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Cook & Save
Spaar voor leuke  
animatiepakketten om 
van eten nog meer een 
feest te maken.

Kalender
De gerechten met 
dit symbool haken in 
op een feestdag of 
gebeurtenis. 

Menu in de Mix
Vind kant-en-klare  
recepten en bijbehorende 
gerechten om je menu 
samen te stellen. 

4 hartverwarmende 
soepen

De lekkerste 
voorjaarsklassiekers 
met een moderne twist

Feestdagen, belangrijke gebeurtenissen, een hele week soep of 

groenten in de kijker, … Met onze themakalender hoef je nooit 

meer na te denken over wat er de komende weken op je menu 

staat. Speel op een leuke manier in op verloren maandag, 

Valentijn en carnaval. Steek je keuken én jezelf in een passend 

jasje. En tover bij je bewoners en patiënten een grote glimlach 

op het gezicht. Je ontvangt de themakalender op papier en 

vindt hem digitaal op ufs.com/collectiviteiten. 
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Een themarijk voorjaar
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Bavarois van gerookte paling 
met peperkoek en groene appel 

Romige witloofsoep 
met tijm en hamwafeltjes 

Bloemkool met mascarponerucolacrème
en cannellinibonen 

Knolselderroomsoep
met walnoten en blauwe kaas 

Rode bietensoep
met koolrabi en appel 

Zalmfilet 
met een mosterd-peterseliekorst 

Gepaneerd varkenslapje  
tomaten-basilicum, penne en broccolipesto 

Lamsnek met rosevalaardappelen 
jonge groenten en chorizo

Stoofpot kipfilet 
met tomaten en paprika

Catering in de zorg wordt alsmaar complexer. Door allergenen, diëten en 
gezondheidsproblemen. Door hogere kwaliteitseisen en strikte budgetten. 
En door de aanhoudende strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. 
Daarom keren we in deze voorjaarseditie terug naar de essentie, naar 
wat jouw baan de mooiste ter wereld maakt. En dat is: van eten een feest 
maken. Door gewoon goed, gezond en lekker eten te koken, mensen 
samen te brengen rond de tafel en hen te laten genieten. 

Terug naar 
de basis

Deze brochure geeft je de nodige inspiratie om terug naar de basis te gaan. Verras weer 
vaker met klassiekers met een moderne twist uit grootmoeders keuken. Haak in op thema’s, 
feesten en belangrijke gebeurtenissen, tijdens het eten en de activiteiten. En betrek je 
bewoners en patiënten waar dat kan. 

Wat is de essentie van een eetbeleving? Volgens ons gaat dat 
ten eerste over producten en gerechten die mensen blij maken, 
mooie herinneringen oproepen en doen verlangen naar meer. 
Ten tweede gaat eetbeleving over gezelschap: een goeie babbel, 
samen lachen en nieuwe herinneringen maken. 

12
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“Eten zet bewoners aan tot actie”

Palingbavarois met  
peperkoek en groene appel

INGREDIËNTEN VOOR 10 PERSONEN
500 g palingfilet, gerookt
400 ml kookroom
400 ml zure room
80 g Knorr Textuur Gelei
150 ml room
10 g Knorr Aromat Kruidenmix voor Vis
40 g peperkoek, zonder bruine randen
GARNITUUR
50 ml Hellmann’s Vinaigrette Citrus
300 g groene appel, in snippers

BEREIDINGSWIJZE
1. Kuis de paling volledig op en laat deze afsnijdsels in de kookroom 

met de zure room en de Knorr Aromat Kruidenmix voor Vis een 
half uur trekken en mix fijn.

2. Passeer eventueel door een fijne puntzeef en los er de Knorr 
Textuur Gelei in op.

3. Koel het geheel af tot ongeveer 35°C.
4. Klop de room tot yoghurtdikte.
5. Roer er de opgeklopte room onder en de in blokjes gesneden paling.
6. Breng verder op smaak met peper en zout.
7. Leg in een vorm de peperkoek op de bodem en stort er de 

bavarois over.
8. Laat opstijven tot het kan uitgestort worden.
GARNITUUR
Werk af met grof geraspte groene appel gemengd met Hellmann’s 
Vinaigrette Citrus.

