
Van harte gefeliciteerd met uw Pelgrim combi-stoomoven. 

Een oven die twee apparaten in één vertegenwoordigd. Deze 

combi-stoomoven combineert een hetelucht bakoven met een 

stoomoven. Zo kunt u gebruik maken van de traditionele functies 

van een oven, een volwaardige stoomoven of beide functies 

combineren. U bakt, stoomt of grillt met gemak heerlijke en 

gezonde gerechten. 

In dit boekje vindt u 25 stoomrecepten die te bereiden zijn met de  

stoomfunctie van de Pelgrim combi-stoomoven. Allemaal stap 

voor stap uitgelegd.

Wij wensen u veel stoomplezier! Eet smakelijk. 

Stoomze!

Zet- en drukfouten onder voorbehoud. Software versies 
kunnen wellicht zorgen voor licht afwijkende display 
weergave. De recepten in deze uitgave zijn afkomstig uit 
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Waarom stomen met Pelgrim?

Gezond
doordat puur stoom het gerecht gaart

De combi-stoomoven van Pelgrim heeft een 100% stoom functie die u 
heel nauwkeurig kunt instellen tussen 40 en 100°C. Alleen stoom zorgt 
voor de garing van voedsel waardoor dit nummer één gezondste manier 
van koken is.

Smaakvol 
doordat structuur en smaak behouden blijven

De combi-stoomoven van Pelgrim bepaalt aan de hand van de 
instellingen hoeveel stoom injecties de oven in gaan. Hierdoor behoudt 
het gerecht zijn natuurlijke vocht, structuur en smaak gehalte omdat 
deze nooit meer uitdroogt of te snel gaart.

Snel 
door krachtig & regel matig geïnjecteerde stoom

De combi-stoomoven van Pelgrim is een krachtig apparaat. Zo is de 
stoomtoevoer ontzettend efficiënt waardoor bijvoorbeeld broccoli in  
15 minuten klaar gestoomd kan zijn. Het duurt inderdaad een paar 
minuten langer dan koken, maar de vitamines blijven behouden. En dat 
is de belangrijkste winst!    

Gemakkelijk 
doordat de complete maaltijd in 1 keer kan worden bereid

In de combi-stoomoven van Pelgrim kan van alles worden bereid. Van 
aardappelen tot vis en van kalkoenfilet tot prei. Leg de ingrediënten in de 
stoomschaal, gebruik meerdere schalen voor nog meer ruimte, en ga in 
de tussentijd even wat anders doen. Bijvoorbeeld lezen met de kinderen 
of alvast de tafel dekken. Bovendien is er met een combi-stoomoven 
weinig reden tot bezorgd heid over het verbranden of overkoken van 
de gerechten.
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Slim 
door de hetelucht- en stoomfunctie

De combi-stoomoven van Pelgrim is 
een slim apparaat; naast stomen is het 
ook een volwaardige hetelucht oven om 
bijvoorbeeld muffins mee te bakken. 
Tevens kunnen deze twee systemen 
worden gecombineerd waarbij u o.a. 
het lekkerste vlees kunt bereiden. Er zijn  
3 opties waarbij u stoom met hetelucht 
kunt combineren; namelijk maximum, 
medium en minimum. Rosbief kan 
bijvoorbeeld perfect worden gegaard 
door het programma hetelucht + stoom 
minimum te gebruiken. En uiteraard 
zorgt de kerntemperatuurmeter voor een 
heerlijke rosé garing.  U kunt zich dus op 
culinair vlak goed uitleven! 
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 Verschillende niveaus 

Uw oven heeft een inhoud van 50 of 73 liter (afhankelijk van de grootte 
van uw oven) en beschikt over 4 of 5 insteekniveaus. Bovendien is het 
met de turbo hetelucht functie mogelijk om op verschillende niveaus 
tegelijkertijd te bakken of combi-stomen. Slimme luchtverdeling voorkomt 
vermenging van smaken en aroma’s tijdens het bereidingsproces en 
creëert een perfecte heteluchtstroom die alle lagen in de oven bereikt.

Mooi makkelijk met de Pelgrim combi-stoomoven!

 Glazen deur met  
 uitneembare binnenruit
De ovenruit heeft drie of vier glaslagen die zorgen dat aan de buitenkant de deur niet 
heet wordt. Hij is makkelijk afneembaar doordat hij geheel egaal is. De binnenste 
glaslagen zijn in een handomdraai zonder gereedschap uit de deur te nemen, zodat 
hij optimaal schoon te maken is.

