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Recept 1   Langzaam gegaard rundvlees uit het Vechtdal 

Langzaam gegaard rundvlees uit het Vechtdal 
• 25 gram bruine suiker  • 5 gram chilipoeder
• 25 gram zout  • 12 gram komijn 
• 8 gram kaneel
• 2 kilo stoofvlees in blokjes gesneden (rundernek) | 30305580
• 6 tenen knoflook
• 8 dl kippenbouillon 
• 2 uien

1.  Verwarm de oven voor op 215 graden.
2.  Meng de bruine suiker, chilipoeder, zout, komijn en kaneel.
3.  Snij de ui in halve ringen.
4.  Hak de knoflook fijn.
5.  Leg het stoofvlees in een ovenschaal waar een deksel op kan.
6.  Wrijf  het vlees in met de kruiden.
7.  Voeg de ui en knoflook toe en meng alles door elkaar.
8.   Zet de schaal in de oven voor 15 minuten. Meng het vlees na +/- 8 minuten.
9.  Voeg na 15 minuten de kippenbouillon toe en dek de schaal af.
10  Verlaag de temperatuur naar 140 graden en laat het vlees 4 uur garen.

Notities:
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Recept 2   Gestampte bonen

• 1 kilo pinto bonen | 23000380
• 2 uien
• 6 tenen knoflook
• 2 dl olijfolie of reuzel | 30175507 
• Taco kruiden
• Chipotle | 25280064
• Zout
• Eventueel verse epazote

1.  Laat de pinto bonen een nacht weken in ruim water.
2.  Giet de volgende dag de bonen af en zet ze vervolgens op met koud water.
3.  Laat ze koken tot ze gaar zijn. (ongeveer 3 uur op laag vuur)
4.  Snij de uien in halve ringen, en hak de knoflook fijn.
5.  Voeg dit toe aan de bonen en laat alles nog 15 minuten koken.
6.  Giet de bonen af en bewaar het kookvocht.
7.  Giet de bonen terug in de pan en stamp dit grof.
8.  Voeg langzaam de olie of reuzel toe.
9.  Maak de bonen de juiste dikte met het kookvocht. 
10. Breng het op smaak met taco kruiden, chipotle en zout. 

Notities:
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Recept 3   Ceviche  van zeebaars

Recept 4   Pico de Gallo 

• 250 gram zeebaars | 38140502
• 3 limoenen 
• 4 el kokosmelk | 2159006
• 1 el olijfolie
• 1 tl zeezout
• ½ ui
• 1 teen knoflook
• ½ el jalapeño 

1. Maak de zeebaars schoon en snij hem in blokjes.
2. Pers de limoenen, snipper de ui en hak de knoflook fijn.
3. Voeg de limoen, ui, knoflook en de overige ingrediënten samen.
4.  Meng hier de zeebaars door. Laat dit minimaal 2 uur staan en schep 

het na 1 uur om.

• 4 tomaten 
• ½ rode ui
• ¼ bos koriander 
• ½ tl zout 
• ½ tl jalapeño | 21003690

1. Snij de tomaten in blokjes.
2. Snipper de ui en hak de koriander fijn.
3. Meng alles met het zout en de jalapeño.

Notities:

Notities:
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Recept 6   Guacamole

Recept 5   Salsa verde

• 1 avocado | 34505330
• 1 el mayonaise 
• ¼ limoen
• ½ tl zout 

1.  Snij de avocado in de lengte doormidden, verwijder de pit en schep met een 
lepel het vruchtvlees eruit. Doe het vruchtvlees in een mengkom. 