KNORR 1-2-3 AROMAT  
KRUIDENMIX VOOR VIS

Deze kruidenmix met zout, peper, 
knoflook en kurkuma is een 

smaakmaker voor al je visgerechten. 

HELLMANN’S VINAIGRETTE CITRUS
Een vinaigrette gemaakt van de 
beste citroenen uit Murcia, met een 
natuurlijke scheiding tussen de olie- 
en azijnlaag. 

Campus Knokke-Heist van AZ Zeno is het culinaire, 
kloppende hart van Zorggroep Oostkust. Elke dag 
gaan er meer dan 1000 maaltijden buiten. Niet alleen 
voor het ziekenhuis, ook voor de woonzorgcentra en 
de serviceflats van vzw De Lindeboom. De 600 ouderen 
worden er maximaal betrokken bij de keuken.  

Eten dat beroert
Cateringmanager Pieter De Smet: “We spelen in op élke opmerking 
uit de bewonersvergaderingen. Krijgen we veel positieve reacties op 
een gerecht? Dan plannen we dat regelmatiger in. Deed iemand een 
suggestie voor een andere saus bij een gerecht? Dan passen we de 
bereiding aan. We willen dat het eten de bewoners op een positieve 
manier tot actie aanzet, dat het leeft in de wandelgangen en dat 
het herinneringen oproept.”

Pompoenfeest
“Onlangs organiseerden we pompoenwedstrijd in een 
woonzorgcentrum. De bewoners mochten raden hoe zwaar de grootste pompoen 
uit onze moestuin was. En na de wedstrijd hielpen alle bewoners om van onze 
oogst pompoensoep te koken. Dat leefde enorm.”

Rondleiding in de keuken
“Tussen onze bewoners zitten er ook een aantal mensen die ooit in de horeca 
of een grootkeuken werkten. Die nodigden we al eens uit in onze keuken. Hun 
grote ogen en enthousiasme spraken boekdelen. Met ongeveer 600 bewoners 
is het niet evident om een heel persoonlijke service te bieden, maar je krijgt er 
zo veel dankbaarheid voor terug.”

Healing environment
“Onze zorggroep gelooft in de healing environment. De huiselijke inrichting 
van onze kamers en gemeenschappelijke ruimtes, het lekkere eten, de 
gemoedelijke sfeer en het zicht op groen dragen allemaal bij tot een beter 
welzijn voor onze bewoners. Wist je dat woonzorgcentra Polderzicht in 
Blankenberge en Tilia in Maldegem een eigen bruin café hebben? Stap je er 
binnen, dan ga je zowat 100 jaar terug in de tijd. Er staat een platendraaier 
en een oude houten toog. Het café zit bij momenten vol kaarters, op de 
achtergrond hoor je Edith Piaf en de bewoners drinken er hun aperitief. 
Beleving en betrokkenheid maken het verschil in de zorg.”

Met Eten is Feest gaat Unilever Food Solutions op zoek naar originele 
ideeën rond voeding in de sociale sector. Zorgt jullie team er op een 
vernieuwende manier voor dat het eten voor je bewoners, cliënten en 
patiënten keer op keer een feest is? Of broed je op een geweldig nieuw 
idee? Schrijf je dan zeker in voor de Eten is Feest-award 2022. De winnaar 
gaat met 10.000 euro aan de haal. Ook de andere deelnemers maken kans 
op smakelijke prijzen. 

Houd de website www.etenisfeest.be in het oog om je in te schrijven. 

Foodcost 
per persoon: 3,34 €€

Voorgerecht

Grootmoeders keuken 
Ontdek 10 originele activiteiten voor je woonzorgcentrum. Zoals 
een bingo van keukenklassiekers, een proevertjeswandeling en 
een Michelinsterverkiezing.

Maak kans op 10.000 euro
Stel je kandidaat voor de  
Eten is Feest-award 2022

CO-CREATIE MAAKT 
VAN ETEN EEN FEEST

Inspraak doet eten. Betrek je 
bewoners en patiënten daarom nog 
meer bij kook- en eetmomenten: van 
samen groenten kweken via samen 
menu’s samenstellen tot samen koken. 
Ontdek nog meer co-creatietips op 
onze website. Meer over co-creatie? 
Scan hier!

