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VOORWOORD
BAK MEE MET 
ROBÈRT VAN 
BECKHOVEN

Heb je ook zo’n zin in de lente? Met al die 
lekker lange weekenden en gezellige 
feestdagen, zoals Koningsdag, Moederdag 
en het Suikerfeest. Er komt ook weer heel veel 
vers van het land: asperges, aardbeien, 
rabarber en andere lentegroenten. Daar 
maken we verrassende gerechten mee.  
En je had het waarschijnlijk al gezien: we 
gaan bakken met Robèrt van Beckhoven! 
Speciaal voor Picnic heeft hij een heerlijke 
slof ontwikkeld die je heel makkelijk zelf 
kunt bakken en die je op allerlei manieren 
kunt versieren. Natuurlijk gaan we ook 
naar buiten. Beetje picknicken, beetje 
barbecueën, in de zon een biertje drinken. 
Voor al die fijne lentemomenten hebben 
we de lekkerste gerechten verzameld. We 
gaan er een vrolijk voorjaar van maken! 

Liefs van team Picnic

IN DIT NUMMER
Vers voorjaar
Snelle recepten met de 
lekkerste lentegroenten

Naar buiten!
We gaan picknicken en barbecueën 

Kids in de keuken
Maak een feest van Moederdag, 
Koningsdag en het Suikerfeest

2 3

SPRINGROLLS 
OP JE BORD

Lente is...



INHOUD

6
LENTE BIJ PICNIC 

8
LIFE’S A 
PICNIC
Wist je dat Picnic ook de lekkerste 
eigenmerkproducten heeft?

37
GA VOOR 
GOUD
Het is weer aspergetijd!

42
VERSE VITAMINEN
In de soep, de salade en uit oven

43
BOTER, 
KAAS & 
EIEREN 
Fijne gerechten die het voorjaar nóg 
leuker maken

COLOFON TEAM PICNIC Lianne Veen, Michiel Muller, Thijs Bender, Nadine Linn,  
Paul van der Maarel, Victor Coffa, Annelie Pieters, Ron Mulder, Romy Rijkenberg, 
Lysanne van Dijk, Loes Raasveld CONCEPT EN REALISATIE Het Kookkantoor 
ARTDIRECTION Sjoukje Kloostra FOTOGRAFIE Eric van Lokven, Saskia van 

Osnabrugge (food), Arjaan Hamel (lifestyle), Ellen van Bennekom (ass. lifestyle) STYLING 
Ulrika Gustafsson, Annemieke Paarlberg (food), Nicole de Werk (lifestyle), Lydia Thann 
(visagie) FOODSTYLING Eke Mariën RECEPTUUR Eke Mariën, Robèrt van Beckhoven 
REDACTIE Annemarie Coopman MET MEDEWERKING VAN Robèrt van Beckhoven en team, Astrid 
Bijl, Marc de Groot, Anita Lensink en het hele team van Picnic. MET DANK AAN Anastacia, Devy, 
Fien, Jalicia, Lieve, Niyah, Noémi, Rens, Sien DRUK Habo DaCosta B.V., Vianen

VERS 
VOORJAAR

Picnic Magazine 
verschijnt niet in een vast 
ritme. Het is dus altijd 
een verrassing of en 
wanneer Picnic Magazine 
bij je boodschappen zit. 
Aan de inhoud van dit 
tijdschrift kunnen geen 
rechten worden ontleend.
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Wat houden jullie van groen! Onze Runners hebben vorig jaar een 
duizelingwekkende 4.213.595 kilo groene groente bezorgd. Dat is het gewicht  

van meer dan 6.000 volwassen paarden! 

4.213.595 KILO

Volgens Nederlanders is 
23 °C de ideale 
temperatuur om de BBQ 
tevoorschijn te halen. In 
2020 was dit op 6 april 
voor het eerst het geval. 
Vorig jaar werd op 21 mei 
het meeste BBQ-vlees 
verkocht. Met 26 °C was het 
toen een heerlijke dag!

23 
°CTOP 3 GROENE GROENTEN

1. Komkommer 
2. Courgette 

3. Broccoli

  

Als we alle asperges die we 
in één jaar verkopen op een 
rijtje leggen, komen we uit 
op 77.934 meter. Even ver 

als een enkeltje Rotterdam-
Amsterdam!

Wist je dat we rond Moederdag meer 
dan 50.000 croissantjes verkopen? 

Dat zijn een heleboel moeders die in 
de watten worden gelegd. Of moeten ze 

zichzelf trakteren misschien?

gingen er vorig jaar bij ons 
over de toonbank!

Ook voor speciale eitjes waren 
jullie er vorig jaar als de kippen 

bij. Al op 3 januari werd er in 
de app voor het eerst gezocht 

op ‘paasei’. Uiteindelijk eet 
de gemiddelde Nederlander 

47 paaseitjes per jaar. 
Wist je dat ‘eieren’ in 

2020 de meest gebruikte 
zoekopdracht in de Picnic-

app was? Er werd meer dan 
1,3 miljoen keer op gezocht! 
Raar maar waar: het jaar 
daarvoor stond de kipfilet 
nog bovenaan. Was de kip 

er dan toch eerder dan 
het ei?
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GRILLIG 
WEER 

262.228  
TOMPOUCEN

50.000
CROISSANTJES

Als we de laatste 
paaseitjes 

achter de kiezen 
hebben, is 

het alweer tijd 
voor baklava. 

Afgelopen jaar 
werd er in de 

periode rond het 
Suikerfeest maar 
liefst 4.246 kilo 

verkocht!

Ei

ORANJE 
BOVEN SINDS 

1967
De oranje tompouce werd 

speciaal gemaakt om 
de geboorte van Koning 

Willem-Alexander te vieren. 
Daarom staat hij bekend als 
hét koningsgebak. Nu nog 
een manier vinden om ’m 

vorstelijk op te eten... 

Eindeloos veel eitjes, talloze 
tompoucen en een boel 

baklava. Dit zijn jullie favoriete 
lenteproducten. 

LENTE BIJ 
PICNIC

WEETJES

6 7



ZON IN 
JE GLAS

Diverse sapjes,  
bijv. Caribische 

sinaasappelsap

Naturel en 
paprikachips
250 g

 1.59

 0.79LIFE’S A 
PICNIC

Deze Picnic-producten 
maken je leven 
nóg lekkerder.

98



BUBBELICIOUS

Water bruisend 
6 x 500 ml 

 2.27

 0.00

BALLENBAK

Groenten in blik, bijv. doperwten 
extra fijn 400 g

 0.98
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OEPS

Bio sojadrink 
ongezoet  
1 liter

 0.87

PAK ME DAN, 
ALS JE KAN

Bio rijst wafels 
met zeezout 
100 g

 0.58

12 13



ROBÈRT 
BAKT

Zijn titels zeggen het al: Meester Patissier en Meester 
Boulanger Robèrt van Beckhoven is de bakkoning 

van Nederland. Hij laat Anastacia, Jalicia en Noémi 
zien hoe je een slof omtovert tot een feestslof. En 
ondertussen bakt hij ook nog even een brioche en 

een prachtige Charlotte Russe. 

“ALS JE DE SLOF ZELF BAKT, 
IS HIJ ÉCHT VERS EN DAT IS 

ALTIJD HET LEKKERST” 

14 15



Porties:  

12 plakken

Bereidingstijd: 
30 min.

Oventijd:  
25 min.

Wachttijd:  
1 nacht + 
100 min.

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

BOODSCHAPPEN
5 g gedroogde gist
30 ml volle melk, op 
kamertemperatuur
275 g bloem
4 eieren
6 g zout
17 g basterdsuiker
16 g kristalsuiker
½ citroen, schil geraspt
165 g boter, in stukjes, 
op kamertemperatuur, 
EXTRA: plastic bak met 
deksel, ingevet
broodblik van 
17 x 9 x 9 cm, ingevet

Brioche

BEREIDING
1. Los de gist op in de melk en voeg 
30 g van de bloem toe. Meng alles goed 
door elkaar en laat 30 min. rusten op 
kamertemperatuur. Je ziet daarna dat 
het in volume is toegenomen. 
2. Houd 1 ei en de boter apart. Voeg alle 
overige ingrediënten toe aan het gerezen 
gistmengsel en kneed alles met een 
keukenmachine of handmixer met deeg-
haken in 8-10 min. op volle snelheid tot 
een samenhangend deeg. Voeg de boter 
toe en kneed het deeg op halve snelheid 
tot de boter volledig is opgenomen (zie 
de tip op de pagina hiernaast). Het deeg 
is klaar als je het zo dun kunt uitrekken 
dat je erdoorheen kunt kijken zonder dat 
het al te veel scheurt. Leg het deeg in de 
plastic bak met deksel en laat een nacht 
rusten in de koelkast. 
3. Kneed het deeg de volgende dag 
eerst goed door. Verdeel het in 6 gelijke 
stukken en vorm er ronde ballen van. 
Leg ze in 2 rijen van 3 in het bakblik. 
Druk ze aan zodat ze allemaal de bo-
dem raken. Tijdens het bakken versmel-
ten de bolletjes tot 1 brood. 
4. Klop het overige ei los en bestrijk het 
deeg er voorzichtig mee. Laat nog  
70 min. rijzen op kamertemperatuur.
5. Verwarm ondertussen de oven tot 
180 °C.
6. Bak de brioche in 25-30 min.  
goudbruin en gaar.  
7. Laat het brood 5 min. afkoelen en los 
het uit de vorm. Laat nog 30 min. afkoe-
len op een rooster voordat je er plakken 
van snijdt.  

“Brood is een spel 
tussen graan en water: als je 
graan en water laat staan, gaat 
het vanzelf gisten. De kwaliteit 
van het graan bepaalt de smaak, 
maar water bepaalt de textuur. 
De kunst van het broodbakken is 
daarom het toevoegen van water: 
hoe meer water, hoe lekkerder het 
brood. Thuisbakkers hebben de 
neiging om te stoppen met water 
toevoegen zodra het deeg begint 
te plakken. Maar tijdens het kneden 
en rijzen merk je dat het water 
vanzelf opgenomen wordt. Het 
geheim van goed brood is: tijd. Tijd 
om water op te nemen, tijd om te 
rijzen en tijd om te fermenteren en 
smaak te ontwikkelen. Ik laat het 
deeg daarom rijzen in de koelkast. 
Zo duurt het langer en kan het 
deeg meer smaak ontwikkelen.” 

“Brioche is goud: het is 
het lekkerste brood dat er is. Het is 
luchtig, zacht en een beetje zoet. Ik 
rooster het brood altijd nog even, 
zodat de buitenkant krokant wordt. 
En dan een zachtgekookt eitje 
erop, en wat zalm… Maar je kunt 
er natuurlijk ook zoete dingen op 
doen, zoals onze eigen jammetjes, 
hazelnootpasta of hagelslag van 
échte chocolade! 
Is je brioche niet meer supervers? 
Smeer er dan wat amandelspijs 
op en leg het even in de oven. 
Daarna bestrooien met wat 
poedersuiker, heerlijk!” 

BRIOCHE IS HEERLIJK 
MET ZALM EN EEN EITJE, 
MAAR OOK MET JAM OF 

HAZELNOOTPASTA

zoet 
of 

hartig

WAT IS 
HET GEHEIM 
VAN GOED 

BROOD?

WAT 
MAAKT EEN 

BRIOCHE 
BIJZONDER? 

ROBÈRT

ROBÈRT

TIPS VAN ROBÈRT

“Tijdens het kneden doe je er op het laatst de boter 
bij. Je denkt dan al snel: ik krijg de boter niet door het 
deeg, dit gaat niet goed komen. Maar op een gegeven 

moment pakt-ie! Gewoon geduld hebben en niet 
opgeven. Het wordt vanzelf een mooi soepel deeg. 
Zet het deeg een nacht in de koeling. Dat is echt 

belangrijk. In de koeling stijft het deeg op zodat je het 
de dag erop goed kunt vormen. Ja, ook voor brioche 

geldt: heb geduld en neem de tijd!”

“JE MAAKT NIET 
SNEL SNEL EEN 
GOED BROOD. 

NEEM DE TIJD EN 
HEB GEDULD!”

Lekker zoet voor 
op je brioche?
Check in de app 
welke Meesterlijke 
producten 
van Robèrt we 
allemaal hebben!

