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RECEPT 1 | TAPAS MEXICANAS

1. Chipotle rijst 
Benodigdheden: 
• 2 stengels bleekselderij, gerist
• 1 winterwortel, in fijne brunoise
• 1 witte ui, gesnipperd
• 2 teentjes knoflook, fijngehakt
• 1 puntpaprika, in brunoise
• 250 gram rijst (lange korrel)
• 2 eetlepels tomatenpuree
• 1 gehakte chipotle peper (21003680)
• 1 liter kippenbouillon
•  Optioneel: verkruimde witte kaas (40708360)

Bereiding:

1.  Verhit bakboter en bak hierin de  
bleekselderij, wortel, ui, knoflook en puntpaprika 
tot glazig.

2. Voeg de rijst, tomatenpuree en chipotle toe en 
bak even kort mee aan.

3. Schenk de warme bouillon, beetje voor beetje 
toe, totdat de rijst gaar is.  
(circa 25 minuten).

4. Garneer (optioneel) met verkruimelde witte kaas.

2. Pulled pork
Benodigdheden: 
• pulled pork (30801730)
• chipotle creamysaus (21004710)

Bereiding:
1. Bereid de pulled pork op de smoker voor een 

extra barbecue effect.
2. Meng er naar eigen smaak nog wat chipotle 

creamysaus doorheen en serveer warm.

3. Frijoles refritos negros
Benodigdheden: 
• plantaardige reuzel (2600220)
• refried beans (24116470)

Bereiding:
1.   Verwarm de plantaardige reuzel en bak  

hierin wat gesnipperde ui en knoflook.
2.   Voeg wat tacokruiden toe en bak mee.
3. Voeg de bonen toe en meng alles goed.
4.  Prak het geheel om te serveren.

4. Cheesy avocado
Benodigdheden: 
• 400 gram avocadopulp (41901260)
• 2 burrata’s 2 x 50 gram (40707240)
• sap van 1 limoen
• ½ rode peper, fijngehakt
• zout
• verse koriander, fijngehakt

Bereiding:

1.   Meng de guacamole en burratine met  
limoensap, rode peper en koriander tot  
een grove crème.

5. Fruity salade
Benodigdheden: 
• ½ ananas
• ½ pitahaya
•  ½ mango
• ½ punt paprika
• 1 eetlepel chipotle peper (21003680)
• 1 eetlepel witte wijnazijn
• 1 eetlepel vers limoensap
• 1 eetlepel hibiscus concentraat (21004890)
• rode peper, gehakt naar eigen smaak.
• verse koriander, gehakt
• eetbare bloemen

Bereiding

1. Snijd het fruit en de paprika in gelijkmatige  
brunoise.

2. Chop de chipotlepeper fijn en meng met  
de azijn, limoensap en hibiscusconcentraat.

3. Meng dit met het fruit en de paprika.
4. Breng op smaak met de rode peper en  

koriander.
5.  Serveer de salsa met de eetbare  

bloemblaadjes.

6. Krokante shortrib 
Benodigdheden
• shortribs sous-vide (30800970)
• chilipoeder met limoen (25007550)

Bereiding

1.   Bestrooi met chilipoeder met limoen.
2.   Rooster krokant op de barbecue of grill.
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RECEPT 2 | TORTILLA FRITTATA  RECEPT 3 | GEFRITUURDE CHIPOTLE PEPERS

Tortilla frittata
Benodigdheden: 
• bloem
• water
• tomaten tortillawrap (41322760)
• pulled pork (30801730)
• creamy chipotle saus (21004710)
• lente-ui
• eieren
• fijne maisgries (25222980)

Bereiding:

1.  Meng dezelfde hoeveelheid bloem en water tot 
een papje.

2.  Maak de tortilla nat en leg even in een hete  
koekenpan (beide kanten) zodat hij goed  
vormbaar is.

3.  Meng wat creamy chipotlesaus door de pulled 
pork en meng er dan de fijngesneden lente-ui 
en fruity salsa doorheen.

4. Leg dit op de wrap en rol strak op, vouw de 
zijkanten dicht en rol verder op.

5. Strijk wat van het bloem-water papje aan de 
rand en plak de wrap dicht.

6. Haal de wrap door het losgeklopte ei en daarna 
door het fijne griesmeel.

7. Laat opstijven in de koeling.
8. Frituur krokant in hete olie.

Gefrituurde chipotle pepers
Benodigdheden: 
• chipotle pepers (21003680)
• roomkaas
• knoflookcroutons (23265012)
• bloem
• eieren

Bereiding:

1.   Haal de chipotle pepers uit de saus en spoel 
voorzichtig af.

2.   Spuit met behulp van een spuitzak wat room-
kaas in de pepers.

3. Leg ze op folie in de koeling om op te stijven.
4. Draai de knoflookcroutons in de keukenmachine 

tot poeder.
5.  Klop een paar eieren los.
6.  Paneer de gevulde pepers in bloem, het ei en 

de paneer van knoflookcroutons.
7.  Herhaal dit nogmaals.
8. Zorg ervoor dat het open stuk goed ‘dicht’  

gepaneerd is.
9. Frituur in olie krokant.
10.  Serveer met guacamole en citroen.

Volkoren tortilla’s met tomaat T 
Deze tomatentortilla’s lenen zich 
zeer goed om te paneren. Wel even 
vochtig maken en dan in de hete 
pan leggen om flexibeler te maken. 
41322760 | pak 18 stuks - Ø 25 cm 
3,85

Chilipeper chipotle 
De chili chipotle pepers zitten 
in een adobosaus. Gooi de 
saus niet weg. Dit is namelijk de 
perfecte smaakmaker in rijst- en 
kipgerechten. 
21003680 | blik 2750 gram 11,50
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 RECEPT 4 |  ARROZ CON LECHE, CHURROS & CAJETA DE LECHE

Arroz con leche
Benodigdheden: 
• dessertrijst (25115779)
• volle melk
• cajeta de leche (21004910)
• vanillesaus (40301470)
• gezouten-karamel roomijs (41640960)

Bereiding:

1.   Kook de rijst conform verpakking gaar in melk.
2.   Breng de rijst naar eigen inzicht op smaak met 

wat cajeta de leche en vanillesaus.

Kaneelchurros
Benodigdheden: 
• 1 pak (350 gram) churrosmix (25225060)
• 280 ml kokend water
• kaneelpoeder
• fijne suiker

Cajeta de leche de cabra 
Een dulce de leche
(karamelsaus) op basis van geitenmelk 
en suiker, dus minder zoet dan een 
karamel op basis van alleen suiker.
21004910 | fles 350 gram 4,35

Churros mix 
U hoeft enkel en alleen nog heet water 
toe te voegen. Snelle basis, mooi 
resultaat. Inclusief spuitzak
25225060 | doos 350 gram 2,65

Bereiding:

1. Meng de churrosmix met kaneelpoeder 
 (naar eigen smaak).
2. Doe dit in de keukenmachine met garde.
3.  Voeg het water toe en klop tot stevig beslag.
4.   Spuit met behulp van een spuitzak in hete olie en 

bak totdat ze gaan drijven.
5.  Laat uitlekken en wentel door de fijne suiker.
6.   Serveer de rijst op kamertemperatuur met daar-

op een bol gezouten-karamel roomijs en de 
krokante kaneelchurros.
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RECEPT 5 | TAMALES

Tamales
Benodigdheden: 
• maisbladeren (23206160)
• 275 gram plantaardige reuzel (26002220)
• 395 gram witte maismeel (25208520)
• 4 gram baking soda
• 15 gram zout
• circa 600 ml koude (kippen)bouillon
• creamy chipotle (21004710)
• pulled pork (30801730)

Bereiding:

1. Schenk kokend water over de maisbladeren 
 zodat ze vormbaar worden.
2.  Roer de reuzel met een spatel goed los tot het 

een mooie structuur van roomkaas heeft.
3.  Meng maismeel met de bakingsoda, zout en 

meng dit door de reuzel.
4.  ix het geheel met de garde en vervolgens met 

de hand.
5.  Schenk de bouillon hierbij en meng met een 
 spatel tot hummusdikte.