Spaar voor een lentepakket
Met Cook & Save spaar je 
voor een animatiepakket met 
receptideeën, tips voor activiteiten 
en decoratiemateriaal.

AWARD

DE

€ 10.000

WINNAAR
AZ Zeno
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INGREDIËNTEN VOOR 10 PERSONEN
2 l   water
10 g  Knorr Professional Groentebouillon Poeder
500 g  witloof
100 g  wit van prei
100 g  witte selder
120 g  Knorr Professional Belgische Witloofsoep
200 g  kookroom
10 g  Knorr Primerba Tijm
300 ml  water
100 ml kookroom
140 g  Knorr Bereiding voor Terrines, Soufflés, Gratins
150 g  Ganda-hamsnippers
50 g  Parmezaanse kaas

BEREIDINGSWIJZE
1. Breng het water aan de kook met de Knorr Professional 

Groentebouillon Poeder en voeg het witloof, wit van prei 
en selder toe.

2. Laat koken tot de groenten gaar zijn en mix de soep fijn.
3. Breng opnieuw aan de kook en voeg al roerend de Knorr 

Professional Belgische Witloofsoep toe, laat 5 min. 
sudderen.

4. Werk de soep af met de kookroom en de Knorr Primerba 
Tijm.

5. Vermeng voor de hamwafeltjes het water, kookroom en 
de Knorr Bereiding voor Terrines, Soufflés, Gratins tot 
een homogene massa.

6. Meng er de Ganda-hamsnippers en de Parmezaanse kaas 
onder.

7. Maak met dit deeg wafeltjes in een wafelijzer en serveer 
bij de soep.

KNORR PROFESSIONAL  
BELGISCHE WITLOOFSOEP

Een kant-en-klare soep die je de tijd geeft om er 
jouw stempel op te drukken. Met gandaham of 

gerookte zalm: voor welke finishing touch ga jij? Romige
witloofsoep 
met tijm en 
hamwafeltjes

Soepen

KNORR PROFESSIONAL  
GROENTEBOUILLON POEDER 
De ideale basis voor je soep: 

gemaakt van duurzaam geteelde 
groenten en geschikt voor vegan 

recepten. 

Foodcost 
per persoon: 1,31 €€

WEEK VAN DE SOEP

21-25 januari 2022
Breng een week lang een ode  
aan de soep. Haal je soepinspiratie  
uit deze brochure en op onze  
website. Scan snel de code. 

Unilever Food Solutions helpt je om  
kennis op te bouwen rond allergenen, 

allergievrij te koken en je gasten correct 
te informeren. 

Scan de code voor meer informatie  
rond allergenen. 

Allergenen
Scan de code voor 
meer soepspiratie.
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INGREDIËNTEN VOOR 10 PERSONEN
2 l  water
40 g  Knorr Professional Groentebouillon Poeder
100 g  uien
100 g  selder
1 kg  bloemkool
100 g  rucola 
90 ml  olijfolie extra vierge
40 g  Knorr Primerba Tuinkruiden
20 g  Knorr Professional Specerijenpuree 3 Pepers
260 g  mascarpone
400 g  cannellinibonen uit blik

INGREDIËNTEN VOOR 10 PERSONEN
2 l   water
40 g  Knorr Professional Groentebouillon Poeder
1 kg  knolselderblokjes
150 g  uien, in blokjes
500 ml  kookroom
150 g  cambozola
100 ml  walnotenolie
60 g  Knorr Fonds de Cuisine Blanke Roux
60 g  walnoten, gehakt

GROENTESPECIAL

BEREIDINGSWIJZE

1. Breng het water aan de kook, voeg de Knorr 
 Professional Groentebouillon Poeder, knolselder en uien toe.
2. Laat koken tot de groenten gaar zijn en mix fijn.
3. Voeg de kookroom toe en breng weer aan de kook, mix er de 

cambozola en walnotenolie onder.
4. Bind met de Knorr Fonds de Cuisine Blanke Roux.
5. Voeg net voor het serveren de walnoten toe.