TIP

1716



AAN DE 
SLAG

Heb je de bodem van de slof gemaakt? 
Dan kun je je uitleven op de topping: fruit, 

slagroom, paaseitjes. Wat je maar wilt!

ROBÈRT: “WAT 
WILLEN JULLIE OP JE 

SLOF?” 
DE MEIDEN: “VEEL 

SLAGROOM!”

Versieren maar

“Een slof heeft alles: een 
versgebakken bodem, een romige 
vulling en het frisse van vers fruit. 
Dat is vers op vers op vers, gewoon 
superlekker. Bovendien kun je met 
een slof eindeloos variëren.”

WAAROM MOET 
IEDEREEN DEZE 
LENTE SLOFFEN 
GAAN MAKEN?

ROBÈRT

ANASTACIA: “IK 
HEB EEN SLOF 

GEMAAKT 
VOOR 

MOEDERDAG,  
MET VEEL 

AARDBEIEN 
EN HARTJES”

1918



JE KUNT 
HELEMAAL LOS-

GAAN OP DE 
TOPPING. KIJK 
IN DE APP WAT 
WE ALLEMAAL 

HEBBEN

Versierpret

NOÉMI: “MAG IK ER NU EEN 
HAP VAN NEMEN?”

Foto klaar?

2120



3x feestslof  
à la Robèrt

Kijk, 
mama!

Met 
een 
eitje

De 
vlag uit

MOEDERDAGSLOF
1. Was 250 g 
aardbeien, verwijder 
de kroontjes en snijd 
in kwarten. Beleg de 
slof royaal met de 
aardbeien. 
2. Knip een puntje 
van de spuitzak en 
doe er een gekartelde 
spuitmond in. Vul 
hem met de apart 
gehouden slagroom 
en maak de slof af 
met toeven slagroom. 
Versier eventueel 
met hartjes van rode 
rolfondant.

PAASSLOF
1. Doe de apart 
gehouden 
slagroom in een 
spuitzak met 
gekartelde spuit-
mond en spuit in 
mooie toeven op 
de slof. 
2. Besprenkel met 
50 ml advocaat 
of lemoncurd en 
decoreer met ca.  
10 paaseitjes. 
3. Rasp er wat pure 
chocolade over of 
maak een zigzag 
van gesmolten 
chocolade zoals in 
het recept van de 
dadels op pag. 57.

KONINGSDAGSLOF
1. Maak met fruit de 
Nederlandse vlag: 
beleg 1 /3 van de slof 
met 125 g blauwe 
bessen, houd 1/3 vrij 
en beleg 1/3 met 
125 g frambozen.  
2. Doe de apart 
gehouden slagroom 
in een spuitzak met 
spuitmond en spuit 
in het midden van 
de slof.
3. Rasp er 
sinaasappelschil 
over naar smaak.

Porties: 6-8

Bereidingstijd: 
60 min.

Oventijd:  

12–15 min.

Wachttijd: 2 uur

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

Feestslof

BEREIDING
1. Begin met de banketbakkersroom. 
Maak daarvoor een papje van 30 gram 
van de kristalsuiker, het custardpoeder 
en 4 el melk.  
2. Snijd het vanillestokje open en 
schraap het merg eruit. Breng de 
resterende melk aan de kook met het 
vanillemerg én het vanillestokje. 
3. Neem de pan van het vuur en voeg 
een kleine hoeveelheid warme melk toe 
aan het custardpapje. Roer goed door en 
voeg al roerende de rest van de melk toe. 
4. Giet alles terug in de pan, plaats de 
pan weer op het vuur en laat de room 
al roerende een paar minuten goed 
doorkoken.  
5. Doe de banketbakkersroom over in 
een schaal, dek af met vershoudfolie en 
laat een uur afkoelen. 
6. Mix voor de sloffenbodem de boter, 
basterdsuiker, ei, helft van de citroen-
rasp en zout in een kom. Zeef de bloem 
en bakpoeder erboven en kneed alles 
tot een homogeen deeg. Verpak het 
deeg in vershoudfolie en laat ca. 1 uur 
rusten in de koeling. 
7. Verwarm de oven voor op 200 ⁰C 
(boven- en onderwarmte) en zet de slof-
fenring alvast klaar op de bakplaat. 
8. Kneed het deeg kort door om het 
weer wat soepeler te maken. Rol uit op 
ca. 7-8 mm dikte en druk in de sloffen-
ring met vlakke hand uit tot een gelijk-
matige bodem.
9. Verwijder het vanillestokje uit de ban-
ketbakkersroom en weeg 150 g room af. 
Roer los en breng op smaak met de rest 
van de limoen- of citroenrasp. Doe de 
banketbakkersroom in een spuitzak en 

“Bak de slof niet te 
donker. Dat is heel belangrijk. 
Beter een minuut te vroeg uit de 
oven dan een minuut te laat. De 
slof moet nét gaar zijn, als hij te 
lang in de oven zit, wordt hij hard. 
Daarnaast: gebruik niet te veel 
Zwitserse room, dat is zonde. En 
tot slot: maak hem vers af. Dus 
doe het fruit en eventueel de 
slagroom er pas op vlak voor je 
gaat serveren.” 

ROBÈRT

HEB JE NOG 
TIPS VOOR DE 
THUISBAKKER?

Wil je ook zo’n feestelijke 
slof maken? Robèrt maakt  
het je makkelijk: hij heeft 
met de beste ingrediënten 
een sloffenpakket samen-
gesteld. Daarin zit zijn 
Meesterlijke sloffenmix, de 
Meesterlijke mix voor ban-
ketbakkersroom, een slof-
fenring, spuitzakken en een 
spuitmondje. Het enige wat 
je verder nog in huis moet 
hebben, is 90 g boter, 1 ei, 
250 ml slagroom (35% vet), 
25 g suiker, een citroen of 
limoen, vershoudfolie en 
bakpapier. 

ZO MAAK JE DE SLOF  
ZONDER HULP VAN ROBÈRT, MAAR  

WEL MET ZIJN RECEPT!

BOODSCHAPPEN
300 ml melk
55 g kristalsuiker
20 g custardpoeder
½ vanillestokje
75 g boter, op 
kamertemperatuur
65 g basterdsuiker
20 g ei*
1 el rasp van citroen 
of limoen 

snufje zout
115 g bloem
4 g bakpoeder
250 ml slagroom 
(35% vet)

*Tip: kluts een eitje 
en weeg hiervan 
20 g af.

EXTRA
vershoudfolie
sloffenring van  
24 x 10 cm, 
ingevet
bakplaat, 
bekleed met 
bakpapier  
3 spuitzakken 
1 gekartelde 
spuitmond

spuit de room in een gelijkmatige laag 
op de sloffenbodem; blijf ca. 1 cm van 
de randen. 
10. Bak de sloffenbodem in het mid-
den van de oven in ca. 12-15 minuten 
gaar. Laat 1 uur afkoelen. 
11. Klop de slagroom op met de rest 
van de kristalsuiker. Weeg 150 g slag-
room af en zet koel weg tot gebruik. 
Spatel de rest van de slagroom in twee 
delen door de banketbakkersroom. Dit 
heet Zwitserse room. 
12. Doe de Zwitserse room in een 
spuitzak. Knip het puntje ervan af en 
spuit de room in een gelijkmatige laag 
op de afgekoelde sloffenbodem; blijf 
weer ca. 1 cm van de randen.
13. Garneer de slof zoals beschreven 
op pag. 22.

Doe ’t zelf

Alle boodschappen 
voor je slof in één 
keer bestellen? 
Scan de QR-code!

Meesterlijke 
bakmix sloffen

Genoeg voor 
2 heerlijke sloffen

12.50

2322



Porties: 8

Bereidingstijd:  
80 min.

Oventijd:  
10-12 min.

Wachttijd:  
2 uur

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

BOODSCHAPPEN
VOOR HET 
LEPELBISCUIT

5 eieren
110 g suiker
20 g custard-
poeder, gezeefd
105 g 
patentbloem, 
gezeefd
½ el fijne 
kristalsuiker om 
te bestrooien

Charlotte Russe p.25

BEREIDING LEPELBISCUIT
1. Verwarm de oven voor tot 190 ⁰C 
(boven- en onderwarmte). 
2. Leg een vel bakpapier op de 
bakplaat. Teken op de bovenste helft 
van het bakpapier 2 horizontale 
lijnen met 10 cm afstand ertussen. 
Herhaal op de onderste helft van het 
bakpapier. Draai het bakpapier om, 
zodat de lijnen nog wel zichtbaar zijn, 
maar niet meer af kunnen geven. 
3. Splits de eieren voorzichtig. Zorg dat 
er geen dooier bij de eiwitten komt! 
Klop de eiwitten los en luchtig met de 
handmixer. Voeg de suiker toe en klop 
de eiwitten stijf.
4. Klop de eidooiers los met een garde 
en spatel met de hand in één keer 
door de opgeklopte eiwitten. 
5. Meng de bloem en het custard-
poeder en spatel in één keer door de 
eieren tot een homogeen beslag. Doe 
over in een spuitzak. 
6. Spuit tussen de getrokken 
lijnen, liefst aan één stuk, 2 lange 
‘zigzagbanen’ van ca. 25 cm met 
het lepelbiscuit. Spuit in het midden 
2 cirkels van 10-12 cm doorsnede. 
Bestrooi alles met fijne kristalsuiker. 
7. Bak het biscuit in ca. 10-12 min. gaar. 
Trek het biscuit daarna met bakpapier 
en al direct van de bakplaat om te 
voorkomen dat het doordroogt. Dek 
af met een bakpapiertje en draai om 
op de werkbank. Trek het bovenste 
bakpapier voorzichtig weg en laat het 
biscuit in 30 min. volledig afkoelen. 
 
BEREIDING VULLING
1. Klop de slagroom lobbig (yoghurt-
dikte) met 20 g van de suiker. Breng op 
smaak met 2 el frambozensiroop. Zet 
koel weg tot gebruik. 

MET DEZE TAART GA 
JE INDRUK MAKEN!

Een beauty!

Charlotte Russe

er de helft van de frambozen over en 
vul de vorm dan bijna af met de rest 
van de frambozenroom; strijk glad.  
5. Besmeer de tweede biscuitcirkel 
royaal met frambozenjam en leg met 
de besmeerde kant naar boven op de 
frambozenroom. Druk zachtjes aan. 

AFWERKING
1. Decoreer de taart met de rest van 
de frambozen: maak eerst een strakke 
rand door ze netjes naast elkaar te 
plaatsen en leg daarna het midden vol. 
2. Bestuif de zijkanten van de Charlotte 
met poedersuiker (gebruik eventueel 
een mal om netjes te werken). 
3. Laat de taart een uur opstijven in de 
koelkast. 
4. Laat de honing van een vork lopen 
en zigzag het over de frambozen. Zo 
krijg je gouden pareltjes op het fruit. 
Rasp er limoenschil over. 
5. Los de Charlotte uit de vorm en 
presenteer met een mooi lint eromheen. 

2. Maak een papje van de rest van de 
suiker, custardpoeder en 3 el melk. 
3. Snijd het vanillestokje open en 
schraap het merg eruit. Voeg zowel het 
vanillemerg als het -stokje toe aan de 
resterende melk en breng aan de kook. 
4. Neem de pan van het vuur en voeg 
een kleine hoeveelheid melk toe aan het 
custardpapje. Roer goed door en voeg 
al roerende de rest van de melk toe. 
5. Giet alles terug in de pan, zet de pan 
weer op het vuur en laat het mengsel al 
roerende een paar minuten doorkoken. 
6. Doe alles over in een kom en 
laat een uur afkoelen. Dek af met 
vershoudfolie om velvorming te 
voorkomen.
7. Mix de vulling met de handmixer los. 
Verwarm de gelatine met een beetje 
aanhangend water in een steelpan (of 
in een kommetje in de magnetron) om 
hem op te lossen en giet al mixende 
bij de vulling. Spatel tot slot rustig de 
frambozenslagroom erdoorheen.