1
2
3
4
5
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 Fasebakken 

Bij de combi-stoomovens uit de 6-serie en de 8-serie (te herkennen aan 
typenummer OVS6 of OVS8) kunt u zelf de touwtjes in handen houden bij 
het bereiden van het gerecht en alle bak- en stoomfuncties zelf stap voor 
stap instellen. Pelgrim noemt dit fasebakken. Bij fasebakken bakt u letterlijk 
uw gerecht in verschillende fases. Elke fase voegt dan een extra stap toe in 
het bakproces. Gril bijvoorbeeld vlees eerst aan de bovenkant bruin (fase 1), 
verwarm het daarna met de heteluchtfunctie (fase 2) en gaar het tot slot 
na met stoom (fase 3). Malser en krokanter kunt u het niet krijgen! Stoom 
kan veel voor uw gerecht betekenen; het maakt vlees malser en brood 
knapperiger dan wanneer u enkel de heteluchtfunctie gebruikt.

 Schoonmaakgemak

De combi-stoomoven is makkelijk schoon te houden door o.a. het 
stoomschoonprogramma. Hiermee stoomt u in ongeveer een kwartiertje 
de binnenzijde van de oven waardoor vet en vuil makkelijker loslaat en af 
te nemen is. De ontkalk schoonmaakfunctie van de oven geeft een signaal 
wanneer ontkalken gewenst is; deze functie schakelt u daarna eenvoudig 
zelf handmatig in. Nadat u een speciaal ontkalkingsmiddel heeft 
toegevoegd duurt het ca. 1 uur om het ontkalkingsproces te voltooien. Bij 
uw oven wordt een waterhardheidstest geleverd. 
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Waterreservoir
Het waterreservoir van 1,3 liter is slim gepositioneerd voor eenvoudig 

gebruik. Het heeft ruim voldoende inhoud voor het bereiden van een 

volledige maaltijd en is compleet uitneembaar zodat hij makkelijk te 

vullen is onder de kraan 

Tip
Afhankelijk hoe groot of klein de ingrediënten gesneden zijn, kan de 

stoomtijd wat afwijken. Controleer altijd de gaarheid na uw bereiding.
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Tot 8 jaar Pelgrim garantie

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van onze apparatuur; daarom 

bieden wij een unieke garantie! Standaard ontvangt u onze 

fabrieksgarantie van 2 jaar. De mogelijkheid bestaat om deze 

fabrieksgarantie met 3 of 6 jaar te verlengen. U heeft dan tot maar 

liefst 8 jaar garantie. U dient uw apparaat dan binnen 30 dagen 

na aankoop te registreren op www.pelgrim.nl of door te bellen naar 

0900 555 00 03. Hier vindt u tevens alle uitgebreide voorwaarden. 

Mooi Samen (oven)lijn

De Mooi Samen (oven)lijn bestaat uit een serie ovens, magnetrons 

en bijpassende apparaten die perfect bij elkaar passen. Alle 

apparaten zijn in eigen huis ontwikkeld met behulp van onze eigen 

kennis en de wensen van onze klanten. Design, innovatieve techniek 

en duurzaamheid gaan hand in hand. Bij Pelgrim staat gemak 

voorop. Alle apparaten blinken uit in schoonmaak-, gebruikers- en 

onderhoudsgemak. Mooi makkelijk!
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 Grill

De grillfunctie zorgt voor een heerlijk krokante 
korst op uw gerechten. Ideaal bij het bereiden 
van de perfecte steak of vis omdat het een hoger 
vermogen heeft dat de bovenwarmtefunctie.

 Hetelucht met grill

Deze combinatie van grill element en 
heteluchtcirculatie neemt in feite de functie van 
het draaispit over. De luchtcirculatie zorgt ervoor 
dat de sterke grillstraling het gerecht minder snel 
laat verbranden en dat de warmte zich verspreidt.

 Onder- en    
 bovenwarmte 
De onderwarmte en bovenwarmte combinatie is 
ideaal voor het bereiden van koekjes of (hartige) 
taarten. De gerechten krijgen een stevige bodem 
en een mooie bruine bovenkant. 

 Onderwarmte met  
 (turbo)hetelucht 
Onder meer voor het bereiden van pizza en 
quiche (en daarom soms ook wel de pizza functie 
genoemd). De onderwarmte zorgt voor een 
stevige bodem en de (turbo)hetelucht circulatie 
voor een mooie geleidelijke en snelle garing.

De belangrijkste ovenfuncties 

 Bovenwarmte

Deze functie is geschikt gerechten aan de 
bovenzijde na te bruinen. Perfect als de garing al 
zover is en u de laatste 10 minuten de bovenkant 
een perfect bruiningsresultaat wilt geven. 