Gebakken, gestoomd, gewokt 
en gekookt: in februari heeft 
Unilever Food Solutions de mond 
vol van groenten. Je krijgt van 
ons kooktips, groenteweetjes en 
kant-en-klare recepten – gezond, 
lekker en budgetvriendelijk. 

BEREIDINGSWIJZE
1. Breng het water aan de kook en voeg 

de Knorr Professional Groentebouillon 
Poeder, uien, selder en bloemkool toe.

2. Breng alles aan de kook en laat koken tot 
de groenten gaar zijn.

3. Mix de rucola met de olijfolie, de Knorr 
Primerba Tuinkruiden, Knorr Professional 
Specerijenpuree 3 Pepers en de 
mascarpone fijn in een blender tot een 
gladde massa.

4. Mix de soep fijn, voeg de rucolacrème toe 
en werk de soep af met cannellinibonen.

Bloemkool met mascarpone-
rucolacrème en cannellinibonen

Soepen

Knolselderroomsoep 
met walnoten en  
blauwe kaas

Schrijf je nu al in 
en ontvang als 
eerste onze digitale 
groentespecial

Authentieke 
smaken

Keer terug naar de basis met 
klassieke gerechten en creëer zo 

een thuisgevoel aan tafel. 
Scan de code voor tips.

KNORR PROFESSIONAL  
GROENTEBOUILLON POEDER 

Dé groentebouillon voor veeleisende 
chefs. Een basis voor je soepen, 

sauzen, vlees- en groentebereidingen. 

Foodcost 
per persoon: 1,03 €€

Foodcost 
per persoon: 1,30 €€

Groenten boven! Verras je gasten 
met goud uit de moestuin. 

Vanaf februari

Support. Inspire. Progress.

Special 
groenten

voorjaar 2022
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Rode bietensoep 
met koolrabi en appel

Een handige hulp bij 
je menuplanning

Deze brochure en onze website staan vol menu-inspiratie, voor elk seizoen 

en elke gelegenheid. Kies een gerecht en combineer met 

andere recepten. Hiernaast krijg je een voorzet voor 

Valentijnsdag. Tover jij straks borden vol liefde op tafel? 

Soepen

Je zit dag in, dag uit met je neus in de kookpotten. 
Toch is het goed om af en toe afstand te nemen, 

over het muurtje te kijken en nieuwe keuken-
inspiratie op te doen. Bij UFS Academy vind 

je video’s van professionele chefs 
wereldwijd, over nieuwe keuken-

technieken, producten en kooktrends. 
Bekijk ze allemaal GRATIS op 

unileverfoodsolutions.be.

Zo minimaliseer je het afval  
in je grootkeuken.

Training soepen

Ervaar de romantiek

Met deze sfeervolle ideetjes bezorg je je 
bewoners liefdevolle momenten om in te kaderen.
• Kaarsen of LED-lichtjes (in vazen of stolpen)
• Roosjes op elke tafel
• Lichtslinger aan de inkom
• Rode servetten gevouwen als hartjes
• Bloemblaadjes (papier) op de tafel
• Hartjes, bloemen, bijtjes, vlinders, duifjes 
 als plafondhangers (knutselnamiddag?)
• Mooie spreuken over liefde ophangen (of op tafel zetten)

Je krijgt van ons niet alleen inspiratie voor een 
liefdevol menu op valentijn. Op onze website vind 
je ook tips voor thema-activiteiten. 

Scan snel de code voor  
nog meer love in the air  
en laat je bewoners  
blozen.