OPBOUW
1. Snijd een rand van 2½ cm van de 
banen van het lepelbiscuit. 
2. Zet de ring of taartvorm van 
15 cm op een bord en bekleed de 
binnenkant met een strook bakpapier. 
Bekleed de zijkanten van de ring 
met het lepelbiscuit, met de snijkant 
naar beneden en de gebakken kant 
naar buiten. Tip: je bereikt een strak 
resultaat als de baan iets op spanning 
staat, dus eigenlijk moet hij nét iets te 
lang zijn. 
3. Leg een van de biscuitcirkels onder 
in de ring als bodem, met de gebakken 
kant naar beneden. 
4. Vul de vorm tot ongeveer halver-
wege met de frambozenroom. Verdeel 

VOOR DE 
VULLING

200 ml slagroom
50 g suiker
2 el frambozen-
siroop of 
frambozenlikeur
300 ml melk
20 g custard-
poeder
½ vanillestokje
4 blaadjes 
gelatine, geweekt 
in ruim koud water

VOOR DE 
AFWERKING

50 g 
frambozenjam
375 g verse 
frambozen
1 el poedersuiker 
om te bestuiven
rasp van een  
½ limoen
1 el honing

EXTRA 

bakplaat 
bakpapier 
(38 x 42 cm)
handmixer
zeef
spuitzak met 
een gladde 
spuitmond
springvorm of 
ring van Ø 15 cm 
vershoudfolie

 “Voor een Charlotte 
Russe kun je het beste zelf je 
biscuits maken. Je kunt ook lange 
vingers gebruiken, maar die vallen 
heel makkelijk om in je vorm. Daar 
word je helemaal gek van. Het 
handige van mijn manier is dat 
alle koekjes aan elkaar zitten. Dan 
kun je de deegrand makkelijk in de 
vorm zetten en valt hij niet om.”

ROBÈRT

HEB JE NOG 
TIPS VOOR DE 
THUISBAKKER?
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Die lange weekenden met Pasen, 
Hemelvaart en Pinksteren vragen 

gewoon om een uitgebreide 
brunch met verrassende 

voorjaarsgerechten.

Voorjaars-
pastasalade met 
gerookte kip

Vlechtbrood  
met maanzaad 
& sesamzaad

Frittata met courgette 
& Italiaanse kruiden

Feestelijke 
wafels & 
roggebrood

Gevulde avocado 
met ei, bieslook & 
Parmezaanse kaas

SLA OM VOOR  
DE RECEPTEN

LEKKER LANG 
WEEKEND
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Vlechtbrood  
met maanzaad & 
sesamzaad

 p.31

Gevulde avocado 
met ei, bieslook & 
Parmezaanse kaas

 p.31VOORGERECHT

TIP VAN ROBÈRT

“Besmeer de bovenkant 
van het brood direct 

als het uit de oven komt 
met gesmolten boter 
(met een bakkwast 

bijvoorbeeld). Dan gaat 
het prachtig glimmen!”
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LEKKER LANG 
WEEKEND

Voor 1 brood

Bereidingstijd:  
15 min.

Rijstijd: 50 min.

Oventijd:  
30 min.

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

BOODSCHAPPEN
450 g broodmix wit
20 g boter, op 
kamertemperatuur
275 ml lauw water
1 tl olie, om in te vetten
1 ei
1 el sesamzaad
1 el maanzaad
EXTRA: vershoudfolie, 
bakkwast, bakpapier

Vlechtbrood  
p.28

BEREIDING
1. Maak het brooddeeg volgens de 
aanwijzingen op de verpakking met 
de boter en het water. Smeer een kom 
in met de olie en wentel de deegbal 
rondom door de kom. Dek losjes af met 
vershoudfolie en laat 15 min. rijzen. 
2. Druk het deeg samen tot een bol 
en verdeel in 3 gelijke stukken. Rol 
de deegstukken onder je handen tot 
gladde rollen van ca. 30 cm lang. Strooi 
eventueel wat bloem op het aanrecht, 
zodat het deeg niet vastplakt. 
3. Klop het ei los en bestrijk de 
deegrollen ermee. Bestrooi 1 rol met 
sesamzaad en 1 rol met maanzaad. 
4. Leg de 3 rollen naast elkaar, met de 
onbestrooide rol in het midden. Druk 
de bovenkanten van de deegrollen aan 
elkaar vast en maak een vlecht van 
het deeg. Druk ook de uiteinden goed 
aan elkaar. Bekleed een bakplaat met 
bakpapier en leg de deegvlecht erop. 
Bestrijk nog een keer met losgeklopt ei 
en bestrooi met nog een beetje sesam- 
en maanzaad (op de plekken waar het 
al zat). Laat 35-40 min. rijzen op kamer-
temperatuur. Dek af met vershoudfolie. 
5. Verwarm 15 min. voor het einde van 
de rijstijd de oven voor tot 200 °C. 
6. Bak het brood 25-30 min. in het 
midden van de oven tot het goudbruin 
en gaar is. Haal uit de oven en leg het 
brood met bakpapier en al op een 
rooster (ovenrek). Laat minimaal 30 min. 
afkoelen voordat je het brood aansnijdt. 

Porties: 16 

Bereidingstijd:  
30 min. 

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

BOODSCHAPPEN
4 meergranenrijstwafels 
125 g kruidenroomkaas
2 verse haringen
1 el kappertjes, uitgelekt
½ rode ui, in ringen
4 maiswafels
100 g gerookte zalm
2 eieren, hardgekookt
5 g verse dille
2 el mayonaise
4 volkorencrackers
8 plakjes rosbief
1 el geraspte 
mierikswortel 
4 kleine blaadjes botersla
5 g bieslook, fijngehakt
4 plakjes Fries roggebrood
100 g tuinerwten, 
ontdooid
12 muntblaadjes
1 handje groentechips

Feestelijke wafels 
& roggebrood

BEREIDING
1. Besmeer de rijstwafels met de helft 
van de kruidenroomkaas. Verwijder de 
staartjes van de haringen en leg op 
elke wafel een halve haring. Bestrooi 
met kappertjes en verdeel er een paar 
rode-uienringen over. 
2. Beleg de maiswafels met gerookte 
zalm. Halveer de eieren en leg op 
elke wafel een half ei met de snijkant 
naar boven. Houd 4 mooie dilletopjes 
apart en hak de rest fijn. Meng de 
gehakte dille in een kommetje met 1 el 
mayonaise en verdun met 1 el water. 
Lepel de dilledressing over het ei en de 
zalm. Garneer met de dilletopjes. 
3. Beleg de volkorencrackers elk met 
2 plakjes rosbief. Meng 1 el mayonaise 
met de mierikswortel. Verdeel over de 
rosbief. Leg er een blaadje sla op en 
bestrooi met bieslook. 
4. Besmeer het roggebrood met de 
rest van de kruidenroomkaas. Verdeel 
er de tuinerwten over en bestrooi 
met de muntblaadjes. Garneer met 
groentechips. Serveer alles samen op 
een grote schaal. 

Personen: 4 

Bereidingstijd:  
15 min.

Oventijd:  
15 min.

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

BOODSCHAPPEN
2 rijpe avocado’s
4 eieren
1 tl citroensap
1 tl grof zeezout
5 g bieslook, fijngehakt
25 g Parmezaanse kaas

Avocado met ei p.29

BEREIDING
1. Verwarm de oven voor tot 200 °C.
2. Snijd de avocado’s rond de pit 
in de lengte doormidden. Verwijder 
de pit met een lepel en haal met de 
lepel ca. 1 cm vruchtvlees weg om 
ruimte te maken voor de eieren. Houd 
het vruchtvlees apart. Snijd een dun 
plakje van de onderkanten van de 
avocadohelften, zodat ze goed blijven 
staan. Zet ze naast elkaar op een 
bakplaat. 
3. Breek 1 ei in een kopje. Schep met 
een lepel de eidooier voorzichtig in 
de holte van de avocado. Lepel er 
vervolgens zo veel eiwit bij tot de 
holte gevuld is. De rest van het eiwit 
wordt niet gebruikt.* Herhaal dit bij de 
overige 3 avocadohelften.
4. Bak de avocado’s ca. 15 min. in de 
oven tot het ei gestold is. 
5. Prak het achtergehouden 
vruchtvlees van de avocado’s grof 
met een vork en breng op smaak met 
peper, zout en citroensap. 
6. Serveer de gevulde avocado’s met 
grof zeezout en peper uit de molen. 
Schep de geprakte avocado erop. 
Bestrooi met de fijngehakte bieslook 
en schaaf de Parmezaanse kaas 
erover. 

*BEWAARTIP

Gebruik de overgebleven 
eiwitten voor de frittata (pag. 35) 
of voor de aspergeplaattaart 
(pag. 41). Je kunt de eiwitten ook 
invriezen voor later gebruik. 

Allemaal 
kleine 

taartjes
Feestelijke wafels  
& rogge brood

LUNCHGERECHT
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Frittata met courgette 
en Italiaanse kruiden

 p.35LUNCHGERECHT 

Voorjaars-
pastasalade met 
gerookte kip

 p.35LUNCHGERECHT

VEGA TIP

Vervang de gerookte 
kip door vega 
kipstukjes of door 
75 g geroosterde 
pijnboompitten. 

KRIJG JE OOK 
METEEN ZIN IN 

EEN SALADE MET 
KNAPPERIGE 
GROENTEN?

TIP

Wil je de frittata 
liever niet omdraaien 
op een bord? Hij ziet 
er ook heel mooi uit 
in de pan.
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Picnic stok-
broodje wit

1.39

LEKKER LANG 
WEEKEND

Porties: 10

Bereidingstijd:  
25 min.

Oventijd:  
25 min.

Wachttijd:  
4½ uur

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

BOODSCHAPPEN
75 g boter
50 g bruine suiker
100 g bloem
750 g rabarber
3 zakjes vanillesuiker
400 ml slagroom
1 blikje gecondenseerde 
melk
EXTRA: bakpapier, 
bakblik (20 x 30 
cm), aluminiumfolie, 
staafmixer

Rabarberroomijs

BEREIDING
1. Verwarm de oven voor tot 180 °C. 
Bekleed een bakplaat met bakpapier.
2. Snijd de boter in kleine blokjes en 
doe in een kom. Doe de bruine suiker, 
bloem en een mespunt zout erbij. 
Kneed met de hand tot een kruimelig 
deeg (crumble) en verspreid de 
deegkruimels over de bakplaat. 
3. Snijd de rabarber in stukken van 
3 cm. Spoel af onder de kraan en 
laat uitlekken. Doe de rabarber in 
het bakblik en meng de vanillesuiker 
erdoor. Dek af met aluminiumfolie en 
bak 25 min. in de oven. Zet de bakplaat 
met de crumble ook in de oven en bak 
deze 15 min. tot de kruimels goudbruin 
zijn. Laat 30 min. afkoelen. 
4. Snijd 100 g van de rabarberstukjes 
in dunne plakjes en houd apart. Pureer 
de rest van de rabarber met een 
staafmixer in een maatbeker tot een 
fijne puree.
5. Klop de slagroom stijf in een ruime 
kom. Houd 5 el rabarberpuree apart 
en spatel de rest van de rabarberpuree 
samen met de gecondenseerde melk 
en de crumble door de slagroom. 
6. Verdeel het rabarbermengsel over 
de bodem van het bakblik. Lepel 
de achtergehouden rabarberpuree 
erover en maak met een satéprikker 
of mes mooie swirls in de puree. Zet 
het bakblik in de vriezer en laat in 
minimaal 4 uur bevriezen. 
7. Schep bollen van het ijs en 
serveer ze met de achtergehouden 
stukjes rabarber. 

Rabarberroomijs 
met crumble

DESSERT

Personen: 4 

Bereidingstijd:  
15 min.

Oventijd:  
20 min.

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

BOODSCHAPPEN
15 g verse Italiaanse 
kruidenmix
8 eieren
50 g Parmezaanse 
kaas, geraspt
3 el olijfolie
1 rode ui, in halve ringen
1 courgette, in blokjes
1 teen knoflook, 
fijngehakt
250 g cherrytomaatjes, 
gehalveerd
2 bosuitjes, in ringen
EXTRA: ovenvaste 
koekenpan

Frittata p.35

BEREIDING
1. Verwarm de oven voor tot 160 °C.
2. Pluk de blaadjes van de kruiden en 
hak ze fijn. 
3. Klop de eieren los in een kom en breng 
op smaak met peper, zout, Parmezaanse 
kaas en de gehakte kruiden. 
4. Verhit de olie in een koekenpan en 
bak de ui en courgette 3 min. Voeg de 
knoflook, tomaatjes en de helft van de 
bosuitjes toe en bak 1 min. mee. Schenk 
de eieren in de pan en schep alles 
voorzichtig door elkaar. Bak de omelet 
3 min. op matig vuur. 
5. Zet de pan in de oven en gaar de 
omelet nog 15 min. 
6. Haal de pan uit de oven (voorzichtig, 
de steel is heet!) en zet er een groot 
bord op. Houd het bord vast met een 
doek en keer het bord met de pan, 
zodat de omelet op het bord komt te 
liggen. 
7. Snijd de frittata in punten of repen. 
Bestrooi met de rest van de bosuitjes. 