 Onderwarmte

Om gerechten aan de onderzijde na te bruinen is 
deze aparte onderwarmte functie een uitkomst. 
Vooral gerechten met een vochtige vulling krijgen 
een stevige bodem door de onderwarmte.
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 Ontdooien

Bij ontdooien wordt de ventilator in werking 
gezet, maar wordt er niet verwarmd. Deze 
functie dient voor het ontdooien van 
diepgevroren etenswaren zoals vlees, vis  
en brood.

 Stomen

Stoom pulsen worden via de achterkant van 
de oven naar binnen geblazen. Deze eeuwenoude 
kookmethode is perfect voor het behoud van 
vitaminen en geeft het gerecht een malse 
bereiding, ideaal bij bijvoorbeeld vis en kipfilet. 
Ook opwarmen van diverse maaltijden 
(regenereren) of snel ontdooien gaat probleemloos 
doordat de stoom het gerecht niet uitdroogt en 
gelijkmatig verwarmt. Een opgewarmde pasta 
komt er vers uit alsof net bereid.

 
 Turbo- hetelucht  
 met stoom

Deze combinatie is ideaal voor het bakken 
van verschillende gerechten. Het zorgt voor 
een efficiënte manier van koken waarbij uw 
ovengerecht niet uitdroogd: de voordelen 
van stomen en de turbo hetelucht in één. 
Vlees of kip wordt zo heerlijk mals. Drie stoom 
intensiteit opties zijn beschikbaar: maximum, 
medium en minimum.

 Turbo- hetelucht

Het turbo element rond de ventilator zorgt ervoor 
dat de hete lucht extra krachtig en efficiënt door 
de ovenruimte wordt geblazen. De ventilator is in 
de achterwand van de oven geïnstalleerd en zorgt 
ervoor dat de warme lucht constant circuleert 
rondom het gerecht. Deze instelling wordt o.a. 
gebruikt voor het bakken van ovenschotels en 
gebak op één of meerdere niveaus tegelijk.

Tip

De stoomschalen kunnen tegelijk op twee 
niveaus gebruikt worden (bijv. het dichte 
bakblik op niveau 1 en het geperforeerde 
bakblik op niveau 2). Voor stomen kunt u ook 
de stoomschaal met gaatjes in de stoomschaal 
zonder gaten plaatsen. Deze kunnen alleen op de 
telescopische geleiders samen worden geplaatst.
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• 1 kg droogkokende aardappels 

• paar takjes tijm

•  paar blaadjes laurier 

•  paar takjes rozemarijn

Voor de saus:

•  1 sjalotje

•  1 bosje bieslook

•  200 g verse roomkaas

•  zout, peper 

voor 4 personen • voorbereidingstijd: 15 minuten 

bereidingstijd: 40 minuten

Gestoomde aardappels

Ingrediënten: 

Stoomschaal stoomschaal met gaatjes 

Niveau 2

Programma stoom

Temperatuur 100°C

Tijd 40 minuten incl. voorverwarmen
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Vooraf:

Bereiding:
1.  Maak een snee in het midden van de aardappels en steek  

 er een laurierblad in, doe dit met de helft van de 

 aardappels. Prik een gaatje in de andere helft van de  

 aardappels en duw er een takje tijm of rozemarijn in.

2.  Stoom de aardappels  40 minuten op 100°C. 

3.  Snijd intussen de sjalot en het bieslook klein. Roer er de 

 roomkaas door. Voeg zout en peper toe.

4.  Serveer de aardappels warm met de roomkaassaus erover. 

Was de aardappels met schil grondig. 

1
3 

2
4
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Stoomschaal stoomschaal met gaatjes 

Niveau 2

Programma stoom

Temperatuur 100°C

Tijd 40 minuten incl. voorverwarmen

•  1 kg droogkokende aardappels 

•  2 citroenen

•  50 g pijnboompitten

•  olijfolie 

•  zout, peper

voor 4 personen • voorbereidingstijd: 15 minuten 

bereidingstijd: 40 minuten

Geprakte aardappels

Ingrediënten: 
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Bereiding:
1.  Schil en was de aardappels en snijd indien nodig de grote 

 aardappels doormidden in gelijke stukken. Snijd de 

 citroenen in blokjes. 

2.  Doe de aardappels in de stoomschaal met gaatjes, leg  

de citroenblokjes erop en stoom alles 40  minuten op 100°C.

3.  Rooster intussen de pijnboompitten in een droge koekenpan  

op laag vuur; ze moeten goudbruin worden.

4.  Prak de gare aardappels en de citroenen met een vork.  

Overgiet alles royaal met olijfolie. Voeg er zout, peper en de  

pijnboompitten bij.

