
 

Gemixte soep 
Uit je pakket: 

● Alles! 
 
Zelf toevoegen: 

● een beetje vetstof (boter of olie) 
● 1,5 l water 
● eventueel nog kruiden naar keuze: peper, zout, peterselie, tijm ... 

Hoe maak je het klaar: 

1. Kuis de groenten, schil de aardappelen en wortelen, spoel alle groenten grondig af. 
2. Snij ze in grote stukken.  
3. Verhit een beetje vetstof in een grote pot en stoof de groenten 5 tot 10 minuten op een 

middelhoog vuur. Roer regelmatig. 
4. Voeg 1,5l water, de bouillonblokjes en eventueel kruiden naar keuze toe. Zet het deksel op 

de pot en breng aan de kook. 
5. Laat 15 tot 20 minuten koken. Controleer of je groenten gaar zijn door erin te prikken met 

een vork. Nog niet gaar? Laat dan nog even langer koken. 
6. Mix je soep. KLAAR!  

 

Tips:  

● Je kan een klein beetje prei, selder, ui en wortels in fijne reepjes snijden en pas na het mixen 
toevoegen. Laat de soep dan nog kort koken. Zo krijgt ze een wat steviger textuur. 

● Je kan de soep ook serveren met wat room, melk, peterselie als garnituur … 
● Je soep wordt extra speciaal met bolletjes gehakt, vermicelli of croutons. 

 

Smakelijk! 

 

   

 



 

Papillot met koude aardappelsla 
Uit je pakket: 

● · Voor de papillot: 1 wortel, 1 prei, ½ ui, 1 stengel selder, 1 bouillonblokje 
● · Voor de aardappelsla: alle aardappelen en ½ ui 

Zelf toevoegen: 
 

● Voor de papillot 
○ 4 stukken visfilet naar keuze 
○ 250 ml water 
○ aluminiumfolie 

● Voor de aardappelsla 
○ 2 eetlepels mayonaise 
○ 2 eetlepels fijngesneden bieslook of peterselie 

Hoe maak je het klaar: 

1. De koude aardappelsla 
○ Schil de aardappelen, snij in gelijke stukken, kook ze beetgaar (ong. 13 

minuten). 
○ Giet het water af en laat de aardappelen volledig afkoelen – maak 

intussen je papillotten klaar. 
○ Als de aardappelen volledig afgekoeld zijn, voeg je de mayonaise, de 

bieslook of peterselie en de fijngesnipperde halve ui toe. Meng alles 
voorzichtig. 

2. De papillot 
○ Kuis de groenten en snij ze in dunne reepjes. Snij de halve ui in 

dunnen ringen. 
○ Laat de oven voorverwarmen tot 190°C. 
○ Scheur 4 stukken aluminiumfolie van ongeveer 40 cm lang af. Maak er 

4 ‘kuipjes’ van, zorg er zeker voor dat de onderkant niet scheurt. 
○ Maak een sterke bouillon door het bouillonblokje op te lossen in 250 

ml water. 
○ Doe een handvol groentjes in elk kuipje aluminiumfolie, schik de vis 

erop en overgiet met de bouillon. Vouw de papillot goed dicht. 
○ Leg de papillotten op een bakplaat en bak ze 20 minuten in de oven. 

Leg de papillot op het bord en schik er de aardappelsalade naast. Smakelijk! 

Tip: je kan eventueel de helft van de bouillon vervangen door witte wijn. 

  

   

 



 

Waterzooi (voor 4 personen) 
Uit je pakket: 

● Alle groenten uit je groentepakket (prei, selder, wortelen, ui, aardappelen) 
● 3 bouillonblokjes (kippenbouillon is het meest geschikt, maar met de 

groentenbouillonblokjes uit je pakket is deze waterzooi ook overheerlijk!) 
 
Zelf toevoegen: 

● 4 kipfilets of 600g kippenblokjes 
● 1,5l water 
● 2 eetlepels maïzena 
● 200 ml room 
● een beetje vetstof (boter of olie) 

Hoe maak je het klaar: 

1. Schil de aardappelen en snij ze in stukken. Kook ze beetgaar in 10 minuten. 
2. Schil de wortelen en snij in schijfjes van ongeveer een halve centimeter. Snij de prei in 

ringen en spoel ze. Schil de ui en snij fijn. Was de selder en snij in halve maantjes van 
ongeveer een halve centimeter.  

3. Smelt een klontje boter in een ruime pan. Voeg de groenten toe en stoof ze 5 minuten op 
een hoog vuur. Roer regelmatig. 

4. Voeg 1,5l water en de klontjes bouillon toe. Breng aan de kook  en voeg de kip toe. Laat 
zachtjes sudderen gedurende 10 minuten. 

