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Varkensstoofpot

Wij zetten graag 
in op klassiekers, 
maar dan met een 
verfijnde twist.
Frank Tormans, Wendy Cox, Joppe Tormans

“

ATELJEE 94, OUDSBERGEN

“Varkensstoofpot blijft een klassieker”, vertelt Joppe 
Tormans “die even populair is bij senioren als jonge 
gezinnen. En dit jaar hebben we gekozen voor een 
nieuw systeem. Bereide specialiteiten, zoals deze 
varkensstoofpot, vullen we af per portie. Nadat ze 
warm gesealed en gekoeld zijn, kunnen ze wel 8 
weken bewaard worden. Dat bleek een slimme keuze 
in deze onzekere tijden!” 

‘We zijn enorm dankbaar voor het feit dat ons 
bedrijf ook tijdens de corona-crisis is kunnen blijven 
functioneren. We zouden niet weten wat te doen 
zonder onze klanten!’

Dit recept is een echte multitasker  
die overal bij past!

C H E F
T R A I T E U R

Ontdek de step-by-step video op ufs.com 
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INGREDIËNTEN (VOOR 40 PORTIES):

6 kg varkensblokjes, spiering
200  ml Phase Natural Butter Flavour
500 g ui, in halve ringen
20 g Knorr Primerba Bouquet de Provence
100 g Knorr Primerba Bouquet all’Italiana
50 g Conimex Sambal Oelek
100 g  Knorr Vleesbouillon poeder
500 g tomatenpuree
9 l Knorr Collezione Italiana Tomatino
3 l water
2,5 kg paprikareepjes, gemengd
--  Maizena Express Blanke Sausbinder

BEREIDING:

• Bak de varkensblokjes aan in de Phase.
• Voeg halverwege de uien toe en laat ook mee kleuren.
• Voeg alle resterende ingrediënten toe behalve de paprikareepjes.
• Laat het geheel sudderen tot de varkensblokjes mooi zacht zijn, 

voeg dan de paprikareepjes toe en laat deze nog eens 15 min meekoken.
• Indien gewenst nog een klein beetje dikken met Maizena Expres Witte Sausbinder.

Varkensstoofpot

Knorr Collezione 
Italiana Tomatino

Knorr Primerba 
Bouquet all’Italiana

Knorr Vleesbouillon  
in Poeder

• Tomaten perfect gerijpt onder 
de Italiaanse zon

• Tomaten afkomstig van 
duurzame landbouw

• Geproduceerd met 5 kg 
Italiaanse tomaten

• Zonder gluten

• Een gamma van aromatische 
kruiden in olie bewaard, voor 
een intense en constante 
kwaliteit

• Geeft uw warme en koude 
bereidingen een intense 
smaak

• Convenience, snel te 
gebruiken

• Authentieke smaak met 
alle kwaliteiten van een 
zelfgemaakte bouillon

• Perfect voor het kruiden van 
groenten en zetmeelrijke 
voedingsmiddelen, het 
bereiden van soepen, sauzen 
en vlees

• Zonder smaakversterkers

Ontdek de step-by-step video op ufs.com 
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