Tamale maisbladeren
Perfect om tamales (gestoomde 
deegpakketjes gemaakt van 
maismeel) mee te maken.
23206160 | zak 140 gram 3,40

Incavet
Plantaardige reuzel. Wordt veel 
gebruikt in de Mexicaanse keuken 
(ook wel shortening genoemd).
26002220 | zak 1 kilo 5,45

6.  Dep een maisblad droog en leg dit op een stuk 
slagersfolie.

7.  Schep een royale lepel van het beslag op het 
maisblad en strijk uit.

8.  Meng wat creamy chipotlesaus door de pulled 
pork en leg dit op het beslag.

9.  Rol het maisblad op, zorg ervoor dat het deeg 
goed rondom de pulled pork zit.

10. Verwijder de slagersfolie.
11.  Stoom de tamales in de stoomoven of –pan  

gedurende 45 minuten.       
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RECEPT 6 | POLLO ADOBO & CHEESY AVOCADO

Pollo adobe
Benodigdheden: 
• kippendijen
• Adobo marinade (21004850)
• kippenbouillon
• ijsbergsla
• lente-ui
• tortillawraps tomaat (41322760)
• limoen
• verse koriande

Bereiding:

1.   Snijd de kippendijen in kleine stukjes.
2.   Bak krokant in olie en glaceer met wat van de 

adobo marinade.
3.  Steek de wraps uit in ronde vormpjes.
4.  Spuit hier wat pancoating op.
5.  Maak er een snede in, en vorm er zo bakjes van.
6.  Plaats deze in bakvormpjes en bak krokant in de 

oven op 180˚C voor circa 15 minuten

Chipotle rijst
Benodigdheden: 
• 2 stengels bleekselderij, gerist
• 1 winterwortel, in fijne brunoise
• 1 witte ui, gesnipperd
• 2 teentjes knoflook, fijngehakt
• 1 puntpaprika, in brunoise
• 250 gram rijst (lange korrel)
• 2 eetlepels tomatenpuree
• 1 gehakte chipotle peper (21003680)
• 1 liter kippenbouillon

Bereiding:

1.   Verhit bakboter en bak hierin de bleekselderij,  
wortel, ui, knoflook en puntpaprika tot glazig.

2.    Voeg de rijst, tomatenpuree en chipotle toe en 
bak even kort mee aan.

3.   Schenk de warme bouillon, beetje voor beetje 
toe, totdat de rijst gaar is (circa 25 minuten).

Cheesy avocado
Benodigdheden:
• 400 gram avocadopulp (41901260)
• 2 burrata’s 2 x 50 gram (40707240)
• sap van 1 limoen
• ½ rode peper, fijngehakt
• zout
• verse koriander, fijngehakt

Bereiding:

1.   Meng de guacamole en burratine met limoensap, 
rode peper en koriander tot een grove crème.

Avocadopulp T
Deze pulp is de perfecte 
basis voor een zelfgemaakte 
guacemole. 
41901260 | pak 1 kilo 9,95 
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RECEPT 7 | EGG TOSTADAS & SALSA MACHA

Egg tostadas & salsa macha
Benodigdheden: 
• spinazietortilla (41322770)
• verse eieren
• crispy baconblokjes (31104090)
• geraspte cheddar kaas
• fijngesneden lente-ui
• siliconen mal (ronde vorm)
• salsa macha (21004890)
• quacamole

Bereiding:

1.  Klop de eieren los (reken 1 per serving) 
 met een beetje zout.
2.  Giet in de mallen.
3.  Leg in elke vorm wat bacon, lente-ui en 
 cheddar kaas.
4.  Dek af met folie en stoom in 10 minuten 
 in een stoompan gaar.
5.  Steek de spinazietortilla’s uit op de gewenste 

grootte.
6.  Bak ze krokant in een klein beetje bakolie.
7.  Schep wat guacamole op de tostada, 
 leg daarop een warm eitje.
8.  Schep de macha salsa erop.

Mezcal margarita
Benodigdheden: 
Mezcal margarita
• 1½ shot mezcal
• ¼ shot triple sec
• ¼ shot vers limoensap
• 1/6 shot agave siroop

Bereiding:

1. Meng alles en shake op ijs.
2. Zeef en serveer op ijs met 
 een gedroogd limoenschijfje.

Chicharrón
Benodigdheden: 
• chicharrón (25225070)
• tacomix (25027605)

Bereiding:

1. Frituur de chips in olie van 180˚C 
 tot ze opgepopt zijn.
2. Bestrooi met de specerijenmix en laat goed 
 uitlekken op papier.
3.  Serveer als een knabbeltje bij de cocktail.

Spinazietortilla T
Deze wrap van tarwebloem heeft 
een garnituur van spinazie en is hierdoor 
extra smakelijk! Heerlijk om krokant te 
bakken in olie. 
41322770
pak 18 stuks – Ø 25 cm 3,85

Salsa Macha 
Mexicaanse saus. Pittig én zoet 
tegelijkertijd door de pepertjes, noten, 
zaden en blauwe bessen. 21004830   
pot 230 gram 6,20

Chicharrón
Chips op basis van tarwemeel. Ze 
‘ontpoppen’ als het ware in hete 
olie. Bestuif ze met wat tacokruiden 
als kleine snack bij een drankje.
25225070 | doos 227 gram 1,60

RECEPT 8 | MEZCAL MARGARITA & 
 CHICHARRÓN
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RECEPT 9 | CHICHA MORADA

Chicha morada
Benodigdheden: 
• 3 appels (met schil)
• de schillen van 1 ananas
• schil van 1 sinaasappel
• 5 kaneelstokjes
• 10 kruidnagels
• 6 liter water
• 4 limoenen
• ½ eetlepel anijszaadjes
• hibiscus water naar eigen smaak (21004890)
• rietsuiker naar eigen smaak.
• 400 gram paarse maiskolven (21004840)
• optioneel: tequila

Bereiding:

1.  Hak de maiskolven in stukken.
2.  Doe dit in het water.
3.  Voeg de appel (in stukken zonder klokhuis) 
 toe en de kaneel en kruidnagels.
4.  Voeg de schillen van de ananas en 
 sinaasappel toe.
5.  Deksel op de pan en 30 minuten zachtjes 
 laten pruttelen.