Personen: 4 

Bereidingstijd:  
30 min.

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

BOODSCHAPPEN
200 g witte asperges
200 g groene asperges
200 g salade pasta 
penne
1 citroen
3 el mayonaise
100 ml slagroom
100 g babyspinazie
150 g tuinerwten, 
ontdooid
1 bos radijs, gehalveerd
180 g gerookte 
kipfiletreepjes
1 basilicumplantje

Voorjaars-
pastasalade p.33

BEREIDING
1. Snijd van de groene en witte 
asperges 2 cm van de onderkant.* 
Schil de witte asperges en snijd de 
groene en witte asperges schuin in 
stukjes van 3 cm. 
2. Kook de pasta beetgaar volgens 
de aanwijzingen op de verpakking. 
Gebruik een ruime pan en 1 liter extra 
kookwater, omdat de asperges er ook 
bij gaan. Kook de asperges de laatste 
3 min. met de pasta mee. Doe alles 
in een vergiet en spoel koud onder 
stromend water. 
3. Halveer de citroen en pers 1 helft 
uit. Snijd de andere helft in 4 partjes 
en houd apart. Meng het citroensap 
met de mayonaise en slagroom in een 
kommetje. Schep de dressing door 
de pasta met asperges en breng op 
smaak met peper en zout. 
4. Schep de spinazie, tuinerwten, 
radijs, kip en een hand basilicum-
blaadjes door de pasta. Garneer met 
basilicumblaadjes.

Is het ijs te 
hard om goed 
te kunnen 
scheppen? 
Laat het dan in 
10-15 min. iets 
ontdooien. 

CHEFTIP

*BEWAARTIP

Gebruik deze voor 
de aspergesoep met 
Hollandse garnalen 
(pag. 41).

SERVEERTIP

Lekker met knapperig 
stokbrood.
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Duni paasservetten
20 stuks

Paashazen duo
2 stuks

Volle boerenmelk
1 liter

Lemon-meringue 
cupcakes
4 stuks

vanmenno 
afbakbollen wit & 
meerzaden 
4 stuks

Paastulband 
chocolade
600 g

Pastel de nata
2 stuks

Eitjes van Picnic
10 stuks

Luxe suikerbrood 
400 g

2.79

1.99

1.95

4.95
3.19

5.99

3.29

3.19

2.35

Alles voor een vrolijke 
paasbrunch

Paastafelen
SHOPPING

zoek op ‘Paasbrunch’ in de app

GA VOOR GOUD
Het witte goud is er maar kort, dus we halen er alles uit wat erin 

zit. We bereiden asperges op klassieke wijze en we doen ze in een 
plaattaart. En van de schillen? Daar maken we soep van.

M&M PAASEITJES AMBACHTELIJKE 
AFBAK BAGELS

M&M PAASEITJES

Sunt bananenbrood
310 g 4.99

Kijk eens in de 
app wat we 

allemaal nog 
meer hebben 
voor perfecte 
paasdagen.

Ambachtelijke 
afbakbagels
4 stuks 3.99

Gooi de harde 
onderkanten van de 
asperges niet weg. 
Je kunt ze samen 
met de schillen prima 
gebruiken voor de 
soep (zie pag. 41).

CHEFTIP

Paaskrans 
koffiebroodjes
500 g 3.49

TIP
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Aspergesoep met 
Hollandse garnalen

 p.41VOORGERECHT

Klassieke  
asperges met ham,  
ei en botersaus

 p.41HOOFDGERECHT

Voor dit gerecht kun 
je ook een speciale 
aspergepan gebruiken. 
Die is smal en hoog en 
de asperges kunnen er 
rechtop in staan. 

CHEFTIP

VEGAN TIP

Vervang de 
boter door een 
plantaardige 
variant en 
gebruik 
sojaroom in 
plaats van 
slagroom.

VEGA TIP

Serveer de 
aspergesoep 
met gebakken 
oester zwammen 
in plaats van 
garnalen.

WIJNTIP

Grüner Veltliner
€ 4.99
Lichte, droge 
witte wijn uit 
Oostenrijk. Lekker 
bij vis, gevogelte, 
vegetarische 
gerechten én 
bij asperges.
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GA VOOR GOUD

Personen: 6 

Bereidingstijd:  
25 min.

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

BOODSCHAPPEN
250 g witte asperges, 
geschild
50 g boter
50 g bloem
1 liter kookvocht 
van asperges*
100 ml slagroom
½ tl versgeraspte 
nootmuskaat
100 g Hollandse garnalen
2 el bieslook, fijngehakt

Aspergesoep p.38

BEREIDING
1. Verwijder 1 cm van de onderkanten 
van de asperges en snijd de asperges 
schuin in stukjes van 3 cm. 
2. Smelt de boter in een ruime  
(soep)pan. Roer de bloem erdoor en 
bak de boter en bloem ca. 3 min. op 
matig vuur (zo maak je een roux). De 
roux mag niet bruin kleuren. 
3. Schenk de helft van het asperge-
kookvocht erbij en klop met een garde 
tot er een gebonden saus ontstaat. 
Schenk zodra de saus begint te binden 
de rest van het aspergekookvocht 
erbij. Klop weer goed tot alle klontjes 
eruit zijn.
4. Breng de soep aan de kook en 
voeg de asperges toe. Laat de soep 
10 min. zachtjes koken tot de asperges 
beetgaar zijn. Roer de slagroom 
erdoor en breng de soep op smaak 
met peper, zout en nootmuskaat. 
5. Serveer de aspergesoep in diepe 
borden. Schep er de Hollandse 
garnalen in en bestrooi met bieslook. 

Personen: 2

Bereidingstijd:  
25 min.

Oventijd:  
30 min.

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

BOODSCHAPPEN
250 g groene asperges
350 g witte asperges
2 el olijfolie
1 rol vers bladerdeeg
3 eieren
200 g zachte 
geitenkaas
125 ml crème fraîche
paar takjes rozemarijn, 
blaadjes grof gehakt
25 g rucola
EXTRA: 2 bakplaten, 
bakpapier, staafmixer

Aspergeplaattaart

BEREIDING
1. Verwarm de oven voor tot 180 °C. 
2. Snijd van de groene en witte 
asperges 2 cm van de onderkanten. 
Schil de witte asperges. Snijd dikke 
witte asperges (van 2 cm) in de lengte 
doormidden. Doe de witte en groene 
asperges samen in een ruime kom 
en schep ze om met de olie. Verdeel 
ze over een bakplaat bekleed met 
bakpapier, breng op smaak met peper 
en zout en rooster ze 10 min. in de 
oven. 
3. Rol het bladerdeeg met het 
bakpapier uit op een bakplaat. Sla de 
randen van het deeg 1 cm terug, zodat 
je een opstaande rand krijgt. Prik met 
een vork gaatjes in de bodem en bak 
het bladerdeeg ook 10 min. in de oven. 
4. Doe de eieren met de helft van 
de geitenkaas, crème fraîche en 
rozemarijn in een maatbeker en 
pureer met de staafmixer. 
5. Druk het gerezen taartdeeg 
weer een beetje plat en schenk het 
eiermengsel erop. Leg hierop de 
geroosterde witte en groene asperges 
in een mooi patroon. Bak de taart nog 
20 min. in de oven. 
6. Verkruimel de rest van de 
geitenkaas over de taart en bestrooi 
met de rucola. Snijd de taart in stukken 
en serveer. 

Plaattaart met 
asperges en 
geitenkaas

HOOFDGERECHT 

Personen: 4

Bereidingstijd:  
40 min.

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

BOODSCHAPPEN
1½ kg witte asperges
1 tl suiker
125 g boter
500 g krielaardappelen
4 eieren
1 el citroensap
200 g achterham
1 bakje tuinkers
EXTRA: ruime soeppan

Klassieke  
asperges p.41

BEREIDING
1. Schil de asperges en snijd 1 cm van 
de onderkant. Bewaar de puntjes en 
de schillen.
2. Leg de schillen en onderkanten op 
de bodem van een soeppan. Leg de 
geschilde asperges erbovenop en vul 
de pan met water tot de asperges net 
onderstaan. Bestrooi met 1 tl zout en 
de suiker en doe er 25 g boter bij. 
3. Breng de asperges aan de kook met 
een deksel op de pan. Draai het vuur 
uit zodra het water kookt en laat ca.  
15 min. staan in het kookvocht.* 
4. Halveer de krielaardappelen en 
breng ze in een laagje water aan de 
kook. Kook ze in 10 min. beetgaar. Giet 
af en laat even uitdampen.  
5. Breng een pan water aan de kook. 
Doe de eieren in de pan en kook ze in 
7 min. halfzacht. 
6. Smelt de rest van de boter op laag 
vuur in een steelpan en roer er het 
citroensap en 1 el kookvocht van de 
asperges door. Breng de botersaus op 
smaak met peper en zout. 
7. Stapel telkens 3 plakken ham op en 
rol ze op. Snijd de rolletjes in 4 gelijke 
stukken. Pel de eieren en halveer ze. 
8. Schep de asperges uit het kook-
vocht.* Serveer ze met de kriel-
aardappelen, hamrolletjes, gehal-
veerde eieren en botersaus. Knip de 
blaadjes van de tuinkers en garneer 
de asperges ermee. 

Je kunt voor deze 
aspergetaart 
ook alleen witte 
of alleen groene 
asperges gebruiken. 
In plaats van 
geitenkaas kun 
je geraspte kaas 
nemen. Pureer deze 
dan niet mee met 
de eieren, maar 
strooi over het 
eimengsel voordat 
de asperges 
erop gaan.

*Gebruik het kookvocht van de klassieke 
asperges (zie het recept hiernaast). Heb 
je geen aspergekookvocht, maar wel 
zin in aspergesoep? Snijd dan 500 g 
geschilde witte asperges in stukjes. Breng 
ze met 150 g aardappelblokjes en 1 liter 
groentebouillon aan de kook. Laat 15 
min. zachtjes koken tot de asperges gaar 
zijn en pureer met een staafmixer. Roer 
er 100 ml slagroom door en breng op 
smaak met peper, zout en nootmuskaat. 
Serveer in een kom met Hollandse 
garnalen en bestrooi met bieslook. 

CHEFTIP

CHEFTIP

*BEWAARTIP

Gebruik het kookvocht 
van de asperges voor 
de aspergesoep.
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Zonder boter-kaas-en-eieren zou ons leven 
een stuk saaier én veel minder lekker zijn. 

Aspergesoep 
verspakket
3-4 personen

Ovengroenten  
paprika-courgette
600 g

Appel-
bleekselderijsalade
200 g

Trostomaten
500 g

Sperziebonen 
met spek
175 g

Witlof-appelsalade
335 g

Maaltijdsalade  
geitenkaas-noten
450 g

Pureersoep of -saus 
broccoli-courgette
2 personen

Groene asperges
400 g

Romeinse sla
Krop

Ovenschotel Roseval 
aardappel-tomaat
435 g

2.193.99

3.194.99

3.093.95

1.993.99

6.99

3.59

2.09

In een salade, in de soep 
of lekker uit de oven.

Verse 
vitaminen

SHOPPING

zoek op ‘Lentegroenten’ in de app

BOTER,
 KAAS &
 EIEREN

10 min.

 7 min.

5 min.

SLA OM VOOR  
DE RECEPTEN

Natuurlijk, iedereen kan 
een ei koken. Maar wil je 
het eigeel precies hard of 
zacht genoeg hebben, dan 
moet je de tijd goed in de 
gaten houden. Dit zijn de 
tijden, berekend vanaf het 
moment dat je de eieren in 
kokend water doet.

APPELTJE-EITJE

Wist je dat we 
nog veel meer 
ovengroenten 

hebben? Je vindt 
ze in de app!

TIP
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KAN PRIMA, 
KAASFONDUE 
IN DE LENTE. 
ZEKER MET 

DEZE FRISSE 
RAUWKOST

Ja hoor!