1
3

2
4

Tip
Variatie zoeteaardappels zie blz. 20
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1.  Schil en was 1 kg zoete aardappels en snijd ze in gelijke stukken.

 Stoom ze 40 minuten. Rasp 20 g gember en snijd 4-5 takjes

 korianderblad fijn.

2. Schep de gare aardappels op een schaal en voeg 50 g boter  

 (in blokjes), 1 theelepel kerrie, het sap van ½ limoen, peper en zout toe.  

 Prak alles met een vork en bestrooi het met korianderblad.

variant op geprakte aardappels van blz. 18

Geprakte zoete aardappels

Bereiding: 

•  1 kg zoete aardappels 

•  20 g gember

•  4-5 takjes verse koriander

•  50 g boter

•  1 theelepel kerrie

•  1/2 limoen

Stoomschaal stoomschaal met gaatjes 

Niveau 2

Programma stoom

Temperatuur 100°C

Tijd 40 minuten incl. voorverwarmen

Ingrediënten: 
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• 800 g broccoli

•   3 eetlepels knoflookolie (of 1 bol knoflook fijngesneden en 

 gebakken in olie op laag vuur)

•  2 eetlepels oestersaus 

•  zout

1.  Neem 800 g broccoli, maak de roosjes los en snijd de grootste 

 in tweeën. 

2. Stoom ze 15 minuten op 100°C. 

3. Meng knoflookolie en oestersaus. Voeg zout toe.  

4.  Doe de gare broccoli in een schaal, overgiet ze met saus en meng 

 door elkaar. Dien ze direct op.

variant op paksoi met oestersaus van blz. 22

Broccoli met oestersaus

Ingrediënten: 

Bereiding: 

Stoomschaal stoomschaal met gaatjes 

Niveau 2

Programma stoom

Temperatuur 100°C

Tijd 15 minuten incl. voorverwarmen
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Stoomschaal stoomschaal met gaatjes 

Niveau 2

Programma stoom

Temperatuur 100°C

Tijd 15 minuten incl. voorverwarmen

•  6 kleine (of 4 grote) struiken paksoi 

•   3 eetlepels knoflookolie (of 1 bol knoflook fijngesneden en gebakken in  

 olie op laag vuur)

•  2 eetlepels oestersaus 

•  zout

voor 4 personen • voorbereidingstijd: 10 minuten  

bereidingstijd: 15 minuten

Paksoi met oestersaus

Ingrediënten: 
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Bereiding:
1.   Was de struiken paksoi en snijd ze in de lengte in tweeën  

 of vieren.

2. Stoom ze 15 minuten op 100°C. 

3. Meng knoflookolie en oestersaus. Voeg zout toe. 

4.  Doe de gare paksoi in een schaal, overgiet ze met saus  

en meng door elkaar. Dien ze direct op.

1
3

2
4

Tip
Variatie Broccoli zie blz. 21

19



•  400 g diepvriestuinbonen 

•  1,5 kg groene asperges 

•  1 bosje bosui

•  4 eetlepels balsamicoazijn

•  4 eetlepels olijfolie 

•  zout, peper

voor 4 personen • voorbereidingstijd: 20 minuten 

bereidingstijd: 25 minuten 

Groene asperges met tuinbonen

Ingrediënten: 

Stoomschaal
stoomschaal met gaatjes (en gastronoom 

stoomschaal)

Niveau 2 (en 3)

Programma stoom

Temperatuur 100°C

Tijd
Tuinbonen: 25 minuten incl. voorverwarmen

Asperges: 25 minuten incl. voorverwarmen

20 Stoomze!



Groene asperges met tuinbonen Bereiding: 
1.   Verwijder de onderkant van de asperges  

 en spoel de asperges af met water.   

 Stoom zowel de tuinbonen als de 

 asperges tegelijkertijd in de combi-  

 stoomoven (Verdeel de groenten over  

 de stoomschaal met gaatjes of gebruik

 een extra gastronoom stoomschaal).

2.  Stoom de tuinbonen op 100°C voor  

25 minuten. Plaats de stoomschaal  

met de tuinbonen op niveau 2 in  

de combi-stoomoven. 

3.  Stoom de asperges op 100°C  ook voor 

 25 minuten; ze moeten nog wat beet 

 houden. Plaats de stoomschaal met 

 de asperges op niveau 3 in de combi-

 stoomoven (indien u beschikt over een  

 extra gastronoom schaal).

4.  Was de bosuitjes en snijd ze in rondjes.

5.  Meng olie, azijn, zout en peper en klop de  

saus met een garde. 