Gedroogde paarse maiskolven
Deze maiskolven zorgen voor de 
kenmerkende kleur 
en smaak van Chicha Morada.
21004840 | zak 400 gram 2,40

Hibiscuswater
Een verfrissende Mexicaanse 
alcoholvrije drank met een felrode kleur, 
gemaakt van een infusie van de hibiscusbloem.
21004890 | fles 700 gram 4,25

6.  Dan de anijs erbij, en nog 20 minuten 
 met deksel op de pan op laag vuur.
7.  Laat afkoelen in de pan.
8.  Zeef dan het geheel (bewaar de appelpartjes).
9.  Voeg het sap van de limoenen toe.
10. Voeg naar eigen smaak het hibiscuswater en 

rietsuiker toe, tot je de gewenste zoetheid hebt 
verkregen.

Tip: serveer de stukjes appel als garnituur mee.
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Saké, aperol, perzik & jasmijn
Benodigdheden: 
• 30 ml Aperol (6398661)
• 90 ml mousserende saké (8508140)
• 60 ml soda witte perzik & jasmijn (2127450)

Bereiding:

1.  Neem een glas met veel ijs.
2. Giet er eerst de Aperol in en dan de saké.
3. Roer even door elkaar.
4. Top tenslotte af met het sodawater.
5. Garneer met sinaasappel.

Smokey octopus
Benodigdheden: 
• sous-vide gegaarde octopus (38801280)
• kimchi base saus (25108498)
• rookolie (25296486)
• Japanse mayonaise (25216600)
• gerookte sriracha saus (25107760)
• gerookte amandelen

Bereiding:

1. Halveer (over de lengte) de gegaarde octopus.
2. Meng wat rook oliedoor de kimchi basis tot ‘lak’.
3. Strijk de octopus hier rond om mee in 
 (of vacumeer met de lak).
4. Voor doorgifte de octopus kort roosteren op de 

barbecue of met de gasbrander.
5. Meng als saus naar eigen smaak wat sriracha 

door de Japanse mayonaise en garneer hier de 
octopus mee.

6. Garneer met halve gerookte amandelen.

RECEPT 10 | SAKÉ, APEROL, PERZIK & 
 JASMIJNMACHA

Jozen sparkling saké
Verfrissende bubbels en een aroma van scherpe groene 
appel; dat is Jozen Sparkling! Het koolzuur in deze saké geeft 
een licht palet van lychee, cream soda, guave en lemon 
meringue taart. 
8508140 
fles 36 cl 7,50

Sodawater Peach & Jasmine
deze bruisende soda is op smaak 
gebracht met perzik en jasmijn. 
Een mooie combinatie met de 
mousserende saké.  02127450 
doos 24 flesjes – 20 cl 29,95

RECEPT 11 | SMOKEY OCTOPUS

Gerookte olie
25296486 
fles 50 cl  13,90

Octopustentakels
Sous-vide gegaard. 
Top product en snel 
inzetbaar! 
38801280 | per kilo  41,50
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RECEPT 12 | TATAKI DONBURI RECEPT 13 | LUCHTIGE MISO, 
 AARDAPPEL EN EI

Tataki donburi
Benodigdheden: 
• sushirijst (25297092)
• sushiazijn
• Furikake zalm (25112370)
• verse zalm zonder vel
• yuzu ponzu saus (25218400)
• seafood sojasaus (25101604)
• ingelegde rettich (25209450)

Bereiding:

1.  Spoel de rijst goed en gaar dit in een rijstkoker.
2. Breng de rijst op smaak met sushi azijn en de 

furikake.
3. Meng de seafood soja met yuzu ponzu 
 (2/3 seafood 1/3 ponzu).
4. Leg de zalm in deze marinade 
 (circa 30 minuten).
5. Schaaf de rettich in dunne plakjes (mandoline).
6. Haal de zalm uit de marinade, dep droog en 

brand rondom aan met een gasbrander 
 (mag rosé blijven binnenin).
7. Kwast de rettichplakjes in met de marinade en 

brand ook kort af.
8. Serveer de rijst lauwwarm met de zalm en 
 de rettich.

Luchtige aardappelcrème
Benodigdheden: 
• 300 gram aardappelpuree (droog)
• 20 gram misopasta
• 200 gram melk
• 50 gram geklaarde boter

Bereiding:

1.  Meng aardappel met warme melk en roer goed 
door elkaar.

2. Voeg de miso en geklaarde boter toe en 
 mix met een garde tot het glad is.
3. Zeef de massa en giet in een siphon.
4. Begas met twee patronen en zet warm op 65˚C.

Montage
Benodigdheden: 
• gepocheerd ei (40600420)
• kaviaar van soja (25209450)
• crunch van wilde rijst (25223380)

Bereiding:

1.  Verwarm het gepocheerde ei kort in de 
 verpakking in heet water.
2. Leg het ei in de aardappelcrème.
3. Garneer met de kaviaar van soja en 
 crunch van wilde rijst.

Yuzu ponzu
Frisse sojasaus, 
verrijkt met yuzusap. 
25218400 | fles 300 ml 8,00

Seafood sojasaus
Gekruide sojasaus. 
Perfect in combinatie met vis!
25101604 | fles 410 ml 3,25

Gepocheerde eieren
Alvast gepocheerd.  
Eenvoudig te verwarmen  
alvorens u het serveert.
40600420 
doos 48 stuks 27,95

Kaviaar van soja
Knapperige balletjes  
gemaakt van sojasaus.
38501490 | pot 90 gram 5,95

Crispy zwarte rijst
Gepofte crunch van wilde rijst die al op 
smaak is gebracht en dus serveerklaar!
25223380 | pot 250 gram 11,25
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Pie tee
Benodigdheden:
• pie tee tang (62187830)
• 2 eieren (m)
• ½ theelepel zout
• togarashi naar smaak (25209490)
• 50 gram maismeel (25208520)
• 110 gram rijstmeel
• 400 ml water
• 100 gram gezeefde bloem

Bereiding:
1.  Klop de eieren met het zout los met een garde.
2.  Meng er dan 1 voor 1 de bloem, maismeel en
 rijstmeel doorheen.
3.  Meng tenslotte het water erdoorheen.
4.  Zeef de massa en laat een uur rusten.
5.  Maak de tang warm in olie (180˚C).
6.  Dompel de tang in het beslag en plaats in
 de hete olie.
7.  Schud de vormpjes los en bak krokant.

RECEPT 14 | PIE TEE MET GAMBA EN BLOEMKOOL

Vulling van gamba en bloemkool
Benodigdheden:
• gehakte gamba’s (zonder schaal en darmkanaal)
• kleine bloemkoolroosjes
• fijne brunoise van wortel
• fijngehakte Spaanse peper
• fijngehakte shiitake
• wasabi shoyu dressing (25225480)

Bereiding:
1.  Wok alle ingrediënten behalve de dressing.
2.  Als de ingrediënten beetgaar zijn, op smaak
 brengen met de dressing.
3.  Schep dit in de pie tee bakjes en garneer met
 cress en een beetje Japanse mayonaise.