2.  Stamp de avocado met een stamper of vork. (laat er wat structuur in zitten)
3.  Meng hier de mayonaise, limoen en zout door. 
4.  Breng het op smaak met zout en jalapeño. (avocado’s variëren van rijping en 

smaak)

• 200 gram tomatillo’s  | 21003950
• 1 (kleine) ui 
•  ¼ bos koriander
• 2 theelepels jalapeño’s (gemalen) 
• Snufje zout 

1. Laat de tomatillo’s uitlekken op een zeef.
2. Pureer de tomatillo’s grof.
3. Snipper de ui en hak de koriander.
4. Voeg dit toe aan de tomatillo’s en voeg hier de jalapeño aan toe.
5.  Breng het op smaak met zout. (en eventueel meer jalapeño’s voor meer pit)

Notities:

Notities:
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Recept 7   Ananas-, rode paprika en koriander salsa 

Recept 8   Gegrilde paprika amandel saus

• ½ ananas
• 1 rode paprika
• 1 el chipotle peper
• ½  bos koriander
• 1 el limoensap
• 1 el appel(cider)azijn | 25255629
• 1 el suiker

1.  Schil de ananas rondom dik zodat de pitjes eruit zijn, halveer de 
ananas en snij de harde kern eraf. Snijd het vruchtvlees in blokjes. 

2.   Snijd de paprika in blokjes
3.  Hak de koriander fijn
4.  Meng alle ingrediënten breng het op smaak met zout.  

• 2 gele paprika’s
• 75 gram Amandelen
• 2 tenen knoflook
• 2 dl olijfolie
• Zout en peper

1. Rooster de paprika’s op de grill.
2. Rooster de amandelen in de frituur en strooi er zout op.
3. Maak de paprika’s schoon en laat ze afkoelen.
4. Zet de maggimixer aan en doe hier de amandelen in. 
5. Als dit gemalen is voeg je al draaiend de paprika en de knoflook toe. 
6. Giet langzaam de olie toe tot een homogene massa.
7. Breng dit op smaak met peper en zout.
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Recept 10   Pikante lolly 

Recept 9   Mais Tortilla’s

• 500 gram suiker
• 150 gram glucose 
• 150 gram water
• 20 gram limoen sap 
• 3  gedroogde pepers  chipote (gedroogd & gerookt)

1. Haal de zaadlijsten uit de gedroogde peper.
2. Maal de gedroogde peper in een koffiemolen.
3. Zet de suiker en het water op middelmatig vuur.
4. Als het suiker is opgelost, voeg de glucose toe.
5. Voeg de Spaanse pepers toe.
6. Breng alles naar een temperatuur van 154 graden.
7. Blus het af met limoensap.
8. Maak op een silicone mal cirkels van ongeveer 3 cm en leg hier een lollystokje in.
9. Laat het afkoelen en je Spaanse peperlolly is klaar. 

• 160 gram Masa harina meel | 25221510 (blauw) of  25221520 (rood) 
• 1 theelepel zout
• 100 ml warm water, 25 graden celsius

1.  Meng de masa harina in een kom met het zout en roer het water voorzichtig door. 
Kneed het deeg met de hand. Voeg de olie toe en kneed dit tot een soepel deeg. 
Als het deeg nog droog is voeg extra water toe. Laat het deeg 30 minuten op 
kamer temperatuur rusten.

2.  Verdeel het deeg in bolletjes van 40 gram (hangt van de grote van de tortilla af)
3.  Plaats folie op de tortilla pers en leg hier het bolletje deeg op. Leg hier bovenop 

nog een velletje folie.
4.  Druk de tortilla pers goed dicht.
5.  Verhit een koekenpan met een dikke bodem en bak de tortilla’s 1 minuut aan 

elke kant. Houd de tortilla in een theedoek warm.

Notities:

Notities:



YOUTUBE.COM/HANOSGROOTHANDEL

ABONNEER

EEN VIDEO
EN MIS NOOIT MEER
U OP ONS KANAAL

MASTERCLASSES STORYTIPS & TRICKS PRODUCT VIDEO’SHOE MAAK IK

2021 ACTIVITEITEN &
evenementenevenementen

 

Livestream & masterclass 
kijken of gemist? 
Kijk op www.hanos.nl/livestream