6.  Leg de asperges op een bord, bestrooi  

ze met tuinbonen en ui en overgiet ze  

met saus.

1
4

2 3
5 6
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Stoomschaal stoomschaal met gaatjes 

Niveau 2

Programma stoom

Temperatuur 100°C

Tijd 20 minuten incl. voorverwarmen

•  400 g doperwten uit de diepvries

•  3 bosuitjes

•  1 bosje munt

•  1 citroen

•  100 g ricotta

•  3 eetlepels olijfolie 

•  zout, peper

 

voor 2 personen • voorbereidingstijd: 10 minuten

bereidingstijd: 20 minuten

Doperwten met munt en ricotta

Ingrediënten: 
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Bereiding:
1.   Strooi de bevroren doperwten over de 

 stoomschaal met gaatjes. Stoom de   

 doperwten 20 minuten op 100°C. 

2.  Was de uitjes en snijd ze in plakjes. 

Haal de blaadjes van de munt en rasp de 

 gele schil van de citroen. 

3.  Maak een vinaigrette van de helft van  

het citroensap en de olijfolie. Breng op  

smaak met zout en peper. 

4.  Haal de doperwten na 20 minuten uit de  

combi-stoomoven en roer in een kom de  

olie en de vinaigrette erdoor. 

5.  Laat het gerecht wat meer afkoelen en  

roer er de kruimels ricotta, muntblaadjes  

en citroenschilletjes door.

1
3

2
4 5

Idee
1. Vervang de ricotta door geschaafde
 parmezaan en de munt door 
 basilicum. Je kunt ook kleingesneden   
 parmaham toevoegen.
2. Combineer de doperwten met peultjes
 en aspergepunten.
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Stoomschaal stoomschaal met gaatjes 

Niveau 2

Programma stoom

Temperatuur 100°C

Tijd 20 minuten incl. voorverwarmen

•  1 kg wortelen

•  3 tenen knoflook

•  1 theelepel komijn

•  1 eetlepel honing

•  1 kleine citroen

•  3 eetlepels olijfolie

•  1 kleine eetlepel harissa 

•  zout, peper

•  ½ bosje korianderblad

voor 4 personen • voorbereidingstijd: 15 minuten

bereidingstijd: 20 minuten

Oosterse worteltjes 

Ingrediënten: 
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Bereiding:
1.   Was en schrap/schil de wortels en snijd ze in dikke  

 gelijke plakjes.  

2.  Stoom ze, samen met de 3 tenen knoflook, 20 minuten  

op 100°C.

3.  Maak intussen een vinaigrette van komijn, honing, sap  

van ½ citroen, olie, harissa, zout en peper.

4.  Haal de knoflook na 15 minuten uit de combi-stoomoven,  

pel ze en prak de tenen door de vinaigrette. Laat de  

worteltjes nog 5 minuten zitten.

1
3

2
4
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5. Roer de saus en de fijngesneden   

 koriander goed door de gare wortels.   

 Proef en breng zo nodig op smaak.

5
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Idee
1. Serveer deze heerlijke worteltjes met
 gestoomde vis.
2. Deze vinaigrette past ook uitstekend
 bij gestoomde aardappelen.
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Stoomschaal stoomschaal met gaatjes 

Niveau 2

Programma stoom

Temperatuur 100°C

Tijd 15 minuten incl. voorverwarmen

•  1 sjalot 

•  1 bosje bladpeterselie 

•  2 eieren

•  6 kleine preien

•  ½ theelepel pikante mosterd

•  ½ theelepel grove mosterd 

•  zout, peper

•  3 eetlepels wijnazijn

•  4 eetlepels milde olijfolie

voor 4 personen • voorbereidingstijd: 15 minuten 

bereidingstijd: 15 minuten 

Prei met vinaigrette

Ingrediënten: 
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1.  Snijd de sjalot en peterselie klein. Kook de eieren 

 10 minuten. Pel ze en snijd ze klein. Houd ze apart.

2. Was de preien en verwijder de uiteinden. Stoom ze 

 15 minuten in de stoomschaal met gaatjes op 100°C. 

3.  Maak de vinaigrette: meng alle mosterd met zout, peper

 en azijn. Klop er de olie door en voeg de sjalot toe.

4.  Overgiet de preien met saus en bestrooi ze met de 

fijngehakte eieren en peterselie.