Boerenkaasfondue 
met rauwkost en 
knapperig brood p.46HOOFDGERECHT

Zelfgemaakte 
boter in 3 smaken

 p.46BIJGERECHT

SERVEERTIP

Serveer de smaakboters net 
als kruidenboter bij brood, bij 
gegrild of gebakken vlees of 
bij vis. Ook lekker op toastjes 
bij de borrel of gewoon als 
beleg op een boterham. 

VEGAN TIP

Vervang de boter door 
een plantaardige variant.
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BOTER,  
 KAAS &
 EIEREN

Personen: 4

Bereidingstijd:  
35 min.

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

BOODSCHAPPEN
4 el olijfolie
1 ui, gesnipperd
1 rode paprika, in repen
1 groene paprika, in repen
2 tenen knoflook, 
fijngehakt
1 tl komijnzaad
1 tl paprikapoeder, 
pikant
70 g tomatenpuree
400 g tomatenblokjes 
5 g tijm, blaadjes gerist
2 tl suiker
15 g koriander, fijngehakt
15 g platte peterselie, 
fijngehakt
4 eieren

Shakshuka

BEREIDING
1. Verhit de olie in een ruime 
koekenpan en fruit de ui en paprika  
5 min. Voeg de knoflook, het 
komijnzaad en paprikapoeder 
toe en bak een paar min. Roer de 
tomatenpuree erdoor en bak mee. 
2. Voeg de tomaatblokjes, tijm-
blaadjes, suiker en 100 ml water toe en 
roer alles goed door. Doe een deksel 
op de pan en laat de saus 10 min. 
zachtjes koken.
3. Roer de helft van de koriander en 
peterselie erdoor en maak 4 kuiltjes 
in de saus. Breek de eieren boven de 
kuiltjes en gaar ze ca. 10 min. in de 
saus. Zet de laatste 5 min. een deksel 
op de pan. 
4. Bestrooi met de rest van de kruiden 
en eventueel wat extra paprikapoeder.

Shakshuka: 
Midden-Oosters 
gerecht met eieren 
en groenten

HOOFDGERECHT 

Personen: 4

Bereidingstijd:  
25 min.

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

BOODSCHAPPEN
1 afbak rustiek tarwe wit 
60 g boter
3 tenen knoflook, geperst
65 g bloem 
400 ml droge witte wijn 
500 g belegen 
boerenkaas, geraspt
½ tl versgeraspte 
nootmuskaat
optioneel: scheutje kirsch
500 g rauwkost, bijv. 
bloemkoolroosjes, 
bospeen, komkommer, 
cherry(tros)tomaatjes en 
bleekselderij
EXTRA: kaasfonduestel

Boerenkaas-
fondue p.45

BEREIDING
1. Verwarm de oven voor tot 180 °C. 
Bak het brood 20 min. in de oven. 
2. Smelt de boter in een ruime 
steelpan en fruit de knoflook 2 min. op 
matig vuur. Voeg de bloem toe en bak 
3 min. tot het mengsel korrelig wordt 
en aan de bodem begint te plakken. 
3. Schenk er, al kloppend met een 
garde, langzaam de witte wijn bij. 
Voeg telkens een scheutje wijn toe 
zodra het mengsel begint te binden. 
Breng de wittewijnsaus tegen de kook 
aan en draai het vuur laag.
4. Voeg de boerenkaas in 4 porties toe 
aan de wijnsaus. Voeg een nieuwe por-
tie toe als de vorige gesmolten is. Breng 
de fondue op smaak met nootmuskaat 
en eventueel een scheutje kirsch. 
5. Snijd het brood en de rauwkost in 
stukken en verdeel over een schaal. 
6. Doe de fondue in een fonduestel en 
serveer met het brood en de rauwkost. 

Porties: 10

Bereidingstijd:  
10 min. per 

smaakboter

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

BOODSCHAPPEN
300 g roomboter, op 
kamertemperatuur
5 g bieslook, fijngehakt
1 teen knoflook, geperst
1 tl grof zeezout
1 el truffeltapenade
1 tl gerookte-
paprikapoeder
2 zongedroogde 
tomaatjes, fijngehakt
1 takje tijm, blaadjes 
fijngehakt

3 smaakboters p.44

BEREIDING
1. Gebruik per smaakboter 100 g boter. 
2. Voor de bieslookboter met zeezout: 
roer de boter zacht en meng er 
dan de bieslook, knoflook en het 
zeezout door. 
3. Voor de truffelboter: roer de 
truffeltapenade door de zachte boter. 
Breng op smaak met peper en zout. 
4. Voor de paprika-tomaatboter: roer 
het paprikapoeder, de zongedroogde 
tomaatjes en tijm door de zachte 
boter. Breng op smaak met peper 
en zout. 
5. Doe de smaakboters in potjes, dek 
af en bewaar in de koelkast tot gebruik. 
Je kunt ze dan 3 dagen bewaren. 

TIP

Geen tijd om zelf 
smaakboter te 
maken? Kies dan 
voor kant-en-
klare truffel- en 
kruidenboter van 
Meester Jean. 

SERVEERTIP

Lekker met 
Libanees platbrood en 
de salade van pag. 76.

VEGAN TIP

De shakshukasaus 
is ook heerlijk 
zonder eieren.
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De koning is jarig 
en jij trakteert! 

Maak deze 
supermakkelijke 

tompoucen, zet ze 
op je dienblad en 
maak er je familie 
en buren blij mee.

KONINGSDAG

In de lente zijn er lekker veel feestjes. En daar hoort zoetigheid bij. 
Maak jij ook zo’n lekkere tompouce voor Koningsdag?  

Pancakes voor de allerliefste moeder (en natuurlijk voor jezelf)? 
Of ga je voor de suikerfeestbonbons?

 LENTE-
FEESTJES

Oranje 
limonade 
met munt

Oranje  
tompoucen 
met banket-
bakkers-
room

Tompoucen 
te  koop!

SLA OM VOOR  
DE RECEPTEN
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TIP VAN ROBÈRT

“Als ik tompoucen 
maak, spatel ik altijd 

slagroom door de banket-
bakkersroom. Daar wordt 

het wat soepeler en 
romiger van. Nog een tip: 
bestrooi het bladerdeeg 
met poedersuiker en leg 

het even onder de ovengrill 
om te karamelliseren. Dat is 
misschien nog wel lekkerder 

dan glazuur.”

KONINGSDAG

ZELF MAKEN

Wil je ook zo’n handig dienblad 
om je spullen op te verkopen? 
Versier dan een doos zo mooi 
als je kunt met inpakpapier, 
lintjes en washitape. De 
vlaggetjes maak je door 
een vouwblaadje dubbel te 
vouwen en er aan de dichte 
kant driehoekjes uit te knippen. 
Je hangt de vlaggetjes dan 
heel makkelijk aan het touwtje. 
Plak de puntjes vast met een 
beetje lijm. Maak het touwtje 
vast aan 2 rietjes die je in de 
doos prikt. Maak tot slot een 
lint aan de doos zodat je 
hem om je nek of schouders 
kunt hangen.

Stickervel om zelf 
winkeltje te spelen

0.99

Porties: 6

Bereidingstijd:  
40 min.

Oventijd:  
20 min.

Wachttijd:  
15 min.

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

BOODSCHAPPEN
1 rol vers bladerdeeg
1 zakje mix voor 
banketbakkersroom 
400 ml melk
1 zakje wit glazuur
1 tl gele kleurstof
¼ tl rode kleurstof
EXTRA: bakpapier, 
ronde steker of kopje 
(ø 8 cm), spuitzak 
(eventueel)

Oranje  
tompoucen p.49

BEREIDING
1. Vraag je vader of moeder om de 
oven voor te verwarmen tot 180 °C. Leg 
een vel bakpapier op een bakplaat.
2. Rol het bladerdeeg uit en steek er 
met een steker of kopje 12 rondjes van 
8 cm uit.* Leg de rondjes naast elkaar 
op de bakplaat. Prik er met een vork 
gaatjes in. Bak de rondjes 20 min. in de 
oven. Laat 15 min. afkoelen. 
3. Maak de banketbakkersroom met 
de melk. Op de verpakking staat hoe je 
dat moet doen. 
4. Verdeel de banketbakkersroom over 
6 deegrondjes. Het is het makkelijkst als 
je de room eerst in een spuitzak doet, 
maar met een lepel kan ook. 
5. Mix het glazuur in een kommetje 
met de kleurstoffen tot het mooi 
oranje is. Verdeel het glazuur over de 
andere 6 deegrondjes. Leg de oranje 
deegrondjes nu op de deegrondjes 
met room. Zet de tompoucen nog een 
kwartiertje in de koelkast, dan zijn ze 
mooi stevig. 

Porties: 10

Bereidingstijd:  
20 min.

Wachttijd:  
90 min.

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

BOODSCHAPPEN
4 sinaasappels
1 citroen
300 g suiker
15 g verse munt
EXTRA: dunschiller, 
citruspers, fles

Oranje limonade 
met munt p.49

BEREIDING
1. Schil de sinaasappels en de citroen 
met de dunschiller. Probeer om alleen 
de oranje schil van de sinaasappels en 
de gele schil van de citroen te schillen. 
Het witte deel van de schil is bitter en 
smaakt niet zo lekker. 
2. Snijd de sinaasappels en de citroen 
doormidden (of vraag je vader of 
moeder om dat te doen) en pers alle 
vruchten uit. Doe het sap samen met 
de schillen, 200 ml water en de suiker 
in een pan. Zet de pan op het vuur en 
roer goed, zodat de suiker oplost. Laat 
je vader of moeder je hierbij helpen. 
Laat de siroop 15 min. zachtjes koken. 
3. Haal met een zeefje de schillen uit 
de pan en breng de siroop nog een 
keer aan de kook. Laat nog ca. 15 min. 
koken tot de siroop wat dikker wordt. 
4. Laat de siroop afkoelen en giet hem 
daarna in een fles.
5. Gebruik voor 1 glas limonade 25 ml 
siroop en 150 ml water. Doe ijsblokjes 
in je glas en een takje munt. Je kunt de 
siroop een paar weken bewaren in de 
koelkast.

SERVEERTIP

Ook lekker met prikwater.

*BEWAARTIP

Van het deeg dat je 
overhoudt, kun je een bal 
maken. Verpak hem in 
vershoudfolie en doe hem 
in de vriezer. Dan kun 
je binnenkort nog meer 
tompoucen maken. 
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De allerliefste moeder verdient het 
aller lekkerste ontbijt. Met pancakes, 

croissants, aardbeien en heerlijke koffie. 
Met een hartje natuurlijk.

MOEDERDAG

Minipancakes 
met fruit

Moederdaghartjes 
met aardbeienjam

Bonbons van 
aardbeien 
met witte 
en pure 
chocolade

SLA OM VOOR  
DE RECEPTEN

CAPPUCCINO 
MET EEN HARTJE
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MOEDERDAG

ZELF MAKEN

Vouw voor het hartjessjabloon 
een blaadje dubbel en knip er een 
half hartje uit. Vouw het blaadje 
weer open en leg het op een kop 
koffie met stevig melkschuim. 
Bestrooi met cacao en haal 
het papiertje weer weg. Een 
cappuccino met liefde gemaakt!

Porties: 6

Bereidingstijd:  
30 min.

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

BOODSCHAPPEN
1 kiwi
1 appel
10 blauwe druiven
6 aardbeien
6 American pancakes 
50 g crème fraîche
EXTRA: broodrooster

Pancakes met 
vers fruit p.52

BEREIDING
1. Schil de kiwi en snijd hem in plakjes.
2. Snijd de appel in dunne schijfjes.
3. Snijd de druiven en de aardbeien 
doormidden.
4. Rooster de pancakes 2 min. in het 
broodrooster of verwarm ze 5 min. in 
een oven van 180 °C. Hier kan je vader 
of moeder je bij helpen.
5. Wacht tot de pancakes bijna 
zijn afgekoeld en besmeer ze met 
crème fraîche. 
6. Versier de pannenkoekjes met het 
fruit in leuke patronen. 

Porties: 20

Bereidingstijd:  
30 min.

Wachttijd:  
30 min.