Pie tee tang
Met deze tang maakt u krokante 
bakjes à la streetfood style!
62187830 | per stuk 29,95

Wasabi shoyu dressing
Pittige authentieke Japanse 
dressing, rijk in umami.
25225480 | can 2,7 kilo 10,35
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Spicy egg
Benodigdheden: 
• 1 ei per persoon
• unagi saus (2513450)
• knoflook croutons (23265012)
• togarashi (Japanse pepermix) (25209490)
• furikake bonito (25112362)
• edamame boontjes (41102820)

Bereiding:

1.  Kook de eieren 3 à 4 minuten.
2. Spoel koud, pel ze en leg ze gelijk in de unagi 

saus (om te marineren).
3. Draai de croutons met wat van de togarashi pe-

per (naar eigen smaak) en een beetje furikake 
fijn.

4. Haal de eieren uit de unagi saus, paneer ze nu in 
bloem, losgeklopt ei en het croutonmengsel.

5. Frituur de eieren kort, zodat ze krokant en net 
warm zijn.

6. Serveer met een sojadipsaus, lente-ui, sesam en 
wat warme edamame boontjes.

Asian fiesta fries
Benodigdheden: 
• Farm frites sensations (41001400)
• Japanse mayonaise (25216600)
• gerookte shiracha chilisaus (25107760)
• purple powers (paarse zuurkool) (34706800)
• katsuobushi bonito flakes (38200950)

Bereiding:

1. Frituur de frietjes krokant.
2. Spuit er Japanse mayonaise overheen.
3. Garneer met de gerookte sriracha chilisaus, 
 de purple powers en bonito flakes.

RECEPT 16 | ASIAN FIESTA FRIESRECEPT 15 | SPICY EGG

Unagisaus
Ook wel palingsaus genoemd. Zit er 
dan ook paling in? Nee, maar de saus 
wordt vaak gebruikt om paling mee in te 
kwasten en daarna op de barbecue te 
roosteren. 
25213450 | fles 1,8 liter 21,50

Nanami togarashi
Bestaat uit zeven smaakmakers, 
waaronder: szechuanpeper, 
sesam en nori.
25209490 | zak 300 gram 6,10

Furikake
Gedroogde smaakmaker op basis van 
onder andere nori en bonitoflakes.
25112360 | pak 500 gram 25,35

Fiesta fries T
Frites van paarse, 
roze en gele 
aardappelen.
41001400 | zak 2500 
gram – 10 mm 4,90

Purple flowers T
Paarse zuurkool 
gemaakt met 
gefermenteerde rode 
kool, rode biet, ui 
en mosterd.
34706800
emmer 1 kilo 9,50
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RECEPT 17 | MOCHI MOCHI MET EEN BONSAI BOOMPJE VAN FRAMBOOS

Recept
Benodigdheden:
• 100 gram bloem
• 100 gram poedersuiker
• 100 gram eiwit
• 100 gram gesmolten boter
• 20 gram frambozenpoeder (25224700)
• bonsai mal (62189750)

Bereiding:
1. Meng alle ingrediënten voor het bonsai
 boompje.
2.  Strijk dit uit in de mal en bak op 140˚C in circa
 12 minuten krokant.

Montage
Benodigdheden:
• exotisch fruit als mango, papaya, ananas, meloen,
   pitahaya en tamarillo
• Mochi ijs vanille (41616590)
• vanillesaus (40301470)

Bereiding:
1.  Maak het fruit schoon en snijd in fijne brunoise.
2.  Snijd één mochi doormidden en lepel er
 wat vanillesaus op.
3.  Serveer de fruitsalade ernaast met
 het frambozenboompje.

Mochi vanille T  
41616590 | doos 6 stuks 5,95

Siliconen mal Bonsai
8 mallen
80 mm x 55 mm x H 2 mm 
62189750 17,95 
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RECEPT 19 | KARA-AGE & TONKATSURECEPT 18 | AGE GYOZA

Age gyoza
Benodigdheden: 
• beef gyoza (41901780)
• tempurameel (25103610)
• panko
• sojasaus

Bereiding:

1.  Maak het tempurameel aan met koud water en 
een scheutjesoja saus tot iets dunner dan 

 yoghurt.
2. Meng er wat panko doorheen 
 (als crispy accent).
3. Haal de bevroren gyoza’s door het beslag en 

frituur in olie tot het beslag krokant is en 
 de gyoza warm.
4. Serveer met een sojadipsaus met lente-ui en 

rode peper.

Kara-age & tonkatsu
Benodigdheden: 
• kara-age (41424270)
• tonkatsu (25105500)
• furikake (25112350)

Bereiding:

1.  Frituur of bak op hoge temperatuur 
 de kara-age kipstukjes krokant.
2. Dompel met behulp van een satéprikker in 
 de tonkatsusaus.
3. Bestrooi royaal met furikake.

Gyozabeef T
Rijkgevulde gyoza’s. Kunnen 
zowel gestoomd als gebakken 
bereid worden.
41901780 | zak 600 gram 7,90

Kara-age T
41424270 | pak 900 gram 14,85 

Tonkatsu 
Japanse dipsaus op basis van 
onder andere appel, pruim, soja 
en specerijen. 
25105500 | fles 1,8 liter 14,35

Furikake
Mix van onder andere 
gedroogde nori en 
groentestukjes. Perfect om als 
garnituur te gebruiken!
25112350 | pak 500 gram 16,45

Siliconen mal Bonsai
8 mallen
80 mm x 55 mm x H 2 mm 
62189750 17,95 
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RECEPT 20 | CRISPY PORK, SPICY ANANAS, PINDASAUS EN KOKOS

Spicy ananas
Benodigdheden:
• 1 ananas
• 1 Spaanse peper
• 120 ml water
• 200 ml witte wijnazijn
• 70 gram poedersuiker
• stukje geschilde kurkuma
• zout en peper naar eigen smaak

Bereiding:
1.  Maak de ananas schoon en snijd in fijne 
 brunoise.
2.  Meng dit met fijngesneden rode peper.
3.  Meng het water met de azijn, suiker en zout.
4.  Verwarm tot de suiker is opgelost.
5.  Voeg kurkuma toe.
6.  Leg de ananas hierin om te marineren.

Crispy buikspek
Benodigdheden:
• 1 stuk voorgegaard buikspek (30801000)
• Korean BBQ saus (25111960)

Bereiding:
1.  Snijd het vlees in plakken, bestrijk met de BBQ lak
 en rooster op de barbecue (circa 200˚C) krokant.

Pindasaus
Benodigdheden:
• 6 stengels sereh fijngesneden
• 1 potje (circa 250 gram) Skippy pindakaas
   (23402320)
• 250 ml kippenbouillon
• 400 ml kokosmelk
• 1 eetlepel sambal
• 1 eetlepel soja
• 1 eetlepel ketjap
• 2 eetlepels gembersiroop
• 5 korianderkorrels

• rasp van 1 limoen
• sap van 2 limoenen

Bereiding:
1.  Zet de sereh aan in een beetje olie.
2.  Blus met alle vloeistoffen.
3.  Voeg dan de overige ingrediënten toe en breng
 al roerend aan de kook.
4.  Dek de pan af en laat op een zacht vuur
 een uurtje trekken.
5.  Mix met behulp van een staafmixer en
 zeef de saus.

Kokosschuim
Benodigdheden:
• 400 ml kokosmelk
• 200 ml kippenbouillon
• 2 gram lecite

Bereiding:
1.  Meng alles goed met behulp van een staafmixer.
2.  Verwarm lichtjes en schuim met een staafmixer op.