Shooting

Foodcost 
per persoon: 0,50 €€

INGREDIËNTEN VOOR 10 PERSONEN
2 l  water
10 g  Knorr Professional 
 Groentebouillon Poeder
375 g  rode bieten, gekookt
125 g  koolrabi, in stukken
150 g  jonagold, in stukken
150 g  rode ui, in stukken
140 g  Knorr Professional 
 Vergeten Groentesoep
200 ml  kookroom
150 g  zure room

Valentijn in 
je woonzorgcentrum

BEREIDINGSWIJZE
1. Breng het water aan de kook met de Knorr  
 Professional Groentebouillon Poeder, rode biet,  
 koolrabi, jonagold en rode ui.
2. Laat koken tot de groenten  
 gaar zijn en mix de soep fijn.
3. Breng de soep aan de kook 
 en voeg al roerend de 
 Knorr Professional Vergeten 
 Groentesoep toe. Laat 
 5 min. sudderen.
4. Werk af met de kookroom en 
 de zure room.

VALENTIJNSMENU

VOORGERECHT

Rode bietensoep met koolrabi  

en appel

HOOFDGERECHT

Gepaneerd varkenslapje, 

tomaten-basil icum, penne en  

broccolipesto 

DESSERT

Citrus Cheesecake  

met gelei van aardbeien

MEER INSPIRATIE?

Shooting

Volg de bereiding van 
een consommé, Chinese 
eierbloemsoep en soep 

van prei en aardappelen. 

Voedselverspilling
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INGREDIËNTEN VOOR 10 PERSONEN
1,5 kg  zalmfilet
50 g  Amora Mosterd van Dijon
20 g  peterselie, gehakt
10 g  panko
15 g  vetstof
80 g  venkel, fijngesneden 
30 g  sjalotten, diepvries
200 ml  Noilly Prat
200 ml  witte wijn
1  blaadje laurier
5 g  Knorr Primerba Tijm
500 ml water
40 g  Knorr Fonds de Cuisine Visfond
500 ml  kookroom
10 g  Knorr Fonds de Cuisine Blanke Roux
25 ml  sherryazijn
2 l  water
500 g  Knorr Gourmet Aardappelpuree
250 ml  kookroom
250 g  boter
60 g  kappertjes
200 g  waterkers, grof gesneden (4 bossen)
 peper, zout en nootmuskaat

BEREIDINGSWIJZE
ZALM:
1. Kruid de zalm met peper en zout.
2. Strijk de zalm in met een beetje Amora Mosterd van Dijon, 

vermeng gehakte peterselie met paneermeel en strooi dit 
over de laag mosterd.

3. Plaats in een tot 200°C voorverwarmde oven en bak tot de 
zalm gaar is.

GROENTEN & SAUS:
1. Verhit de vetstof en stoof de venkel en de sjalotten aan. 
2. Bevochtig met de Noilly Prat en de witte wijn, voeg het 

blaadje laurier en de Knorr Primerba Tijm toe. 
3. Laat voor de helft inkoken en voeg het water, Knorr Fonds de 

Cuisine Visfond en kookroom toe.
4. Laat het geheel inkoken tot er 2/3 overblijft en bind met de 

Knorr Fonds de Cuisine Blanke Roux tot de gewenste dikte.
5. Breng de saus op smaak met peper en zout en werk die op het 

laatste moment af met de sherryazijn.
AARDAPPELPUREE:
1. Breng het water voor de puree aan de kook en roer er van het 

vuur de Knorr Gourmet Aardappelpuree onder.
2. Voeg de kookroom, boter, kappertjes en de waterkers toe.
3. Breng verder op smaak met peper, zout en nootmuskaat.

Zalmfilet met een 
mosterd-peterseliekorst 
Waterkerspuree met kappertjes 
en Noilly Pratsaus 

Foodcost 
per persoon: 5,89 €€

KNORR FONDS DE CUISINE VISFOND 
Een klontervrije visfond als basis voor 
je soepen, sauzen en visbereidingen. 

Gebruiksklaar en vol smaak. 

KNORR FONDS DE CUISINE  
BLANKE ROUX 

Een roux zoals je hem zelf maakt: 
met de juiste verhouding vet en 
bloem, en een neutrale smaak.  

KNORR PRIMERBA TIJM
De Primerbakruiden evenaren de 

verse kruiden. Doseer met mate in je 
koude en warme gerechten.

We openen het grillseizoen met 
een BBQ-special vol recepten: 
vlees, vis en groenten op de 
barbecue, originele bijgerechten, 
salades en sauzen. Lok je bewoners 
naar buiten en maak de buurt 
jaloers met de lekkerste geuren. 