Bereiding:

1
3

2
4
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Stoomschaal stoomschaal met gaatjes 

Niveau 2

Programma stoom

Temperatuur 100°C

Tijd 20 minuten incl. voorverwarmen

•  klein bosje korianderblad 

•  3 lente-uitjes

•  1 teen knoflook

•  3 aubergines (900 g)

•  1 eetlepel sesamzaad

•  1 theelepel suiker 

•  sap van ½ citroen

•  2 eetlepels tahini (sesampasta)

•  1 eetlepel sesamolie

•  2 eetlepels sojasaus 

•  zout

•  desgewenst: 1 chilipepertje

voor 4 personen • voorbereidingstijd: 15 minuten 

bereidingstijd: 20 minuten

Aubergines met sesam

Ingrediënten: 
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Bereiding:
1. Was de koriander en lente-ui. Haal de  

 blaadjes van de koriander en snijd de  

 lente-ui klein. Hak de knoflook fijn.

2. Was de aubergines en snijd ze in blokjes.

3.  Stoom ze in de stoomschaal op 100°C in  

20 minuten gaar. 

4.  Rooster het sesamzaad in een droge  

koekenpan. Roer vaak en haal de pan  

van het vuur zodra de zaadjes  

goudbruin worden.

5.  Meng de ingrediënten voor de vinaigrette,

 maar los eerst de suiker op in het   

 citroensap. Roer er daarna de andere 

 ingrediënten door.

6.  Giet de saus over de aubergines. Proef,  

breng op smaak en voeg desgewenst  

chilipeper toe. Serveer het gerecht koud,  

bestrooid met kruiden

1
4

2 3
5 6

Tip
Vervang de tahini door pindakaas.
Als de saus te dik is, kun je hem met
water verdunnen.
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Stoomschaal stoomschaal met gaatjes 

Niveau 2

Programma stoom

Temperatuur 100°C

Tijd 15 minuten incl. voorverwarmen

•  60 g diepvriesspinazie

•  8 zongedroogde tomaten in olie 

•  60 g Parmezaan

•  25 wontonvelletjes

•  250 g ricotta

•  1 ei

•  zout, peper

voor 25 stuks • voorbereidingstijd: 20 minuten 

bereidingstijd: 15 minuten 

Pasta met spinazie en ricotta

Ingrediënten: 
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Bereiding: 

Vooraf:

1.  Hak de spinazie en de zongedroogde  

 tomaten klein. Rasp de Parmezaan.

2.  Meng alle ingrediënten voor de vulling.

3.  Verdeel de vulling over het midden van  

de wontonvelletjes.

4.  Bevochtig de deegranden en vouw   

driehoekjes. Druk de randen goed aan.  

Trek de uiteinden naar elkaar toe en druk  

ze op elkaar.

5.  Leg ze op de stoomschaal met gaatjes  

en stoom de pasta 15 minuten op 100°C. 

6.  Serveer warm, eventueel als voorgerecht  

of hapje met satéprikkers.

Ontdooi de spinazie en knijp hem goed uit.

1
4

2 3
5 6

Idee
Voeg wat groene pesto toe aan  
de vulling.
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Stoomschaal stoomschaal zonder gaatjes 

Niveau 2

Programma stoom

Temperatuur 100°C

Tijd 18 minuten incl. voorverwarmen

•  150 g spinazie

•  1 kleine sjalot

•  2 flinke eetlepels slagroom

•  nootmuskaat 

•  zout, peper

•  2 moten zalm

voor 2 personen • voorbereidingstijd: 5 minuten  

bereidingstijd: 18 minuten

Zalm met spinazie

Ingrediënten: 
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Bereiding:

Vooraf:
Snijd de sjalot klein.

1.  Neem de stoomschaal zonder gaatjes  

 en verdeel daarover de spinazie, sjalot en 

 slagroom. Voeg zout, peper en wat   

 geraspte nootmuskaat toe.

2.  Leg er de stukken zalm op en  

kruid opnieuw.

3.  Stoom de zalm met spinazie 18 minuten  

op 100°C. 

1 2 3
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Stoomschaal stoomschaal zonder gaatjes 

Niveau 2

Programma stoom

Temperatuur 80°C

Tijd 20 minuten incl. voorverwarmen

•  200 g kabeljauwfilet 

•  zout, peper

•  1 sjalotje en 1 eiwit

•  50 ml room

•  240 g gerookte zalm plakjes 

voor 2 personen • voorbereidingstijd: 15 minuten  

bereidingstijd: 20 minuten

Zalmrolletjes

Ingrediënten: 

        

Idee
Verrijk de vulling met een groente-, kruiden-  
of spinaziemengsel.
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Bereiding: 

Vooraf:

1.  Snijd de kabeljauwfilet in stukken en pureer ze met 

 wat zout in de blender. Haal het overtollige vocht uit 

 het mengsel. 