Montage
Benodigdheden:
• Bao buns (41413710)

Bereiding:
1.  Stoom de broodjes in een stoommand en
 halveer ze.
2.  Leg in een bord het stoombroodje, daarop de
 ananas en het krokante buikspek.
3.  Serveer de saus erlangs en het kokosschuim erop.

Pindakaas
Skippy pindakaas; de beste basis voor 
een huisgemaakte pindasaus!
23402024 | pot 340 gram 3,65

Steamed buns T
Kleine gestoomde broodjes, oftewel 
buns. Even stomen en beleggen met 
uw eigen creatie, zoals bijvoorbeeld 
met vis, vlees of gevogelte.
41413710 | doos 28 stuks 11,25

Korean BBQ marinade bulgogi
Hoog op smaak. Perfect voor het 
aflakken van bijvoorbeeld vlees 
op de barbecue. 
25111960 | pot 840 gram 5,15

Varkensbuikspek
Sous-vide voorgegaard. 
Perfect om af te roosteren 
op de barbecue. 
30801000 | per kilo 17,50
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Yakitori T 
Deze kipspiesjes zijn 
gemarineerd en voorgegaard.
32800961 | doos 50 stuks  - 30 gram 23,00

Rijstpapier
Deze vellen bevatten ook bloem; zeer 
geschikt voor een warme bereiding 
als frituren.
25177000 | zak 400 gram - Ø22 cm 3,15

Sesamdressing
Saus op basis van geroosterde 
sesamzaadjes met een Japanse twist!
25223700 | can 2500 cl 24,50

Asian sateh & kool
Benodigdheden: 
• kipspiesjes (1 per persoon) (32800961)
• rijstpapier om te frituren (25177000)
• spitskool
• geroosterde sesamsaus (25223700)
• verse kwarteleitjes

Bereiding:

1.  Laat de kipspiesjes ontdooien.
2. Schaaf spitskool met behulp van 
 een mandoline in fijne julienne en breng op 

smaak met wat sesamsaus.
3. Week het rijstpapier kort in water.
4. Leg op een vochtige theedoek.
5. Leg wat spitskool erop, daarop het satéstokje en 

rol strak op (vouw beide kanten goed dicht).
6. Dep droog, druk goed aan en leg in de koeling 

tot gebruik.
7. Bak in olie (of frituur) rondom krokant.
8. Bak per persoon een kwarteleitje en 
 leg dit op de saté.
9. Garneer met wat pindacrunch en serveer 
 met geroosterde sesamsaus.

Galbi gui
Benodigdheden: 
• 3 pakjes Galbi Gui shortribs (30305850)
• 130 ml sojasaus
• 130 ml water
• 4 eetlepels bruine suiker
• 2 eetlepels honing
• 80 ml mirin
• 1 eetlepel sesamolie
• ½ eetlepel gochujang (25109750)
• ½ nachi peer (geschild)
• 1 ui zonder schil
• 7 schoongemaakte knoflookteentjes
• 1 eetlepel verse gember

Bereiding:

1. Draai alle ingrediënten, behalve natuurlijk 
 de shortribs, fijn in de keukenmachine.
2. Leg de shortribs in deze marinade en leg 24 uur 

afgedekt in de koeling.
3. Verwarm de barbecue of grill tot 200˚C.
4. Rooster het vlees circa 12 a 15 minuten 
 (vlees mag rosé blijven). Bestrijk tijdens het grillen 

met wat van de marinade.
5. Serveer met bosui en sesamzaadjes.

RECEPT 22 | GALBI GUIRECEPT 21 | ASIAN SATEH & KOOL

Galbi Gui
Gezaagde runder 
shortribs; de basis van 
het Koreaanse recept! 

30305850 | per kilo 17,95

Gochujang 
Koreaanse chilipasta met rijst 
en gefermenteerde soja. Een 
ingrediënt dat absoluut niet 
mag ontbreken in het recept
 van galbi gui!

25109750 | bak 500 gram 3,35
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RECEPT 23 | OKONOMIYAKI BUBBLE WAFEL

Okonomiyaki bubble wafel
Benodigdheden: 
• 1,8 dl kippenbouillon
• 0,2 dl zoete sojasaus
• 100 gram boter
• 100 gram maismeel (25209740)
• 5 eieren (m)
• gehakte wakame salade (38803500)
• fijngesneden gegaarde octopus (38801280)
• fijn gesneden lente-ui
• katsuobushi (38200950)
• Japanse mayonaise (25216600)
• okomiyaki saus (25110140)

Bereiding:

1.  Verwarm de bouillon met de soja en boter.
2. Voeg wanneer de boter gesmolten is, 
 het maismeel toe.
3. Meng tot deegbal.
4. Haal van het vuur en laat afkoelen.
5. Meng er de eieren één voor één doorheen.
6. Meng er nu de gehakte wakame, octopus & 
 lente-ui doorheen.
7. Spray het wafelijzer in met pancoating en 
 verdeel wat van het beslag op het warme ijzer 

(niet teveel in verband met souffleren).
8. Draai het apparaat af en toe om, 
 zodat je een mooi wafel bakt.
9. Serveer met wat Japanse mayonaise, 
 de okomiyakisaus en de katsuobushi.

Bubble wafelijzer
53502930 | per stuk 26,95

Bonitoflakes
Gedroogd en gerookt
38200950 | zak 25 gram 7,50

Okonomiyakisaus 
25110140 | fles 500 ml  4,95
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Granaatappel raki
Benodigdheden: 
• 20 ml raki (6397653)
• 200 ml green tea granaatappel
• bloemblaadjes naar smaak
• granaatappelpitten

Bereiding:

1.  Vul een cocktailglas met ijsblokken.
2. Schenk de raki en de green tea granaatappel 

erin.
3. Werk af met wat bloemblaadjes en 
 granaatappelpitten.

Kataifi gamba
Benodigdheden: 
• kataifi deeg (41365059)
• gamba’s (38300651)                              
• mayonaise                                                               
• kruiden naar smaak

Bereiding:

1. Laat het kataifi deeg ontdooien.
2. Pak een gamba in het kataifi deeg en besprenkel 

met kruiden en een beetje olijfolie.
3. Bak het deeg in de oven op 180˚C voor 
 ca. 8 minuten.

RECEPT 25 | KATAIFI GAMBARECEPT 24 | GRANAATAPPEL RAKI

Dé nationale drank van Turkije 
Een ongezoete drank, gedistilleerd op basis 
van rozijnen en druiven met toevoeging 
van anijs. 
6397653 | fles 35 cl 10,25
 

Kataifi T
Dunne sliertjes filodeeg, ook wel engelenhaar of gesponnen 
tarwe genoemd. 

Tip:
 week de kataifi in kimchi en vorm het vervolgens tot een hapje. 
41365059 | pak 450 gram 4,10
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Risotto en orzo
Benodigdheden: 
• 100 gram orzo (25215580)
• 200 gram risotto (25226088)
• 30 gram bruine suiker
• 75 gram boter
• zout en peper

Bereiding:

1.  Kook de orzo samen met de risotto circa 
 15 minuten.
2. Meng met de boter en bruine suiker.
3. Maak op smaak met zout en peper.

