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Boordevol vitamines, vertrouwd, lokaal en in seizoen …

Er zijn ontelbare goede redenen om groenten centraal

te zetten op uw menu. Geef uw gasten de kans om te

genieten van Belgische moestuinklassiekers. Wortelen,

niet weg te denken uit heel wat traditionele gerechten, 

en groene boontjes, die heel veel vezels bevatten en 

wat kleur geven aan een gerecht, verdienen allebei 

een vaste plaats op hun bord. En wij helpen u 

graag op weg met deze verrassende recepten. 

Zo is Eten een Feest voor uw gasten.

Wortelen zijn niet voor niets 

vaste waarden in de Belgische 

keuken. Ze groeien makkelijk 

in ons klimaat en zijn enorm 

voedzaam. Bovendien zet hun 

feloranje kleur aan tot eten. 

Rauw, gekookt, in soep of in puree: 

wortelen blinken uit in veelzijdigheid.
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WORTELEN 
met Komijn en Peterselie

WORTELPUREE
FINGERFOOD

GROENE BOONTJES 
met fijne kruiden en 
knoflook

GROENE BOONTJES 
met room, fijne kruiden & 
gedroogde hamsnippers

FINGERFOOD

GROENE 
BOONTJESPUREE 

Combineer een
authentieke smaak 

die aan zelfgemaakte 
bouillon doet denken

met het gemak van een
volledig veganistische

poederbereiding.

Probeer nu ook 
Knorr Professional Instant Binder 20 kg

Tip

•  Glutenvrij
•  Geen smaakversterkers, geen conserverings-

middelen, geen kunstmatige kleurstoffen
•  Bain-marie en Microgolf stabiel 
•  Makkelijk te doseren

Inhoud

Bindt perfect uw 
sauzen, stoofschotels 
en soepen, onmiddellijk, 
met een cleane 
ingrediëntenlijst.

WORTELEN 
met komijn en peterselie

Ingrediënten voor 1 kg

1 kg  wortelen

160 ml  water

5 g  Knorr Groentebouillon poeder

18 g  Knorr Professional Instant Binder

30 ml  Phase with Natural Butter Flavour

0,5 g  komijnpoeder

7 g gehakte peterselie ( vers of diepvries)

Bereidingswijze

•  Stoom de wortelen  gaar.

•  Breng water aan de kook en los de    

Knorr Groentebouillon poeder op.

•  Bind dit met Knorr Professional Instant 

Binder, meng er de vloeibare boter onder, 

werk af met de kruiden.

•  Giet de bouillon over de gestoomde 

groenten en roer goed om. 

15’ Stomen100 °C

NIEUW



 

WORTELPUREE 

FINGERFOOD 

Ingrediënten voor 1 kg

1 kg  wortelen

350 ml  water

 Knorr Puree Gourmet 

 peper en zout 

Ingrediënten

800 g wortelen

30 ml  water

7 g Knorr Primerba Tijm

170 g Knorr Bereiding voor 

 Terrines, Soufflés, Gratins

Bereidingswijze

•  Stoom de wortelen  gaar en 

mix ze met het water om de 

aardappelpuree te bereiden. 

• Meng het pureepoeder onder de 

gemixte groenten, kruid af met 

peper en zout.

Bereidingswijze

•  Gaar de wortelen en koel deze af. Doe de wortelen in 

de blixer en blix fijn.

•  Voeg vloeistof naar keuze en Primerba Tijm toe en 

blix verder tot een gladde massa.

•  Voeg vervolgens de Bereiding voor Terrines, Soufflés 

en Gratins toe en blix verder tot deze is opgelost.

•  Verdeel over ingevette siliconen vormpjes of een 

ingevette vorm naar keuze.

•  Gaar in de combi-steamer op 90 °C met 100 % 

stoom gedurende 10 à 40 min. naargelang het 

volume van de gekozen vorm, tot een kern van 70 °C.
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GROENE BOONTJES 
met fijne kruiden 
en knoflook

Ingrediënten voor 1 kg

1 kg  groene boontjes

40 g  Knorr Kruidenglacering voor 

 Groenten Ui & Fijne Kruiden

10 g  Knorr Primerba Knoflook  

Bereidingswijze

•  Plaats de groenten in een gastronormbak 

1/1 zonder gaatjes en bestrooi met de Knorr 

Kruidenglacering voor groenten Ui & Fijne Kruiden.