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

BOODSCHAPPEN
150 g witte chocolade
150 g pure chocolade
20 grote aardbeien
1 bus strooipret
EXTRA: keukenpapier, 
2 vuurvaste kommen, 
bakpapier

Aardbeien bonbons 
p.53

BEREIDING
1. Hak de witte en pure chocolade in 
kleine stukjes. Nu heb je even de hulp 
nodig van je vader of moeder. Doe 
elke soort chocolade apart in een 
vuurvaste kom en verhit boven een 
pan met heet (niet kokend) water. Roer 
tot de chocolade is gesmolten. Giet de 
gesmolten chocolade in een koffiekopje 
of glaasje. Zo krijg je meer hoogte 
en kun je de aardbeien dieper in de 
chocolade dopen. 
2. Leg een vel bakpapier op een schaal. 
Houd de aardbeien vast aan het kroon-
tje en doop 10 aardbeien in de witte 
chocolade en 10 in de pure chocolade.* 
Dompel ze niet helemaal onder, maar 
houd een randje aardbei vrij rond het 
kroontje. Leg de aardbeien naast elkaar 
op de schaal met bakpapier. 
3. Versier de aardbeien met strooipret. 
Dat kun je het beste doen als de 
chocolade nog niet helemaal hard is 
geworden. Dan blijft de strooipret beter 
plakken.
4. Zet de schaal 30 min. in de koelkast, 
dan wordt de chocolade hard. Je 
kunt de aardbeienbonbons 3 dagen 
bewaren in de koelkast. 

Personen: 4

Bereidingstijd:  
15 min.

Oventijd:  
15 min.

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

BOODSCHAPPEN
1 blikje deeg voor 
croissants
100 g aardbeienjam
2 tl poedersuiker
EXTRA: bakpapier

Moederdaghartjes 
p.53

BEREIDING
1. Vraag je vader of moeder om de 
oven voor te verwarmen tot 180 °C. Leg 
een vel bakpapier op een bakplaat.
2. Rol het deeg uit op het aanrecht en 
snijd het in 3 gelijke stukken. Het deeg 
heeft ‘afsnijrandjes’. Die duw je gewoon 
dicht met je vingers. Verdeel de jam 
over het deeg en snijd elke plak deeg 
in de lengte in 4 dunne repen. 
3. Rol de stroken op, maar niet 
helemaal: zorg dat je een klein stukje 
deeg overhoudt. Leg telkens 2 van 
de rolletjes op hun kant tegen elkaar 
aan en duw de losse uiteinden aan de 
onderkant goed tegen elkaar aan. Zo 
krijg je de vorm van een hartje. 
4. Leg de deeghartjes op de bakplaat 
en bak ze 15 min. in de oven. 
5. Bestrooi met de poedersuiker en 
verras je moeder met deze heerlijke 
hartjes! 

Zomerkoninkjes!
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WOORDZOEKER
Zoek de woorden en vul de 
letters die overblijven in bij de 
oplossing. Weet jij wat er staat?

AARDBEI
BLOEMEN
BONBON
CAPPUCCINO
CROISSANT
FEEST
FRUIT
HARTJE
MOEDER
ONTBIJT
PANCAKE
VERRASSING
ZONDAG

GA JIJ JE MOEDER OOK 
VERWENNEN MET ZO’N 

LEKKER ONTBIJT?

OPLOSSING

Verrassing!

*BEWAARTIP

Van de chocolade die je 
overhoudt, kun je chocoladesaus 
maken (of je eet het lekker op).
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Het Suikerfeest (het einde van de 
ramadan) vier je met heerlijke 

zoetigheid, zoals baklava en dadels 
met chocola. Tip: doe ze in een doosje 
met een mooie strik eromheen. Leuk 

om cadeau te geven!

SUIKERFEEST
Porties: 12

Bereidingstijd:  
30 min.

Wachttijd:  
1 uur

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

BOODSCHAPPEN
200 g witte chocolade
250 g medjool dadels
20 gezouten 
amandelen
50 g pure chocolade
EXTRA: bakpapier

Wittechocolade-
dadelbonbons

BEREIDING
1. Snijd de witte chocolade in kleine 
stukjes en doe in een hittebestendige 
kom. Zet de kom op een pan met heet 
(niet kokend) water en roer tot de 
chocolade is gesmolten. 
2. Verwijder ondertussen de pitten 
uit de dadels en vervang ze door een 
gezouten amandel. 
3. Leg een vel bakpapier op een 
schaal. Prik de dadels op een vork en 
dompel ze in de gesmolten chocolade. 
De chocolade die je overhoudt, kun je 
hard laten worden en bewaren.
4. Leg de chocoladedadels naast 
elkaar op de schaal en laat afkoelen 
tot de chocolade is opgestijfd. Zet 
eventueel in de koelkast. 
5. Hak de pure chocolade fijn en 
smelt deze op dezelfde manier als de 
witte chocolade. Vouw een spuitzakje 
van bakpapier* en vul met de pure 
chocolade. Maak een zigzagstreep 
van pure chocolade op de dadelbon-
bons. Plak er met een beetje pure  
chocolade de gezouten amande-
len op. 

* Knip uit bakpapier een driehoek van 
30 x 15 x 15 cm. Draai de lange zijde 
tot de helft naar binnen en rol door tot 
je een spuitzak hebt. Zet het papier 
vast door de brede kant van het 
spuitzakje om te slaan. Vul het eerst met 
chocolade voordat je er een puntje af 
knipt! Zien hoe het moet? Je vindt op 
YouTube een heleboel filmpjes. Zoek op: 
‘spuitzakje maken’. 

Dadelbonbons 
met chocolade 
en zoute 
amandelen

Porties: ca. 48

Bereidingstijd:  
35 min.

Oventijd:  
20 min.

Wachttijd:  
75 min. 

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

BOODSCHAPPEN
400 g gepelde 
walnoten
150 g gesmolten boter
150 g fijne kristalsuiker
1 tl kaneel
1 rol filo- & strudeldeeg
1 sinaasappel
150 g vloeibare honing
2 el citroensap
100 g pistachenoten
EXTRA: keukenmachine 
(eventueel), bakkwastje, 
bakblik met opstaande 
randen (20 x 30 cm) 

Homemade baklava

BEREIDING
1. Verwarm de oven voor tot 180 °C.
2. Hak de walnoten grof of maal ze 
kort in een keukenmachine. Meng ze 
in een kom met 100 g van de boter, de 
suiker en de kaneel. 
3. Vet het bakblik in met boter. Haal 
het filodeeg uit de verpakking en 
bestrijk 1 vel met een beetje gesmolten 
boter. Vouw het deegvel dubbel, 
met de boter aan de binnenkant. 
Bekleed er de bodem van het bakblik 
mee. Vouw de delen die niet passen 
terug in de vorm. Verdeel 1/3 van het 
notenmengsel over het deeg. Neem 
een 2e vel filodeeg, bestrijk het met 
boter, vouw het dubbel en leg het 
boven op het notenmengsel. Herhaal 
de noten- en deeglaag nog 2 keer. 
Bestrijk de bovenkant van het deeg 
met boter.
4. Snijd het deeg met een scherp 
mes in vierkanten van 5 x 5 cm. Snijd 
de vierkanten vervolgens schuin 
doormidden. Bak de baklava 20 min. 
in de oven. Laat 30 min. afkoelen en 
snijd nogmaals hetzelfde patroon om 
de stukjes los te krijgen. 
5. Boen ondertussen de sinaasappel 
schoon en rasp de oranje schil van de 
vrucht. Pers de sinaasappel uit. Breng 
de honing met de sinaasappelrasp, 
het sinaasappelsap en citroensap aan 
de kook en laat ca. 10 min. zachtjes 
koken. Zeef de siroop boven een 
schone kom en laat de siroop 30 min. 
afkoelen tot hij iets dikker wordt. 
6. Pel intussen de pistachenoten en 
hak ze fijn. 
7. Schenk de siroop over de baklava 
en bestrooi met de fijngehakte 
pistachenoten. Laat nog 30 min. 
afkoelen en serveer op een schaal. 
Bewaar de baklava in een afgesloten 
trommel of geef cadeau in een doosje. 

Zelfgemaakte 
baklava met honing-
sinaasappel siroop
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BUITEN 
ETEN Of het nu in je eigen 

tuin, op het balkon of 
in het park is: als het 

maar even kan eten we 
buiten. Zonnige dag? 

Dan gaat zéker de 
barbecue aan.

ZELF MAKEN

Vouw een vierkant 
(gekleurd) vel papier  
in een driehoek.  
Vouw hem daarna 
nog twee keer dubbel. 
Knip aan alle kanten 
leuke patroontjes, 
bijvoorbeeld een golfje 
of kleine driehoekjes. 
Klaar met knippen? 
Vouw het papiertje dan 
weer helemaal open. 
Leuk om in een doosje 
te doen en daar de 
bonbons of baklava op 
te leggen.  

Springrolls met 
kip, rivierkreeft en 
shiitakes  p.62LUNCHGERECHT

BINGO

Zin om buiten te spelen? Maak je eigen 
buitenbingo! Teken op een papiertje 9 vakjes. 
Plak of teken in elk vakje iets wat je buiten 
tegen kunt komen, zoals een eend, een 
bloemetje of een Picnic-autootje. Wil je het 
samen met een vriendje of vriendinnetje 
doen? Maak er dan 2 (of maak een kopie) 
en ga de straat op. Wie het eerst alle dingen 
heeft gevonden, is de winnaar!

Bingo!

VOUW EN KNIP 
MOOIE PAPIERTJES 
OM DE BONBONS 

IN TE PAKKEN
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Springrolls, Italiaans 
sandwichbrood en een 

toetje in een pot: inpakken 
en meenemen deze heerlijke 

picknickgerechten.

ROMIG, ZACHT, FRIS, 
ZOET, KNAPPERIG: DIT 
DESSERT HEEFT ALLES

Supertoetje

DE PICNIC 
PICKNICK

Dessert met 
kersen en 
Griekse yoghurt

 p.62DESSERT

Italiaanse sandwichbol 
met salami en 
buffelmozzarella

 p.62LUNCHGERECHT

VEGAN TIP

Gebruik geen salami 
en mozzarella, maar 
besmeer beide brood-
helften met 135 g  
vegan roomkaas 
en doe daarna de 
rest van het beleg 
ertussen.

VEGA TIP

Vervang de salami 
door 100 g jonge 
geitenkaas.
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Drankje bij je picknick 
of voorjaarsborrel? 

Keuze genoeg!

Verfrissend
SHOPPINGBUITEN ETEN

Butcha Bio 
blood orange & 
bergamot
275 ml

Grix grenache gris 
rosé
750 ml

Héllow white  
8.5% vol
750 ml

Schulp bio appel & 
aardbeiensap
750 ml

Bundaberg lemon, 
lime & bitters
275 ml

Stëlz hard seltzer 
raspberry
250 ml

Luscombe cool 
ginger beer
270 ml

Palacio de 
Pimentel verdejo 
rueda
750 ml

London Essence 
white peach & 
jasmine
500 ml

2.99

4.99

4.49

2.77

1.89

1.99

2.19

5.99

3.29
zoek op ‘Drankjes’ in de app

Wijnfestijn mixdoos
4 x 750 ml 19.00

Personen: 4

Bereidingstijd:  
15 min.

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

BOODSCHAPPEN
150 g digestive biscuit
40 g boter
2 el lichte basterdsuiker
400 g Griekse yoghurt
1 blikje vlaaifruit kersen
50 g blauwe bessen
4 takjes munt
EXTRA: keukenmachine 
of deegroller, 4 glazen 
jampotjes van ca. 
250 ml (niet te hoog) 
met deksel

Dessert in  
een pot p.61

BEREIDING
1. Maal de koekjes fijn in de keuken-
machine of doe ze in een plastic zakje 
en druk ze fijn onder de deegroller. 
2. Smelt de boter en meng in een kom 
samen met de gemalen koekjes en 
basterdsuiker. 
3. Vul de bodems van de jampotjes 
met het koekjesmengsel.
4. Lepel de yoghurt er voorzichtig in 1 
laag bovenop (of gebruik een spuitzak). 
5. Verdeel vervolgens het vlaaifruit over 
de yoghurt. Sluit de potjes af met een 
deksel en bewaar in de koelkast tot 
gebruik. 
6. Garneer het dessert vlak voor het 
serveren met de blauwe bessen en een 
takje munt. 

Porties: 6

Bereidingstijd:  
30 min.

Oventijd:  
10 min.