Adana kebab
Benodigdheden: 
• 10 gram sumak
• 500 gram lamsgehakt (25222060)
• 10 gram verse Peterselie
• ½ gesnipperde ui
• 10 gram komijn
• 5 gram knoflookpoeder
• 10 gram paprikapoeder
• durum (23205860)

Bereiding:

1.  Snijd de peterselie en uien.
2. Meng alles met het gehakt en laat bij voorkeur 

een nacht rusten.

RECEPT 26 | PILAV VAN RISOTTO EN ORZO MET ADANA KEBAB

Volkoren orzo
Een gedroogde pastasoort. 
De vorm en grootte is 
vergelijkbaar met een 
rijstkorrel. 
25215580 | zak 500 gram 2,15

Arborio rijst
Arborio is een rijstvariant met 
een hoge opname van vocht 
en afzet van zetmeel tijdens 
het koken. Dit zorgt voor een 
smeuïge en smakelijke risotto.
25226088 | pak 1 kilo 4,70

Dürüm tortilla’s 
Dürüm is de letterlijke vertaling van 
‘opgerold’ en wordt dan ook veel 
gebruikt in de keukens uit het 
Midden-Oosten om producten in 
te stoppen en op te rollen. 
23205860 | pak 18 stuks - Ø 25 cm 3,80

3. Maak spiesen van het gehakt en grill het vlees 
op een barbecue op circa 250˚C tot een kern 
van 68/70˚C.

4. Leg de durum op de barbecue en keer veel en 
vaak. 
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RECEPT 27 | KIBBEH

Deeg
Benodigdheden: 
• 175 gram fijne bulgur (25214780)
• 350 ml water
• 50 gram ui gesnipperd
• 250 gram half om half gehakt
• 75 ml water              
• 5 gram harissa (25221950)
• 15 blaadjes basilicum
• kaneel
• zout en peper

Bereiding:

1. Breng 350 ml water aan de kook, giet op 
 de bulgur en laat circa 20 minuten staan.
2. Mix de ui, basilicum, gehakt, bulgur 
 (hoeveelheid naar smaak) en 50 ml water in 
 de blender tot een massa in de Magimix.
3. Voeg alle overige ingrediënten toe en pureer dit 

tot een gladde massa.

Vulling
Benodigdheden: 
• 50 gram ui
• 25 ml olie
• 10 gram pijnboompitten
• 100 gram chorizoworstjes
• 75 gram doperwtjes
• Baharat
• zout en peper

Bereiding:

1. Snijd de ui in brunoise.
2. Rooster de pijnboompitten op 150˚C voor 
 ca. 8 minuten (hussel af en toe) en zout ze na.

3. Fruit de uien aan in de pan en voeg het vlees 
toe.

4. Breng op smaak met zout en peper en 
 voeg baharat toe.
5. Voeg tot slot de pijnboompitten toe.

Montage
Bereiding:

1. Verdeel het deeg in gelijke delen van circa 
 50 gram en zorg dat je je handen vochtig kan 

maken met water.
2. Verdeel het deeg en maak een kuiltje in het 
 midden.
3. Vul het kuiltje met circa twee theelepels vulling 

en sluit het deeg en breng het in vorm. 
 Houd je handen vochtig tijdens het kneden.
4. Frituur de kroketjes op 180˚C voor circa 
 3 minuten.

Bulgur
Tarwekorrels die gestoomd, 
gedroogd en gebroken of grof 
gemalen zijn. Een goede bite  
en een nootachtige smaak.
25214780 | zak 1 kilo 3,15

Harissa 
Een pikante smaakmaker met  
een diepe intense smaak. 
25221950 | pot 226 gram 9,30
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Basis brooddeeg
Benodigdheden: 
Ingrediënten voor 12 stuks:
• 250 gram bloem Tipo 00
• 250 gram bloem Tipo 2
• 7 gram bakkersgist
• zout naar smaak
• 50 ml olie
• 290 ml melk

Bereiding:

1.  Bloem mengen met gist.
2. Melk rustig toevoegen en kneed het tot 
 een mooie massa.
3. Voeg het zout toe en kneed nog even door.
4. Maak bolletjes van 70 gram en laat het deeg 
 1 uur rijzen.
5. Nu kun je 15 minuten op 180˚C afbakken.

Vleespastei
Benodigdheden: 
• 2 gram granaatappelpoeder (25224740)
• 200 gram Sütdiyari (40708360)
• 10 gram knoflookpuree Bresc (34779492)
• 100 gram babyspinazie
• 50 gram gerookte amandel
• 5 gram sumak (25222060)
• 2 gram oregano
• 2 gram gerookte paprikapoeder
• 1 gram piment gerookt
• 1/2 gesnipperde ui
• olie naar smaak en gewenste substantie

RECEPT 28 | FATAYER

Bereiding:

1.  Snijd de babyspinazie grof.
2. Snijd de ui, oregano en verkruimel de witte kaas.
3. Meng de ingrediënten met de overige ingrediën-

ten en specerijen en voeg een klein beetje olie 
toe.

4. Draai eventueel wat fijner in de keukenmachine.

Montage:

1.  Rol het deeg uit en vul en vorm ze in 
 de vormpjes.
2. Smeer ze een beetje in met olie en eventueel 

kruiden.
3. Bak af op 180˚C voor ca. 15 minuten.

Deegvormer 
Perfect om diverse 
soorten deeg te vullen 
en te vormen in vier 
verschillende maten: 5,5, 
7,5, 9,5 en 12,5 centimeter.
62143890 | per set 7,50

Granaatappel fruitpoeder
Bestaat voor 100% uit pure 
granaatappel en geeft een 
verrassend frisse smaak.
25224740 | zak 80 gram 7,40
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RECEPT 29 | LAHMACUN RECEPT 30 | PATLICAN SALATASI

Lahmacun
Benodigdheden: 
• lahmacun (41323340)
• sexy sauerkraut (34706790)               
• sriracha chilisaus gerookt (25107760)
• granaatappel (34705480)
• feta (40736510)
• rode ui en pepers
• tomaat
• bietensap
• 100 gram yoghurt (40300067)
• 20 gram gembersiroop

Bereiding:

1. Vacumeer de fetakaas met de bietensap.
2. Snijd de uien fijn en leg deze in.
3. Vacumeer de feta kaas met bietensap en 
 rookolie.
4. Snijd de tomaten, pepers en peterselie.
 Verkruimel de feta.
5. Bak de lahmacun af en top hem naar smaak af 

met de verse producten, sriracha en 
 yoghurtsiroop.
6. Meng 100 gram yoghurt met 20 gram 
 gembersiroop en doe in een spuitflesje.
7. Spuit de yoghurtgember en de sriracha over 
 de lahmacun en top af met alle ingrediënten.

Patlican salatasi
Benodigdheden: 
• 500 gram aubergine gegrild (21800060)
• 50 gram amandelstiften
• 25 gram tahini
• 120 gram feta (40736510)
• 2 gram knoflook
• 10 gram verse koriander
• 10 gram platte peterselie
• 20 gram krulpeterselie
• rasp en sap van een halve citroen
• 2 groene pepers
• 25 ml zonnebloemolie
• zout en peper

Bereiding:

1. Rooster de amandelstiften in de oven op zo’n 
150˚C voor circa 8 minuten.

2. Snijd de knoflook, koriander, pepers, platte en 
krulpeterselie fijn.

3. Verkruimel de feta met de hand.
4. Meng alle ingrediënten en maak op smaak met 

citroenrasp- en sap, zout, peper en meng met 
 de zonnebloemolie.