Scan dan de code 
en laat je gegevens 
achter.

Wil je op de hoogte 
blijven van al onze 
specials?

Vanaf maart
BARBECUE BOVEN

Hoofdgerechten

Support. Inspire. Progress.

Special 
barbecue

voorjaar 2022
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INGREDIËNTEN VOOR 10 PERSONEN

VOOR DE TOMATENSAUS
100 ml  olijfolie
50 g  sjalotten, diepgevroren
20 g  Knorr Professional Specerijenpuree Knoflook
50 g  Knorr Primerba Basilicum 
1 kg  Knorr Collezione Italiana Tomatino
250 ml  water

VOOR DE PESTO
400 g  broccoliroosjes, diepgevroren
30 g  Knorr Primerba Basilicum
15 g  Knorr Professional Specerijenpuree 3 Pepers
80 g  Parmezaanse kaas
30 g  hazelnoten
45 ml  olijfolie
15 ml  sesamolie
25 g  gemarineerde tomaten
800 g  Knorr Collezione Italiana Penne  
 Kookstabiel
150 g  vetstof
1,8 kg  gepaneerde varkenslapjes

INGREDIËNTEN VOOR 10 PERSONEN
250 g  vetstof
2 kg  lamsnek, in blokjes
300 ml  rode wijn
800 ml  water
60 g  Knorr Professional Gebonden Kalfsjus
60 g  Knorr Fonds de Cuisine Bruine Roux
1,5 kg  rosevalaardappelen, in 2 gesneden
500 g  groene courgette, in halve schijven
500 g  rode paprika, in julienne
500 g  aubergines, in halve schijven
200 g  chorizo
200 g  zwarte olijven
40 g  Knorr Primerba Knoflook
40 g  Knorr Primerba Rode Pesto
200 g  Knorr Collezione Italiana Napoletana, blik

BEREIDINGSWIJZE
1. Verhit de helft van de vetstof en kleur er de lamsnek 

in aan, voeg de rode wijn en het water toe, breng aan 
de kook en voeg er al roerend de Knorr Professional 
Gebonden Kalfsjus aan toe.

2. Laat de lamsnek gedurende ongeveer 1,5 uur sudderen 
of tot die gaar is.

3. Bind eventueel bij met Knorr Fonds de Cuisine Bruine 
Roux.

4. Verhit de rest van de vetstof en bak er de aardappelen 
in aan, laat 10 min. bakken, voeg dan de groene 
courgettes, rode paprika, aubergines toe en laat nog 10 
min. verder bakken.

5. Voeg de chorizo, olijven, Knorr Primerba Knoflook, 
Knorr Primerba Rode Pesto en Knorr Collezione Italiana 
Napoletana toe.

6. Laat nog ongeveer 15 min. verder garen onder een 
deksel.

Gepaneerd varkenslapje, 
tomaten-basilicum, penne en broccolipesto

DENK OOK AAN DE VEGETARIËRS

Vervang het varkenslapje door 
de NoChicken Chunks van The 
Vegetarian Butcher™ voor een 
vegetarische variant. Scan de code 
voor meer vegetarische recepten. 

Lamsnek met rosevalaardappelen, 
jonge groenten en chorizo

Foodcost 
per persoon: 3,43 €€

BEREIDINGSWIJZE
1. Verhit de olijfolie en stoof er de sjalotten in aan, 

zonder deze te kleuren.
2. Voeg de Knorr Professional Specerijenpuree Knoflook, 

Knorr Primerba Basilicum, Knorr Collezione Italiana 
Tomatino en het water toe en breng aan de kook.

3. Laat sudderen tot de sjalotten gaar zijn.
4. Stoom de broccoliroosjes gaar en koel deze af.
5. Blender de gegaarde broccoliroosjes met 

Knorr Primerba Basilicum, Knorr Professional 
Specerijenpuree 3 Pepers, Parmezaan, hazelnoten, 
olijfolie, sesamolie en gemarineerde tomaten tot een 
pesto.