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

BOODSCHAPPEN
1 courgette
1 teen knoflook, geperst
3 el olijfolie
1 witte desembol (600 g)
2 trostomaten
1 el kappertjes
3 el zwarte olijvenschijfjes
10 g bladpeterselie, 
fijngehakt
125 g salami, gesneden
1 bol mozzarella di 
bufala, in plakken
½ pot geroosterde 
paprikareepjes, uitgelekt
EXTRA: grillpan, 6 houten 
satéprikkers

Italiaanse 
sandwichbol p.60

BEREIDING
1. Verwarm de oven voor tot 180 °C. 
2. Snijd de courgette in dunne plakken 
van een ½ cm. Verhit een grillpan op 
matig tot hoog vuur en gril de plakken 
zonder olie ca. 2 min. op elke kant tot 
er mooie grillstrepen op staan. Roer de 
knoflook door de olie. Leg de courgette-
plakken op een bakplaat en bestrijk ze 
met de knoflookolie. Bestrooi ze met pe-
per uit de molen en eventueel een beetje 
zout. Gaar ze nog 5 min. in de oven. 
3. Leg het brood 10 min. in de oven. 
4. Snijd de trostomaten in kleine blokjes. 
Meng ze in een kom met de kappertjes, 
olijvenschijfjes en peterselie. 
5. Snijd het brood horizontaal doormid-
den. Beleg de onderkant van het brood 
met de helft van de plakjes salami (druk 
goed aan). Doe daarop de helft van 
het tomatenmengsel, de mozzarella, 
geroosterde paprika, courgette en de 
rest van de salami. Verdeel de rest van 
het tomatenmengsel erover en leg de 
bovenkant van het brood erop. Druk 
alles goed aan. 
6. Zet het brood rechtop op een 
snijplank en prik er rondom, op gelijke 
afstand, de 6 houten satéprikkers in. 
Snijd de reuzensandwich tussen de 
prikkers door in 6 gelijke stukken en 
serveer op een schaal. 

Porties: 6

Bereidingstijd:  
20 min.

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

BOODSCHAPPEN
125 g ovengebakken 
kipfilet
½ komkommer
6 rijstvellen 
3 el mayonaise
2 el zwart sesamzaad
2 el zoete chilisaus
2 el sojasaus

Springrolls p.59

BEREIDING
1. Maak 2 stapels van de kipfilet-
plakjes. Rol ze op en snijd in dunne 
reepjes. 
2. Schil de komkommer en snijd in de 
lengte doormidden. Verwijder de zaden 
met een lepel en snijd het vruchtvlees in 
dunne reepjes van 10 cm. 
3. Week de rijstvellen vlak voor het 
oprollen een voor een kort (10-30 
sec.) in een ruime kom met water. 
Ze moeten zacht zijn, maar niet té 
zacht. Leg het rijstvel op een vochtige 
theedoek of kunststof snijplank en 
verdeel 1/6 van de komkommerreepjes 
over het midden. Bestrijk met een 
beetje mayonaise en leg hierop 
1/6 van de kipreepjes. Bestrooi met het 
sesamzaad. 
4. Vouw de zijkanten naar binnen 
over de vulling en rol de vellen van 
onder naar boven strak op. Serveer de 
springrolls met de chilisaus en sojasaus. 

Variatietips
Vul 6 rijstvellen op dezelfde manier als 
hierboven met: 
1. 200 g rivierkreeftjes, 1 avocado in 
plakjes, 60 g worteljulienne en 15 g 
koriander blaadjes. 
2. 100 g gebakken plakjes shiitake,  
½ gele paprika in reepjes, ½ rode paprika 
in reepjes, 100 g taugé en 2 bosuitjes 
in ringetjes. 

VEGAN TIP

Je maakt van dit dessert een vegan 
dessert door de boter te vervangen 
door een plantaardige variant of 
margarine en de Griekse yoghurt 
door yoghurt van soja, haver of 
kokos. 

Check in de app 
al onze heerlijke 
drankjes, met en 
zonder alcohol!

TIP
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Bloemkoolkebabs 
met falafel

DE BARBECUE 
GAAT AAN!

Een beetje fan gooit bij de 
eerste lentezon de kolen op de 

barbecue. 

Spareribs met 
honingglazuur

Vispakketjes 
met 
tomaat en 
Provençaalse 
kruiden

SLA OM VOOR 
DE RECEPTEN

HOOFDGERECHT

HOOFDGERECHT

HOOFDGERECHT

Biertje bij de BBQ? 
Probeer eens 

Gulpener Gladiator. 
En als je liever 

geen alcohol wilt, is 
Lowlander witbier 

0.0% een aanrader!

TIP
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 Wij lopen wel warm voor 
al dat lekkers op de 

barbecue.

In vuur & 
vlam

SHOPPINGBUITEN ETEN

Gemarineerde 
zalmspiesen
2 x 80 g

Kleine verse Turkse 
pizza’s
4 stuks

Verse maiskolven
2 stuks

Vegan burger
2 x 114 g

Varkensshaslick 
spiesen
3 x 90 g

Barbecuepakket
450 g

Vegan spareribs
160 g

Bio speklapjes 
à la minute
3 x 75 g

Spiesenpakket
7 stuks

Jägerburger
2 x 125 g

Argentijnse ribeye
250 g

Briochebollen XL
4 stuks

3.993.49

2.39

2.59

3.50

6.502.99

2.704.99

2.997.59

1.55

zoek op ‘Barbecue’ in de app

Bloemkoolroosjes 
400 g

2.47

Personen: 4

Bereidingstijd:  
25 min.

Barbecuetijd:  
8 min.

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

BOODSCHAPPEN
400 g bloemkoolroosjes
250 hot ’n spicy falafel 
(16 stuks)
2 rode uien, in parten
1 groene paprika, in 
stukken van 3 cm
4 el olie
1½ tl ras el hanout
½ tl chilipoeder
5 g verse koriander, 
grof gehakt
EXTRA: barbecue,  
8 barbecuespiesen of 
satéprikkers, bakkwast

Bloemkool kebabs 
p.64

BEREIDING
1. Steek de barbecue aan. Breng een 
ruime pan water aan de kook en 
kook de bloemkoolroosjes in 3 min. 
beetgaar. Giet af en spoel koud onder 
stromend water. 
2. Prik de bloemkoolroosjes, falafel, 
partjes ui en stukken paprika aan de 
barbecuespiesen. 
3. Meng de olie in een kommetje met 
de ras el hanout en chilipoeder. Bestrijk 
de spiesen met de kruidenolie en 
bestrooi eventueel met zout. 
4. Rooster de spiesen ca. 8 min. 
op een matig hete barbecue. Keer 
regelmatig. Bestrooi de spiesen voor 
het serveren met verse koriander. 

Personen: 4

Bereidingstijd:  
15 min.

Barbecuetijd:  
15 min.

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

BOODSCHAPPEN
1 venkelknol
½ citroen
2 trostomaten
320 g pangasiusfilet
1 el Provençaalse 
kruiden
100 ml droge witte wijn
EXTRA: barbecue, 
aluminiumfolie

Vispakketjes p.65

BEREIDING
1. Steek de barbecue aan. Verwijder 
het groen van de venkelknol en houd 
apart. Snijd de knol tussen de stelen 
doormidden. Snijd de helften in dunne 
plakjes. 
2. Snijd de halve citroen en tomaten in 
dunne plakjes. 
3. Verdeel de pangasiusfilet in 4 gelijke 
stukken en bestrooi ze aan beide 
kanten met peper en zout. 
4. Vouw 4 stukken aluminiumfolie van 
50 cm dubbel. Leg ze naast elkaar in 
de lengte op het aanrecht. 
5. Beleg het midden van de 
aluminiumfolie met venkelreepjes. Leg 
hierop plakjes tomaat en een stuk vis. 
Leg er een paar plakjes citroen op en 
bestrooi met de Provençaalse kruiden. 
6. Vouw de folie naar boven rond 
de vis, zodat er een bakje ontstaat. 
Giet de wijn in de bakjes en vouw de 
pakketjes daarna goed dicht. 
7. Gaar de vispakketjes in ca. 15 
min. op een matig hete barbecue 
en serveer met het achtergehouden 
venkelgroen. 

Personen: 4

Bereidingstijd:  
15 min.

Wachttijd:  
55 min.

Barbecuetijd:  
10 min. 

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

BOODSCHAPPEN
1 kg verse spareribs 
(niet gegaard)
2 runderbouillonblokjes
100 ml ketjap manis
1 tl knoflookpoeder
1 tl uienpoeder
2 el honing 
1 el sesamzaadjes, 
geroosterd
EXTRA: barbecue

Spareribs p.65

BEREIDING
1. Doe de spareribs in een ruime 
pan en giet er ruim 1 liter water bij, 
totdat ze net onderstaan. Voeg de 
bouillonblokjes en de helft van de 
ketjap toe. Breng de spareribs aan de 
kook en laat ze 40 min. zachtjes koken 
met een deksel op de pan. Schep af en 
toe het schuim uit de pan. 
2. Giet af* en laat de spareribs 15 
min. afkoelen. Steek ondertussen de 
barbecue aan.
3. Meng de rest van de ketjap in 
een kom met de knoflookpoeder, 
uienpoeder en honing. 
4. Snijd de ribbetjes los en smeer ze in 
met de marinade. 
5. Rooster de ribbetjes ca. 10 min. op 
de barbecue. Smeer ze halverwege 
nog een keer in met de marinade. 
6. Bestrooi de spareribs met het 
sesamzaad. 

*BEWAARTIP

Gebruik de bouillon als 
basis voor een noedelsoep 
(met verse gember, bosui, 
champignons, paksoi en 
gekookte noedels). 

SERVEERTIP

Deze spiesen zijn heerlijk met Arabische 
sesamsaus (techina). Pureer daarvoor 
100 g tahin naturel, het sap van  
1 citroen, 75 ml water, 1 teen knoflook 
en ½ tl zout met een staafmixer in een 
maatbeker tot een gladde saus. De saus 
moet ongeveer de dikte van mayonaise 
hebben. Voeg eventueel meer water toe. 

In de app vind je alles voor de 
BBQ, van vlees en vis tot vega(n).

TIP

6766



Verse groenten zijn zó lekker van zichzelf dat 
je er maar weinig mee hoeft te doen om er 
een heerlijk gerecht mee te maken. En dat 

komt goed uit, want dan heb jij meer tijd om 
te genieten van de lenteavond.

VERS 
VOOR- 
  JAAR

Eat your 
greens!
IN HET VOORJAAR 

ZIJN VERSE 
GROENTEN GROENER 

DAN GROEN
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Curry met spinazie, 
kabeljauw en mais

 p.72HOOFDGERECHT

Voorjaars-
stamppotje met 
gestoofde prei

 p.72HOOFDGERECHT

SERVEERTIP

Lekker met 
gekookte rijst.
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VERS VOORJAAR

Personen: 4

Bereidingstijd:  
20 min.

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

BOODSCHAPPEN
1 krop botersla
300 g kipfiletreepjes
40 g fajita kruidenmix
1 rode peper
2 el zonnebloemolie
1 rode ui, gesnipperd
2 tenen knoflook, 
geperst
1 groene paprika, in 
blokjes
100 ml sinaasappelsap
1 klein blikje mais
2 bosuitjes, in ringetjes
EXTRA: keukenpapier

Slawraps met kip

BEREIDING
1. Haal de bladeren van de botersla los 
en was ze in koud water. Laat uitlekken 
en dep ze droog. 
2. Dep de kipfiletreepjes droog 
met keukenpapier en halveer grote 
stukken. Doe de kip in een kom en 
meng met de kruidenmix. 
3. Snijd de rode peper in de lengte 
doormidden en verwijder de zaadjes. 
Hak de peperhelften fijn. 
4. Verhit de olie in een wok en bak de 
stukjes kip 2 min. op hoog vuur. Voeg 
de ui, knoflook en paprika toe en bak 
samen nog 2 min. 
5. Schenk het sinaasappelsap in de 
pan en schep alles goed om totdat 
de saus gebonden is. Roer de mais 
erdoor en warm even door. 
6. Gebruik de blaadjes kropsla als 
wraps. Leg 2 blaadjes met een kleine 
overlap op elkaar en vul ze met het 
kipmengsel. Bestrooi met de bosui. 

Wraps van 
botersla met 
Mexicaanse kip

HOOFDGERECHT

Personen: 4

Bereidingstijd:  
20 min.