Sexy sauerkraut 
Een combinatie van 
zuurkool, venkel, 
jeneverbessen en 
karwijzaad. 
34706790 
emmer 1 kilo 9,50

Lahmacun T
Een Turkse pizza met onder andere vlees, 
ui, paprika, tomaat en peper. Wij maken 
er graag een traditionele pizza mee, met 
elementen uit het Midden-Oosten om er 
zo een andere draai aan te geven. 
41323340 | zak 5 stuks 5,25

Geroosterde auberginepuree
De aubergines voor deze puree zijn 
traditioneel geroosterd boven het 
vuur waardoor de rooksmaak mooi 
terugkomt. Deze puree heeft alle 
smaak en rijkdom van deze groente, 
perfect voor het bereiden van Baba 
Ganoush of Mutabbal.
21800060 | blik 2830 gram 9,20
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RECEPT 31 | TABOULÉ RECEPT 32 | MERCIMEK ÇORBASI

Taboulé
Benodigdheden: 
• 1 pak Knorr Taboulé (22201029)
• 1 gekonfijte citroen (25217490)
• rasp van 2 citroenen
• 50 ml granaatappelmelasse (25218810)
• 1 bos krulpeterselie
• 1 bos platte peterselie
• ½ bos munt
• 1 bos lente-ui
• 3 groene pepers
• 3 tomaten
• 1 rode ui
• zout en peper
• bloemetjes

Bereiding:

1. Leg de gepekelde citroen in de vriezer en bereid 
de taboulé volgens de verpakking.

2. Verwijder de zaadlijsten van de tomaat en 
 pepers en snij ze vervolgens fijn.
3. Snijd de lente-ui, rode ui, en hak de 
 peterseliesoorten en munt.
4. Meng alle ingrediënten en pers het sap uit 
 2 citroenen en maak op smaak met zout en 
 peper.
5. Rasp de gepekelde citroen aan tafel over de 

salade en decoreer met bloemetjes.

Mercimek çorbasi
Benodigdheden: 
• 90 gram Knorr Turkse soep (22203910)               
• 1 liter water
• 1 stuk Nina Bakery bread stick (41206510)          
• 2 lepels Griekse Yoghurt (40103990)
• 80 gram linzen (bewaar een lepel) (25203674)
• ½ citroen            
• za’atar (25222040)
• wilde rijst (25223380)   
• zout en peper

Bereiding:

1. Zet het water op en voeg de bouillon toe 
 wanneer het water kookt.
2. Kook voor ca. 8 minuten rustig door en voeg 
 de laatste 2 minuten de linzen toe.
3. Pureer de bouillon met een blender of staafmixer 

en bak ondertussen de breadstick.
4. Voeg sap van een halve citroen toe.
5. Meng een lepel yoghurt met zout(naar smaak), 

peper en za’atar en doe in het in een spuitzak.
6. Garneer de breadstick met de zoute yoghurt en 

bijvoorbeeld gedroogde kikkererwten.
7. Doe een lepel zoute yoghurt in de soep met een 

lepel linzen.

Taboulé couscoussalade
Gemakkelijk te bereiden en heerlijk 
van smaak. Voeg er verse kruiden, 
tomaten en olijven aan toe voor een 
smakelijke couscoussalade.
22201029 | bus 625 gram 10,00

Gekonfijte citroenen
Naast het vriezen en raspen van de 
citroenen, gebruiken wij ook het sap 
door onze hummus.
25217490 | pot 720 gram 2,45

Turkse linzensoep 
De perfecte basis voor een mooie en  
rijke soep. Ideaal om te blenderen en
vervolgens extra linzen toe te voegen.
Heerlijk met een mengsel van Turkse 
yoghurt en zout in de soep voor een 
verassend effect. 
22203910 | bus 1440 gram 23,85

Za’atar broodsticks
Lange dunne broodstengels die heerlijk 
zijn bij soep, maar ook is het leuk om ze 
te omwikkelen met bijvoorbeeld rauwe 
ham en te dippen in een lekkere pesto. 
41206500 | zak 560 gram 6,10



pagina 25

RECEPT 34 | BIBER DOLMASI

Biber dolmasi
Benodigdheden: 
• 1 pot groene pepers uit pot (25227150)
• 100 gram Sütdiyari (gepekelde witte kaas) 
 (40708360)                                         
• 100 gram zonnebloempitten                            
• 1 ui gesnipperd
• 1 teen knoflook
• 20 gram gehakte platte peterselie
• 150 gram Griekse yoghurt (40300067)
• sap van ¼ citroen
• 1 gram zout
• 1 pak gesneden Pastrami
• honing

Bereiding:

1. Snijd het achterste van de pepers af en snij ze in 
de lengte in (let op niet doorsnijden!).

2. Fruit de ui, knoflook aan in de pan en hak 
 ondertussen de peterselie.
3. Bak de zonnebloempitten op 150˚C in de oven in 

twee keer 6 minuten lichtbruin.
4. Meng de zonnebloempitten, uien, knoflook en 

gehakte peterselie met de witte kaas en maak 
op smaak met zout, peper en honing.

5. Vul de pepers met het mengsel.
6. Rol de pepers in de pastrami en bak ze op 180˚C 

ongeveer 4 minuten mooi bruin en maak 
 ondertussen de zoute yoghurt.
7. Meng de yoghurt met citroensap, 
 1 gram zout en roer goed door.
8. Snijd de pepers door en leg in de zoute yoghurt.

Pikante pepertjes
Bewaard op zuur en zout. Super lekker en 
goed te bewaren na het openen.
25227150 | pot 720 ml 2,30

Manakish met za’atar
Benodigdheden: 
• 500 gram bloem Tipo 00
• 7 gram bakkersgist
• 2 gram zout
• 290 ml water
• 50 ml olie
• 2 gram tijm
• 2 gram oregano
• 2 gram sumak (25222060)
• 2 gram geroosterd sesamzaad
• 4 gram zout

Bereiding:

1. Bloem mengen met gist.
2. Water rustig toevoegen en kneed het tot 
 een mooie massa.
3. Voeg het zout toe en kneed nog even door.
4. Laat het deeg 1 uur rijzen.
5. Meng de kruiden met olie en zorg dat je 
 een stroopachtige massa krijgt.
6. Smeer de massa op het uitgestoken deeg.
7. Bak het deeg af op 200˚C voor circa 5 tot max. 

10 minuten.

RECEPT 33 | MANAKISH MET ZA’ATAR

Snelle, eenvoudige en kruidige broodjes bomvol 
smaak. Creëer uw eigen smaak door gedroogde 
kruiden te combineren met verse kruiden en olie, 

Za’atar spice blend
25222040 | bus 226 gram 6,80
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RECEPT 35 | SIGARA BÖREGI TARIFI

Sigaar
Benodigdheden: 
• 1 pak brickdeeg van tomaat (40999046)
• 220 gram Sütdiyari (40708360)
• 6 blaadjes munt
• 50 gram walnoot
• 1 gram gedoogde oregano
• gerookte biet (24000626)
• zout en peper

Bereiding:

1. Meng de witte kaas met de verse munt, walnoot 
en oregano in de keukenmachine, breng op 
smaak met zout en peper.

2. Snijd de gerookte biet heel fijn julienne.
3. Leg een beetje vulling en biet op het brickdeeg.
4. Vouw de zijkanten naar binnen en rol strak op.
5. Frituur op 180˚C voor circa 3 minuten en zorg dat 

je de sigaar goed besprenkeld met olie.

