bak de clafoutis in de oven in 45 minuten. 

Laat de clafoutis iets afkoelen en bestrooi elke schaal voor het opdienen met poedersuiker. 

Lauwwarm serveren!! 
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7.17 Tiramisu 

 

Droste cacao 1 pak 

Suiker 1 kilo 

Mascarpone 3 kilo 

Slagroom 3 liter 

Eieren 30 stuks kopen bij Makro: gepasteuriseerd 

eiwit en eigeel 

Koffie Van H.H. 

Lange vingers 24 pakken 

 

 

Sterke koffie maken en af laten koelen. 
Eieren splitsen. Eiwitten stijf kloppen in vetvrije kom. Beetje van de suiker toevoegen zodat eiwit 

beter stijf wordt. 

Mascarpone met eigeel kloppen. Suiker toevoegen (beginnen met 600 gram). Slagroom kloppen. Alles 

door elkaar spatelen. Eventueel nog suiker toevoegen. 

17 schalen klaarzetten. 

Lange vingers in de koffie dippen (kort). 

Schalen in laagjes opbouwen (lange vingers-mengsel, etc.) 

Afdekken met cacaopoeder.   

Minstens 3 uur op laten stijven.  
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7.18 Appelcompôte   

 
Appels fris/zoet 10 kilo 

Suiker 500 gram 

Kaneel 1 potje 

 

Appels schillen en in stukjes snijden. Met een beetje water in de oven gaar koken tot compôte. Op 

smaak maken met de suiker en kaneel. 
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7.19 Citroenyoghurt/kwark 

 
Halfvolle yoghurt 10 liter 

Magere kwark 8 liter 

Citroensuiker baukje 10 potjes 

 

Meng de yoghurt met de kwark en klop er de potjes citroensuiker door. 

Verdeel over 120 toetjesschalen. 

 

 

7.20 Citroenyoghurt van volle turkse roomyoghurt 

 

Turkse roomyoghurt 18 liter 

Citroensuiker BAUKJE 10 potjes 

  

 

Meng de yoghurt met de citroensuiker, eventueel extra suiker toevoegen. Verdeel over de 

benodigde aantal schaaltjes. 
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7.21 Citroenmousse 

 

Slagroom  4 ½ liter 

Slagroomversteviger (sahnesteif)  

1 ½ l citroensap (±36 citroenen) 36 

Geraspte schil van 18 citroenen  

Suiker 1350 gr 

Gelatine 30 blaadjes 

Eiwit 1 ½ liter  (1350 gr) 

Citroensnoepjes  (gesuikerde halve maantjes) 120 stuks 

Spuitbussen slagroom 3 liter 

 

 

Klop slagroom stijf met slagroomversteviger en een deel van de suiker tot yoghurtdikte en zet koud 

weg (niet te stijf kloppen) 

Week gelatine 10 minuten in koud water 

Laat citroenrasp en citroensap op laag vuur 5 minuten trekken 

Roer de uitgeknepen gelatine van het vuur door het sap 

Laat afkoelen toto het gaat geleren 

Klop eiwit (in een vetvrije kom) op de hoogste stand tot het stijf is. Voeg tijdens het kloppen een 

deel van de suiker toe 

Spatel voorzichtig eiwit en citroenmassa door elkaar 

Spatel dit weer door de slagroom 

Verdelen over de schaaltjes, afdekken en 2 à 3 uur laten opstijven in de koeling 

Serveren met de citroensnoepjes. 

 

Indien mogelijk gepasteuriseerd eiwit gebruiken 

 

 

 

Dit recept is niet goed qua hoeveelheden ingrediënten, bij gebruik van dit 

recept beter berekenen 
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7.22 Munt peterselie appelsap 

 

Drankje bij de picknick 

 

Appelsap troebel  (FLEVOSAP) 25 liter  

Munt 3 bossen  

peterselie 3 bossen  

 

 

Munt en peterselie fijnhakken, vermengen met de appelsap en met de staafmixer alles goed door 

elkaar mengen. 
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7.23 Appel peren crumble 

 

Appels (zoet-zuur) 60 

Peren CONFERENCE 60  

Kaneel 2 potjes 

Custard 1 pak  

  

Bruine basterd 4.2 kg 

Bloem 4.5 kg 

Roomboter  3.3 kg 

 

 

Apels en peren schillen en in stukjes snijden. Vermengen met kaneel naar smaak. Bestrooien met 

custard (neemt vocht op van de appels en peren) 

 

Crumble maken van bruine basterd bloem en boter. In de mixer met de bisschop. 

 

Verdeel het appel peren mengsel over de benodigde aantal schalen, verdeel daarna de crumble hier 

over heen. Bakken in de oven op 150 à 175 graden, ± 30 minuten. 

 

Gemakkelijkste te maken in disposable aluminium schalen 