6. Kook de Knorr Collezione Italiana Penne Kookstabiel 
beetgaar en vermeng met de pesto.

7. Verhit de vetstof en bak er de varkenslapjes in gaar.

VEGGIE

Foodcost 
per persoon: 5,76 €€

PAASMENU

VOORGERECHT

Bloemkool met mascarpone-

rucolacrème en cannell inibonen

HOOFDGERECHT

Lamsnek met rosevalaardappelen, 

jonge groenten en chorizo

DESSERT
Muff ins

MEER INSPIRATIE?

Hoofdgerechten
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Hoofdgerechten

INGREDIËNTEN VOOR 10 PERSONEN
300 ml  olijfolie 
1,8 kg  kippenboutenvlees
1,5 kg  groene paprika, in julienne
500 g  uienringen
250 ml  witte wijn
2 kg  Knorr Collezione Italiana Napoletana (zak)
15 g  Conimex Sambal Oelek
30 g  Knorr Professional Specerijenpuree Paprika
50 g  Knorr Professional Specerijenpuree Knoflook
500 g  Knorr Lange Korrel Rijst
1 l  water
30 g  Knorr Professional Kippenbouillon Poeder

BEREIDINGSWIJZE
1. Verhit de helft van de olijfolie en bak er de kipfilets in tot 

ze bruin zijn, zet even aan de kant.
2. Verhit de rest van de olijfolie en stoof er de groene 

paprika’s en ui in aan.
3. Voeg de de witte wijn toe en laat 5 min. koken.
4. Voeg de Knorr Collezione Italiana Napoletana, Conimex 

Sambal Oelek, Knorr Professional Specerijenpuree 
Paprika en Knorr Professional Specerijenpuree Knoflook 
toe.

5. Breng aan de kook, voeg de kip toe en laat 15 min. 
sudderen.

RIJST:
1. Plaats de rijst in een gastrobak, voeg water en Knorr 

Professional Kippenbouillon toe.
2. Gaar de rijst op 100% stomen, 98°C gedurende 35 min.

Stoofpot kipfilet 
met tomaten 
en paprika

Door de structuur van het 
gerecht aan te passen genieten 
ook je bewoners met eet- 
en slikproblemen van die 
keukenklassieker.

Scan de code voor het 
fingerfoodrecept.

Foodcost 
per persoon: 3,86 €€

STOOFPOTJE ALS FINGERFOOD

KNORR PROFESSIONAL KIPPENBOUILLON 
Getrokken van echte kip, met de  

diepe, natuurlijke smaak van 
zelfgemaakte bouillon.

KNORR PROFESSIONAL SPECERIJENPUREE PAPRIKA 
Dé smaakmaker voor je sauzen, soepen,  

stoofpotjes en groentegerechten.

KNORR COLLEZIONE ITALIANA 
TOMATO PRONTO NAPOLETANA 

Glutenvrij en veganistisch, gemaakt van 100% 
duurzaam geteelde tomaten uit Italië.
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KRUIDING
Knorr Primerba Tijm 
340 g

Knorr Primerba Tuinkruiden 
340 g 

Knorr Primerba Tuinkruiden 
700 g

Knorr Primerba Basilicum 
340 g 

Knorr Primerba Basilicum 
700 g

Knorr Primerba Knoflook 
340 g 

Knorr Primerba Knoflook 
690 g

Knorr Primerba Rode Pesto 
340 g

Knorr Primerba Rode Pesto 
700 g

Je kan dankzij ons nieuwe bestelproces veel sneller 
én makkelijker online producten bestellen. Scan de 
producten die je wilt bijbestellen, voeg ze toe aan 
je winkelmandje en bestel. Zo bespaar je tijd in de 
keuken! Om de stappen te volgen en de nieuwe 
functie te gebruiken, scan deze code.