2.  Doe de gepureerde kabeljauwfilet in een kom. Voeg al  

roerend het eiwit en dan langzaam de room toe. Roer als  

laatste de fijngesneden sjalot erdoor. 

3.  Leg 2 plakjes gerookte zalm overlappend op plasticfolie.  

Schep een bergje vulling in het midden. Vouw de plakjes  

over de vulling. Sluit de folie, druk alles goed aan en draai  

het om zodat het een strak rolletje wordt.

4.  Stoom de rolletjes 20 minuten op 80°C. Laat ze 

 15 minuten afkoelen voordat u de folie verwijdert. 

Hak de geschilde sjalot fijn. Haal eventueel de graatjes uit de 

kabeljauwfilet.

        

1
3

2
4

Serveertip
Besprenkel de rolletjes met citroensap.
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Stoomschaal stoomschaal zonder gaatjes 

Niveau 2

Programma stoom

Temperatuur 100°C

Tijd 20 minuten incl. voorverwarmen

•  12 grote gamba’s 

Voor de tomatenboter:

•  1 bosje basilicum

•  50 g zongedroogde tomaten in olie 

•  200 g zacht geroerde boter

•  50 g Parmezaan

•  1 theelepel grove mosterd

•  1 theelepel pikante paprikapoeder

voor 3 personen • voorbereidingstijd: 20 minuten 

bereidingstijd: 20 minuten

Gamba’s met tomatenboter

Ingrediënten: 
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1. Hak de basilicum grof en snijd de tomaten klein.

2. Doe alle ingrediënten voor de tomatenboter in een kom.

3.  Roer er een egaal mengsel van en bewaar het  

op kamertemperatuur.  

4. Snijd de gamba’s in de lengte doormidden.

Bereiding:

1
3

2
4
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5. Plaats de halve gamba’s in de stoomschaal. Leg stukjes boter op elke  

 halve gamba.

Tip
Vervang de gamba’s in het seizoen (april tot oktober) door 
verse langoustines.

5
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6. Stoom alles 20 minuten op 100°C.

Tip
In Aziatische supermarkten vindt u diepgevroren 
gamba’s van 8-12 stuks per kg. Neem anders de 
gemakkelijker verkrijgbare, kleinere gamba’s van
10-20 stuks per kg (stoomtijd 10-15 minuten).

6
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Stoomschaal stoomschaal met gaatjes 

Niveau 2

Programma stoom

Temperatuur 100°C

Tijd 25 minuten incl. voorverwarmen

•  2 tenen knoflook

•   kruiden naar keuze (basilicum, citroen, tijm, bladpeterselie,   

 korianderblad, oregano, enzovoort)

•  1 citroen

•   1 hele vis (dorade, baars, brasem, grote mul, enzovoort), door de  

 visboer geschubd en schoongemaakt

•  olijfolie

•  grof zout, peper

voor 2 personen • voorbereidingstijd: 20 minuten 

bereidingstijd: 25 minuten

Gestoomde vis met kruiden

Ingrediënten: 
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Bereiding:
1. Snijd de ongepelde knoflook in plakjes.  

2. Was de kruiden en snijd de citroen in plakjes.

3. Bestrooi hem met zout en peper en steek de plakjes  

 knoflook en citroen in de buikholte. 

4. Leg de vis in de stoomschaal met gaatjes. 

1
3

2
4
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5. Bind de kruiden met een keukentouw aan de vis vast.

5
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6. Bedruppel de vis met wat olijfolie en stoom de vis 

 25 minuten op 100°C.

Tip
Serveer er fleur de sel, peper en citroen bij.

6
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•  filets van 1 dorade (laat de vis door de visboer fileren)

•  1 venkelknol

•  zout, peper

•  50 g amandelboter 

•  1 kleine citroen

voor 2 personen • voorbereidingstijd: 10 minuten 

bereidingstijd: 20 minuten

Dorade met venkel

Ingrediënten: 

Stoomschaal stoomschaal zonder gaatjes 
Niveau 2
Programma stoom
Temperatuur 75°C
Tijd 20 minuten incl. voorverwarmen
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Bereiding:
1.  Haal de restant graatjes uit de gefileerde vis.

2.  Snijd de venkel in flinterdunne plakjes (eventueel met  

een schaaf).

3.  Verdeel de gesneden venkel over de stoomschaal zonder  

gaatjes. Bestrooi met zout en peper. Leg de visfilets op  

de venkel, bestrooi weer met zout en peper. Voeg stukjes  

amandelboter toe. Stoom alles 20 minuten op 75°C.