• Plaats in de oven op 100 % stomen tot de 

 groenten gaar zijn en meng alles goed 

 ondereen met de Knorr Primerba Knoflook.
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S Ga voor groen! Want groene boontjes hebben heel wat 

te bieden aan uw gasten. Ze zijn heel erg rijk aan vezels 

en bevatten een mooie hoeveelheid ijzer, een mineraal 

waar best veel mensen een tekort aan hebben. Ze 

hoeven alleen maar gedopt te worden en hebben een 

smaak die bijna overal bij past, waardoor deze groente 

handig is als het snel moet gaan. Bovendien zijn 

boontjes een echte crowdpleaser.  

Deze puree
 is de perfecte 

basis voor stoemp of 
groentepuree en wordt 
gemaakt met duurzaam 
geteelde aardappelen.  

Hebben uw gasten last van 
verminderde motorische 

functie? Dan is fingerfood 
zeker een goed idee om hen 
zintuiglijk te stimuleren.  

Een perfect
bijgerecht voor 
vleesbrood of 

schnitzel.  

Dit product helpt
 u op een makkelijke 

en consistente manier 
groenten smakelijker 

en aantrekkelijker 
te maken. 

25’ Stomen100 °C

20’ Stomen100 °C

10’ - 40’ 100 °C Stomen
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GROENE BOONTJES 
met room, fijne kruiden & 
gedroogde hamsnippers 

Ingrediënten voor 1 kg

1 kg  groene boontjes

50 g  Knorr Kruidenglacering voor 

 Groenten Room & Fijne Kruiden

40 g  gedroogde hamsnippers 

Bereidingswijze

•  Plaats de groenten in een gastronormbak 1/1 zonder 

gaatjes en bestrooi met de Knorr Kruidenglacering 

voor groenten Room & Fijne Kruiden.

•  Plaats in de oven op 100 % stomen tot de groenten 

gaar zijn en meng alles goed onderaan. Werk af met 

de gedroogde hamsnippers.

FINGERFOOD 

Bereidingswijze

•  Gaar de boontjes en koel deze af. Doe ze in de blixer en blix fijn.

•  Voeg vloeistof naar keuze en Primerba Basilicum toe en blix 

verder tot een gladde massa.

•  Voeg dan de Bereiding voor Terrines, Soufflés en Gratins 

toe en blix verder tot deze is opgelost.

•  Verdeel over ingevette siliconen vormpjes of een 

ingevette vorm naar keuze.

•  Gaar in de combi-steamer op 90°C met 100% 

stoom gedurende 10 à 40 min. naargelang 

het volume van de gekozen vorm, tot 

een kern van 70°C.

Ingrediënten

800 g  fijne groene bonen

7 g  Knorr Primerba Basilicum

40 ml water

165 g  Knorr Bereiding voor Terrines, Soufflés, Gratins

GROENE BOONTJESPUREE

Ingrediënten voor 1 kg

1 kg  groene boontjes

200 ml  water

40 g  Knorr Aardappelpuree melk

Bereidingswijze

•  Stoom de boontjes  gaar en mix ze met het 

water om de aardappelpuree te bereiden. 

• Meng het pureepoeder onder de gemixte 

groenten. 

Dit gerecht is natriumarm
en dus geschikt voor uw

gasten die op een speciaal
dieet staan.

Met dit 
recept maakt u 
groene boontjes 

makkelijker te eten 
voor gasten met 
slikproblemen.  

Product in de kijker
Knorr Aardappelpuree 
met magere melk

•  Strooi het droog product in het kokende 

water en roer het door met een garde. Laat 

het product voor een ogenblik rusten voor 

optimale binding. 

•  Geschikt voor een 

 vegetarisch dieet.

Deze puree in poedervorm bevat  
magere melk.  

Dit handige 
product behoudt 
de smaak van uw 
oorspronkelijke 

gerecht; maar maakt 
het zoveel makkelijker 

te eten voor uw 
gasten. 

20’ Stomen100 °C

20’ Stomen100 °C

10’ - 40’ 100 °C Stomen



 

ufs.com/groenten

Op zoek naar nog  
meer groente-inspiratie? 

Download de groentekalender om te 
weten te komen welke groenten je best 
in welk seizoen kookt. 

Ontdek 3 intuïtieve spelletjes om je
bewoners te vermaken tijdens de 
animatietijd.

Talloze inspirerende recepten van 
het moment.

Rijst met prei, 
paprika en 

champignons  

Spruiten met curry 
en peterselie

Wat verandert er voor jou als chef? 
En wat zijn de voordelen?

• Bestellen via scanning

• Login via Facebook

• Je favoriete recepten bewaren

• Extra punten met Wheel of 

    Fortune

• Gratis training voor Chefs met 

   UFS Acadamy

• Je favoriete producten bewaren

• Een snel antwoord op je vragen

Nieuwe 
functies op 
de website

Of download de app
op je GSM

Surf naar www.ufs.com/groenten