Productoverzicht

Glutenvrij Lactosevrij Vegetarisch Veganistisch

AARDAPPELPRODUCTEN
Knorr Gourmet Aardappelpuree 
5 kg

VINAIGRETTES
Hellmann’s Vinaigrette Citrus 
1 l

BINDERS
Knorr Professional Instant Binder
20 kg

Knorr Blanke Roux
1 kg

Knorr Blanke Roux
10 kg

Knorr Blanke Roux
20 kg

Knorr Bruine Roux
1 kg

Knorr Bruine Roux
10 kg

Knorr Bruine Roux
20 kg

BOUILLONS
Knorr Professional Groentebouillon in Poeder 
1 kg

Knorr Professional Groentebouillon in Poeder 
5 kg 

Knorr Professional Groentebouillon in Poeder 
10 kg

Knorr Professional Kippenbouillon in Poeder 
1 kg

Knorr Professional Kippenbouillon in Poeder 
5 kg

Knorr Professional Kippenbouillon in Poeder 
10 kg 

TEXTUREN
Knorr Bereiding voor Terrines, Souffles, Gratins

3,2 kg

Knorr Textuur Gelei
3,2 kg

SOEPEN
Knorr Professional Belgische Witloofsoep 
1,1 kg

Knorr Professional Belgische Witloofsoep 
3 kg 

Knorr Professional Vergeten Groentensoep 
1,1 kg

KRUIDING
Knorr Aromat Kruidenmix voor Vis 
1 kg

Knorr Professional Specerijenpuree 3 Pepers 
750 g 

Knorr Professional Specerijenpuree Knoflook 
750 g

Knorr Professional Specerijenpuree Paprika 
750 g 

FONDS
Knorr Fonds de Cuisine Visfond 

1 kg

Knorr Professional Gebonden Kalfsjus 
1 kg

COLLEZIONE ITALIANA
Knorr Collezione Italiana Tomatino

Zak - 3 kg

Knorr Collezione Italiana Tomatino
Blik - 4 kg

Knorr Collezione Italiana Napoletana
Zak - 3 kg

Knorr Collezione Italiana Napoletana
Blik - 2 kg

Knorr Collezione Italiana Penne Kookstabiel
4 x 3 kg

ASIAN SELECTION
Conimex Sambal Oelek 

750 g

Knorr Lange Korrel Rijst 
5 kg

KOUDE SAUZEN
Amora Mosterd van Dijon 

5 kg

Ontdek ons volledige gamma 
in de webshop op ufs.com 
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Cook & Save
UNBOX DE SFEER 
Feestelijk uitpakken doe je met Unilever Food Solutions. Want 
met ons spaarprogramma Cook & Save spaar je voor een handig 
startpakket vol leuke sfeermaterialen en animatie. Of kies je eerder 
voor een premiumpakket met net dat tikkeltje meer? Deze leuke 
animatiepakketten staan alvast op jou en je bewoners te wachten 
om er een onvergetelijk voorjaar van te maken!

Ontdek de animatiepakketten op onze website. 
Scan hier!

Dit vind je o.a. in het  

VERJAARDAGSPAKKET*: 
Starterspakket t.w.v. € 50
• Kwalitatieve decoratie zoals een vlaggenlijn,  

swirls,… 
• Leuke animatie voor de bewoners
• Leuke samples van UFS producten om mee  

aan de slag te gaan
Premiumpakket t.w.v. €200
• Kwalitatieve decoratie zoals vlaggenlijnen,  

papieren fans, swirls,… & verjaardagskaarten,  
-hoedjes & -kalender

• Leuke activiteit voor de bewoners
• Cinematickets voor de chef of zijn team
• Leuke samples van UFS producten om mee  

aan de slag te gaan

* De inhoud van de pakketten kan verschillen naargelang beschikbaarheid van de items. 

Dit vind je o.a. in het  

LENTEPAKKET*: 
Starterspakket t.w.v. € 50
• Sfeerdecoratie zoals klimopslingers en vlaggenlijn  

voor in het restaurant
• Thematische game en quiz voor de bewoners
• Leuke samples van UFS producten om mee  

aan de slag te gaan
Premiumpakket t.w.v. €200
• Kwalitatieve decoratie zoals klimopslingers, 

vlaggenlijnen, swirls,…
• Thematische animatie zoals zadenpakketten  

voor een lentemoestuin, quizzen en memo-games
• Cinematickets voor de chef of zijn team
• Leuke samples van UFS producten om mee  

aan de slag te gaan

Support. Inspire. Progress.