5. Giet alles door een zeef en vang het vocht op. Los de 2 eetlepels maïzena op in een klein 
beetje water. Breng het vocht terug aan de kook, voeg de opgeloste maïzena toe en roer 
krachtig. 

6. Voeg de room toe en roer de saus. Voeg alle groenten, de kip en de aardappelen toe. 

Smakelijk! 

Tip: je kan de afgewerkte waterzooi invriezen en op een later moment weer opwarmen (op een 
zacht vuurtje of in de microgolfoven). 

   

     

 



 

Stoemp/puree (voor 3 personen) 
Uit je pakket: 

● Alle groenten uit je groentepakket (prei, selder, wortelen, ui, aardappelen) 
● 1 à 2 van de 3 bouillonblokjes 

 
Zelf toevoegen: 

● 250 ml room of sojaroom 
● ongeveer 100 ml water 
● een beetje vetstof (boter of olie) 
● kruiden naar keuze (peper, zout, eventueel wat peterselie en/of tijm ...) 
● vlees/vis/vleesvervanger (bijvoorbeeld worst, of spekblokjes of zalm of … naar keuze) 

 

Hoe maak je het klaar: 

1. Wortelen:  
● Schil de wortelen, snij in schijfjes en kook ze beetgaar.  
● Verhit in een pot wat vetstof en stoof de helft van de ajuin aan.  
● Stoof de worteltjes mee en breng op smaak met wat peper en zout en eventueel 

tijm of kruiden naar keuze.  
2. Stoemp: 

● Schil de aardappelen en snij ze in kleine stukken. Kook ze beetgaar 
● Snij de prei, de ui en de selder fijn.   
● Warm vetstof in een ruime pan of pot. Voeg de rest van de ajuin en alle selder toe. 

Stoof 6 minuten op een hoog vuur. Roer regelmatig. 
● Voeg de prei toe en stoof nog 4 minuten. Roer regelmatig 
● Voeg de gekookte aardappelen, de room en de verkruimelde bouillonblokjes toe. 

Voeg (afhankelijk van hoe vloeibaar of vast je de stoemp/puree wilt) wat water toe 
(meer of minder dan 100 ml). Laat sudderen gedurende een 10-tal minuten. 

● Pureer of stamp fijn. Voeg eventueel wat peterselie toe 
3. Vlees/vis: 

● Bereid het vlees of de vis zoals gewoonlijk en serveer met de stoemp en de 
worteltjes. 

Smakelijk! 

 

    

   

 



 

Vol-au-vent (voor 3 personen) 
Uit je pakket: 

● Voor de vol-au-vent: prei, selder, wortel, ui + 3 bouillonblokjes 
● Voor de aardappelpuree: aardappelen 

Zelf toevoegen: 

● 4 enkele kipfilets 
● Peper, zout, tijm en laurier 
● 250 gr champignons 
● 200 gr gehakt 
● 60 gr boter 
● 18 gr bloem 

Hoe maak je het klaar: 

1. Vol-au-vent:  
● Snijd de prei, 4 wortelen, de ui en de selder in schijfjes 
● Doe de groeten samen met de tijm, de laurier en de bouillonblokjes in een ruime 

kookpot. Voeg ongeveer 1.5 l water toe en breng dit aan de kook 
● Kook de kip gaar in de verse bouillon – zeef de bouillon als de kip klaar is – snijd de 

kip in kleine stukjes 
● Stoof de champignons met boter, een scheutje water en een beetje peper en zout 

onder deksel 
● Draai kleine bolletjes van het gehakt, kook ze gaar in kokend water. 
● Maak de saus: 

○ Maak een roux: boter smelten, bloem toevoegen en omroeren tot een 
korrelig geheel 

○ Straalsgewijs gezeefde bloem toevoegen, goed omroeren tot een gladde 
saus. 

○ Laat de saus eventjes doorkoken (opletten: blijven roeren!!) 
● Voeg bij de verse saus de stukjes kip, de gare champignons en de bolletjes gehakt 

 

2. Aardappelpuree: 
● Schil de aardappelen en kook ze gaar in gezouten water. Giet ze af en laat het restje 

kookvocht verdampen op een zacht vuur. 
● Stamp de aardappelen tot puree. Doe er desgewenst een klein blokje boter en een 

scheutje melk bij voor een smeuïge puree 
● Breng op smaak met een beetje nootmuskaat & een snuifje zout 

Tip: je kunt dit gerecht natuurlijk ook serveren met bladerdeegvormpjes en garneren met een 
beetje peterselie of waterkers. 

Smakelijk! 

 

 