Crème van tahini
Benodigdheden: 
• 100 gram Griekse yoghurt (40300067)
• 20 gram tahini (25221960)
• 10 gram honing
• zout en peper

Feuille de Brick tomaat/basilicum
Brickdeeg bestaat uit water, olie en bloem. 
Ideaal om te frituren, om te gebruiken voor 
taarten, maar ook heerlijk om kruidenchips 
van te maken. 
40999046 | pak 10 vellen 1,90

Tahinipasta
Gemaakt van geroosterde en 
gepelde sesamzaden. Onmisbaar 
in bijvoorbeeld hummus of baba 
ganoush.
25221960 | pot 800 gram 9,20

Gerookte bietjes
Verrijkt met laurier, spek en ui. 
Geeft niet alleen een heerlijk 
verrassende smaak, maar ook 
kleur aan het gerecht. 
24000626 | pot 350 gram 4,40

Bereiding:

1. Meng de yoghurt met de tahini en honing.
2. Breng op smaak met peper en zout.
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RECEPT 37 | TIROKAFTERI

Tirokafteri
Benodigdheden: 
• 350 gram Sütdiyari (gepekelde witte kaas)         
 (40708360)
• 150 gram peppadew (bewaar wat voor deco)   
 (25221640)
• 100 gram ciftlik (Turkse yoghurt) (40103990)    
• 5 gram sumak (25222060)          
• 3 gram oregano
• 2 gram paprikapoeder gerookt
• 50 gram zonnebloemolie           
• durum (23205860)
• zout en peper
• koriandercress

Bereiding:

1. Draai in de keukenmachine de Sütdiyari kort 
 met de peppadew, zonnebloemolie, oregano, 

sumak en paprikapoeder.
2. Meng het geheel met een pannenlikker en 
 voeg de Turkse yoghurt toe.
3. Maak op smaak met peper en zout.
4. Steek of snij de durum uit en frituur hem 
 ca. 2 minuten op 180˚C.
5. Voeg koriandercress toe.
6. Brand de peppadew met een gasbrander.

RECEPT 36 | DOLMADAKIA

Dolmadakia 
Benodigdheden: 
• 6 stuks wijnbladeren (25210860)     
• 150 gram half om half gehakt (of lamsgehakt)
• 1 ui gesnipperd
• 1 teen knoflook      
• 100 gram tomatenpuree
• rasp van 1 citroen
• za’atar (25222040)  
• zout en peper
• hummus (25219070)             
• geroosterde tuinbonen (28501560)

Bereiding:

1. Fruit de ui, za’atar en knoflook aan in de pan.
2. Voeg de gehakt toe en bak rul.
3. Blus af met de tomatenpuree en laat inkoken.
4. Bedek de wijnbladeren met het 
 tomaten-gehaktmengsel en verwarm in de oven.
5. Plaats de hummus op het bord.
6. Plaats het gehaktmengsel op de hummus.
7. Leg de wijnbladeren erop en top af met 
 citroenrasp, cressen en gedroogde tuinbonen.

Geroosterde tuinbonen 
Heerlijk knapperig en een mooi 
accent op een gerecht of als snack 
bij een aperitief.
28501560 | bak 500 gram 5,95

Dolmades 
Gevulde wijnbladeren met rijst, 
dille, munt, uien, peper en zout! 
Zowel koud als warm erg lekker. 
25210860 | blik 2 kilo 9,50

Sumak
Geurig en smakelijk 
specerij met haar 
bekende zurige smaak.
25222060
bus 226 gram 7,25

Sütdiyari 
Een zachte witte kaas op 
pekelwater (60%).
40708360
blik 800 gram 9,00
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RECEPT 38 | ACILI EZME

Acili ezme 
Benodigdheden: 
• 10 gram knoflookpuree Bresc (34779492)   
• 100 gram zontomaat (bewaar de olie) (34713909)
• 200 gram paprika uit pot (uitgelekt) (21002230)       
• 150 gram augurk
• 1 teen knoflook
• sap en rasp van 1 citroen
• 20 gram peterselie
• 2 groene pepers zonder zaadlijst
• 20 gram tomatenpuree
• chilivlokken
• paprikapoeder
• zout en peper
• granaatappelmelasse (25218810)
• walnoten
• olijven
• pita (41206520)

Geroosterde rode paprika
Met de hand geoogst en op het vuur 
geroosterd waardoor ze extra diepte 
geven aan het gerecht. 
21002230 | pot 1060 gram 5,65 

Geroosterde knoflookpuree
Deze geroosterde knoflookpuree geeft 
een geheel andere dimensie in textuur en 
smaak. Door zijn mildheid leent de puree 
zich perfect voor koude smeersels. 
34779492 | pot 325 gram 11,50

Bereiding:

1. Laat de tomaat uitlekken.
2. Snijd de tomaat, augurk, paprika, knoflook, 
 pepers en peterselie fijn.
3. Meng alle ingrediënten met elkaar en voeg naar 

smaak chilivlokken, paprikapoeder en zout en 
peper toe.

4. Zorg met de olie van de zontomaten dat de 
 tapenade lekker smeuïg wordt.
5. Maak af met granaatappelmelasse, peterselie, 

walnoten en olijven.
6. Serveer met de pita.
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RECEPT 39 | SAMBOUSEK

Deeg
Benodigdheden: 
• 215 gram bloem
• 50 gram plantaardige olie
• 1 gram zout
• 117 gram water

Bereiding:

1. Bloem en zout mengen en olie toevoegen.
2. Zorg dat er een mooie structuur 
 (vochtig fijn zand) ontstaat.
3. Voeg al het water rustig toe en kneed het deeg 

op hoge snelheid voor 6 minuten.
4. Het deeg moet loskomen van de kom, 
 dan is het goed, het mag niet blijven plakken.
5. Laat het deeg ca. 60 minuten rusten.

VULLING
Benodigdheden: 
• 100 gram halloumi (40704490)
• 100 gram fior di latte (40708300)
• 50 gram roomkaas (40497043)
• 5 blaadjes verse munt
• 5 gram Nigella zaadjes (25218890)
• zonnebloemolie

Halloumi 
Een ongerijpte kaas gemaakt van een 
mix van koe-, geiten- en schapenmelk. 
Ook heerlijk om te grillen of om mee te 
gratineren.
40704490 | pak 250 gram 4,95

Fior di latte 
Betekent letterlijk ‘romige melk’. Gemaakt 
van koemelkmozzarella en daardoor wat 
minder uitgesproken van smaak. De kaas 
blijft ook mooi wit tijdens het smelten.
40708300 | bak 2500 gram 22,50

Bereiding:

1. Rasp de halloumi en voeg samen met de overige 
ingrediënten, maak op smaak met zout en peper 
en maak het smeuïg door zonnebloemolie.

2. Bloem het deeg en steek het uit.
3. Vorm de Sambousek zoals je hem wenst en 
 frituur op 180˚C voor circa 3 minuten.
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