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

BOODSCHAPPEN
2 el olie
1 ui, gesnipperd
2 tenen knoflook, 
geperst
70 g Thaise groene 
currypasta
400 ml kokosmelk
1 limoen
260 g kabeljauwfilet
125 g babymais
600 g gewassen spinazie
EXTRA: grote hapjespan

Spinaziecurry 
met visfilet p.71

BEREIDING
1. Verhit de olie in de hapjespan en 
fruit de ui ca. 3 min. Voeg de knoflook 
en currypasta toe en bak 1 min. mee. 
Schenk de kokosmelk erbij en roer alles 
goed door. Breng tegen de kook en 
laat 5 min. zachtjes koken. 
2. Halveer de citroen. Pers 1 helft uit en 
voeg het sap toe aan de curry. Snijd de 
andere helft in partjes. 
3. Snijd de kabeljauwfilet in stukken 
van 5 cm. Bestrooi ze met peper en 
zout. Snijd de babymais in de lengte 
doormidden.
4. Schep de spinazie in porties door de 
kokossaus. Voeg telkens een portie toe 
als de vorige geslonken is.
5. Schep de babymais door het gerecht 
en leg de stukken vis erboven op. Doe 
een deksel op de pan en laat het 
gerecht 5 min. zachtjes koken. 
6. Serveer de curry met een 
partje limoen. 

Personen: 4

Bereidingstijd:  
35 min.

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

BOODSCHAPPEN
1 kg kruimige 
aardappelen
200 ml melk
60 g boter
1 groentebouillonblokje
800 g grof gesneden 
prei
250 g champignons, 
in kwarten
220 g blokjes 
komijnekaas 
EXTRA: pureestamper

Voorjaarsstamppot 
met prei p.70

BEREIDING
1. Schil de aardappelen en snijd ze 
in gelijke stukken. Spoel ze af, zet ze 
voor de helft onder water en breng 
aan de kook met een deksel op de 
pan. Voeg eventueel zout toe. Kook de 
aardappelen in ca. 20 min. gaar. 
2. Verhit de melk en 50 g boter in een 
ruime pan tot de boter is gesmolten en 
de melk kookt. Voeg het bouillonblokje 
toe en schep de prei er in 2 porties 
door. Voeg de 2e portie toe zodra de 
1e is geslonken. Stoof de prei 5 min. 
met een deksel op de pan. Schep 
halverwege om. 
3. Verhit de rest van de boter in een 
koekenpan en bak de champignons 
ca. 3 min. tot ze kleur hebben. Breng 
op smaak met peper en zout. 
4. Giet de aardappelen af en laat ze 
1 min. uitdampen op laag vuur. Stamp 
ze fijn en schep de gestoofde prei met 
stoofvocht en de komijnekaas door 
de aardappelen. Serveer de stamppot 
met de gebakken champignons.

VEGA TIP

Vervang de 
kipfiletreepjes 
door 175 g vega 
kruimgehakt 
of door een 
vegetarische 
kipvervanger. 

VEGAN TIP

Vervang de vis 
door plakken tofu.
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Sperziebonensalade 
met kikkererwten

 p.76LUNCHGERECHT

Snelle lasagne met 
courgette en pecorino

 p.76HOOFDGERECHT

VEGAN TIP

Vervang voor 
een vegan 
salade de feta 
door 75 g vegan 
geraspte kaas.

JIJ DRAAIT DE LASAGNE 
IN EEN KWARTIERTJE IN 

ELKAAR, DAARNA MAAKT DE 
OVEN HEM VOOR JE AF

Team work
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VERS VOORJAAR

Personen: 4

Bereidingstijd:  
20 min.

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

BOODSCHAPPEN
500 g sperziebonen
½ citroen
5 el olijfolie extra vierge 
½ tl kaneel 
½ tl chilipoeder
15 g verse munt
410 g gekookte 
kikkererwten
125 g verse fetakaas

Sperziebonen- 
salade p.74

BEREIDING
1. Verwijder de steelaanzet van de 
sperziebonen en laat de puntjes zitten. 
2. Breng een ruime pan water aan de 
kook en voeg de sperziebonen toe. 
Kook ze in 5 min. beetgaar en giet af. 
Spoel koud onder stromend water. 
3. Boen de citroen schoon, rasp de 
gele schil van de halve vrucht en 
pers de citroenhelft uit. Meng de 
citroenrasp en het citroensap met de 
olie, kaneel en chilipoeder. Pluk de 
blaadjes van de takjes munt. Houd een 
paar mooie topjes apart. 
4. Spoel de kikkererwten af in een 
vergiet en laat uitlekken. Schep ze in 
een kom om met de sperziebonen, de 
dressing en de muntblaadjes. Serveer 
de salade op een schaal en verkruimel 
er de feta boven. Garneer met de 
munttopjes. 

Personen: 4

Bereidingstijd:  
25 min.

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

BOODSCHAPPEN
2 stuks broccoli
250 g kastanje-
champignons
2 rode uien
2 el zonnebloemolie
2 tenen knoflook, geperst
3 cm verse gemberwortel, 
geraspt
1 tl chilivlokken
125 g oven roasted 
cashewnoten
2 el ketjap manis
2 el sesamzaad
EXTRA: wok

Broccoli met 
cashewnoten

BEREIDING
1. Snijd de broccoli in roosjes van 3 à 4 
cm. Snijd de kastanjechampignons in 
kwarten en de rode uien in partjes. 
2. Verhit de olie in een wok en voeg de 
knoflook, gember en chilivlokken toe. 
Bak 1 min. al omscheppend. 
3. Voeg de broccoli, champignons, 
uien en 75 ml water toe. Roerbak alles 
7-8 min. tot de groenten beginnen te 
kleuren. 
4. Schep de cashewnoten, ketjap en 
het sesamzaad erdoor en bak samen 
nog 2 min. 

Broccoli uit 
de wok met 
cashewnoten

HOOFDGERECHT

Personen: 4

Bereidingstijd:  
15 min.

Oventijd:  
30 min.

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

BOODSCHAPPEN
15 g verse Italiaanse 
kruidenmix 
250 g mascarpone
1 courgette
1 grote fles 
pastasaus (690 g) 
250 g verse 
lasagnebladen
80 g pecorino
EXTRA: kaasschaaf, 
ovenschaal (20 x 
25 cm)

Lasagne 
met courgette p.75

BEREIDING
1. Verwarm de oven voor tot 200 
°C. Houd een paar mooie blaadjes 
oregano apart en hak de rest van de 
kruiden fijn. Roer de mascarpone los 
in een kom en verdun met 50 ml water. 
Meng er de gehakte kruiden door en 
breng op smaak met peper en zout.
2. Snijd de courgette met een 
kaasschaaf in dunne plakken. Bedek 
de bodem van de ovenschaal 
met een dun laagje pastasaus en 
bedek met lasagnebladen. Verdeel 
hierover de helft van de overgebleven 
tomatensaus. 
3. Bedek met lasagnebladen en 
ver deel de helft van de kruiden-
mascar pone erover. Verdeel de plakjes 
courgette er dakpansgewijs over en 
rasp de helft van de pecorino erover.
4. Herhaal alle lagen nog een keer en 
bak de lasagne 30 min. in het midden 
van de oven.

SERVEERTIP

Lekker met knapperig 
afgebakken brood 
van vanmenno.

SERVEERTIP

Lekker met noedels of 
witte rijst. Houdt niet 
iedereen van pittig? 
Serveer de chilivlokken 
er dan apart bij.

PITTIG HAPJE HOOR, 
DEZE WOKSCHOTEL. MAAR GEEN 

ZORGEN, JE MAAKT HEM HEEL 
MAKKELIJK KIDSPROOF

Hot!
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Gebrouwen 
door Vrouwen 
bloesem blond
330 ml

Maximus Pandora 
blond
330 ml

BrewDog Punk IPA
330 ml

De Eeuwige Jeugd 
Lellebel
330 ml

Lindemans kriek
330 ml

Lowlander islander 
tropical
330 ml

BrewDog nanny 
state 0.5%
330 ml

Jopen Mooie Nel 
IPA
330 ml

De Leckere bio 
Razende Swaen 
tripel
250 ml

Brouwerij ’t IJ IJwit
330 ml

Jever fun 0.3% 
330 ml

Kompaan badgast 
weizen
330 ml

2.49

2.19

1.99

2.50

1.97 2.08

1.99

2.19

1.75

1.99

1.99

2.39
zoek op ‘Speciaalbier’ in de app

Breng eens een toost uit 
met een speciaalbiertje.

Proost,  
op de lente!

SHOPPING

Wat kun je daar toch naar 
verlangen: die eerste 

zonnestralen op je gezicht en 
een lekker biertje in je hand.

BIERTJE 
SPECIAAL

Wist je dat we meer 
dan 90 verschillende 

speciaalbiertjes 
hebben? Check ze 

in de app! 

TIP
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SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

3 smaakboters p.46 

Aspergesoep p.41

Avocado met ei p.31 

Feestelijke wafels & 
roggebrood p.31

Frittata p.35

Italiaanse 
sandwichbol p.62 

Sperziebonensalade 
met kikkererwten 
p.76

Springrolls p.62

Vlechtbrood p.31

Voorjaarspasta
salade p.35

Aspergeplaattaart 
p.41

Bloemkoolkebabs 
p.66

Boerenkaasfondue 
p.46

Broccoli met 
cashewnoten p.76

Klassieke asperges 
p.41

Lasagne met 
courgette p.76 

Shakshuka p.46 

Slawraps met kip 
p.72 

Spareribs p.66

Spinaziecurry met 
visfilet p.72

Vispakketjes p.66

Voorjaarsstamppot 
met prei p.72 

Aardbeienbonbons 
p.55

Dessert in een pot 
p.62

Homemade baklava 
p.57 

Moederdaghartjes 
p.55

Oranje limonade en 
tompoucen p.50

Pancakes met vers 
fruit p.55

Rabarberroomijs 
p.35

Wittechocolade-
dadelbonbons p.57

Yoghurt-fruitijs p.82

Brioche p.16 Charlotte Russe p.24 Slof p.23

Wil je het nóg makkelijker? 
Scan dan met je telefoon de 
QR-code naast het recept. Zo 
kom je meteen op de juiste 
plek in de app terecht. 

INDEX

KIJKEN & KIEZEN
Alle gerechten uit dit magazine 

overzichtelijk op een rij. Kiezen maar!BRUNCH & LUNCH

HOOFDGERECHTEN

DESSERTS & TRAKTATIES

BAKKEN MET ROBÈRT

RECEPTEN Alle ingrediënten voor de recepten zijn verkrijgbaar 
bij Picnic. We gaan ervan uit dat je peper en zout in huis 
hebt. De recepten zijn uitgebreid getest op hoeveelheden, 
ingrediënten, tijden, temperaturen en natuurlijk op smaak en 
presentatie. 
OVENTIJDEN De aangegeven oventijden zijn de tijden die gelden 
voor een heteluchtoven. Het zijn indicaties, de exacte tijd 
varieert per oven. Tel voor een elektrische oven 10% op bij de 
aangegeven ovenstand. Gebruik voor de exacte temperatuur 
een oventhermometer.

 

< 25 jaar? Laat je legitimatie 
zien! 

< 18 jaar verkopen wij geen 
alcohol

80 81



We hebben nog wat lekkers voor 
het laatst bewaard. 

TOETJE! Porties: 8

Bereidingstijd:  
12 min.

Wachttijd:  
4 uur

SCAN DE CODE  
MET JE CAMERA  

OF QR-APP

BOODSCHAPPEN
200 ml slagroom
400 g Griekse yoghurt, 
10% vet
125 g poedersuiker
250 g zomerfruit uit de 
diepvries
50 g walnoten, grof 
gehakt
1 pak natuurboterwafels
EXTRA: bakblik (20 x 
25 cm), vershoudfolie, 
eventueel houten 
ijsstokjes

Yoghurt-fruitijs

BEREIDING
1. Klop de slagroom stijf en meng er de 
yoghurt en poedersuiker door. 
2. Bekleed het bakblik met 2 lagen 
vershoudfolie en schenk er het 
yoghurtmengsel in. 
3. Bestrooi met het zomerfruit en de 
walnoten en dek af met vershoudfolie. 
4. Zet het bakblik minimaal 4 uur in 
de vriezer om het yoghurtijs te laten 
bevriezen.
5. Haal de ‘plak’ yoghurtijs met behulp 
van het vershoudfolie uit de vorm en 
snijd in stukken. 
6. Serveer de stukken ijs op de wafels 
of prik er een houten ijsstokje in. 
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Lente is...
EEN FRUITIJSJE 

IN JE HAND
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