4.  Dien de dorade met venkel direct op met partjes citroen.

1

3

2

4
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•  2 kabeljauwfilets 

•  250 g peultjes 

•  zout, peper

•   60 g tomatenboter met basilicum (botermengsel van zongedroogde  

 tomaten in olie, basilicum, 1 eetlepel grove mosterd, 1 theelepel  

 pikante paprika poeder)

voor 2 personen • voorbereidingstijd: 20 minuten

bereidingstijd: 25 minuten

Kabeljauw met peultjes 

Ingrediënten: 

Stoomschaal stoomschaal zonder gaatjes 
Niveau 2
Programma stoom
Temperatuur 80°C
Tijd 25 minuten incl. voorverwarmen
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Bereiding:
1.   Haal de restant graatjes uit de  

 gefileerde vis.  

2.  Verdeel de peultjes over de stoomschaal 

 zonder gaatjes. Leg hier beide visfilets  

 op en voeg zout en peper toe. Doe als  

 laatste de stukjes tomatenboter erbij  

 (op de visfilets). Stoom alles op 80°C  

 voor 25 minuten. 

3.  Serveer de vis direct. Mocht er 

 nog wat botersaus in de schaal zijn   

 achtergebleven, schep deze dan over de  

 vis eenmaal op het bord.  

1 2 3
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•  2 tenen knoflook

•  2 kipfilets

•  100 g gesorteerde gedroogde paddenstoelen of 250 g verse

•  zout, peper 

•  paar takjes tijm 

•  1 dl witte wijn 

•  40 g boter

voor 2 personen • voorbereidingstijd: 20 minuten 

bereidingstijd: 15 minuten

Kip met witte wijn

Ingrediënten: 

Stoomschaal stoomschaal met gaatjes 
Niveau 2
Programma stoom
Temperatuur 100°C
Tijd 15 minuten incl. voorverwarmen
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Vooraf:
Snijd de knoflook in plakjes en de kip in stukjes van gelijke 

grootte (doorsnede ca. 1,5 cm).

1.   Week de gedroogde paddenstoelen in lauw water tot ze  

 zacht zijn. Snijd de onderkant van de verse exemplaren,  

 veeg ze schoon en snijd ze in tweeën of vieren. 

2.  Meng de kip met zout, peper, knoflook, tijm en  

witte wijn. 

3.  Verdeel de paddenstoelen over de stoomschaal. Voeg  

wat zout en peper, de stukjes kip en wat marinade toe en  

verdeel er de stukjes boter over.

4.  Stoom ze 15 minuten op 100°C . 

Bereiding:

1

3

2

4 Tip
Voeg desgewenst 1 eetlepel slagroom toe.



•  250 g diepvriespruimen

•  1 steranijs

•  15 g geraspte verse gember 

•  2 kruidnagels

•  2 grote eetlepels bruine suiker 

•  2 grote eetlepels wijnazijn 

•  zout

•  1 bosje lente-ui

•  60 g varkenshaas

•  3 eetlepels sojasaus

•  3 eetlepels sesamolie

•  1 theelepel gemalen cayennepeper 

voor 4 personen • voorbereidingstijd: 30 minuten 

bereidingstijd: 25 minuten 

Rolletjes met lente-ui

Ingrediënten: 

Stoomschaal stoomschaal met gaatjes 
Niveau 2
Programma stoom
Temperatuur 85°C
Tijd 25 minuten incl. voorverwarmen
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1.   Doe de pruimen, anijs, gember, kruidnagels en suiker in  

 een pan. Voeg 0,5 dl water toe en laat alles 20 minuten  

 op laag vuur pruttelen. 

2.  Haal de anijs en kruidnagels eruit zodra de saus dik is.  

Voeg indien nodig maïzena bij de saus om deze in  

te dikken.

3.  Pureer en laat afkoelen. Proef en voeg zo nodig wijnazijn,  

suiker of zout toe. De saus moet zoetzuur zijn.

4.  Was de lente-uitjes en snijd ze in smalle reepjes. Houd  

ze apart.

Bereiding:

1

3

2

4

Idee
In Chinese winkels is pruimensaus ook 
kant-en-klaar te koop. Vervang de lente-ui 
desgewenst door prei en het varkensvlees door 
plakjes carpaccio. Verkort de stoomtijd dan tot 
de helft.



5.  Snijd het vlees in plakjes en plet ze tussen 2 vellen  

bakpapier tot een dikte zoals voor carpaccio. Probeer alle  

vleesplakken even dik te pletten. 

6.  Schep een lepel pruimensaus op elk plakje vlees en leg er  

wat lente-ui op.

7.   Rol alle plakjes op en plaats ze in de stoomschaal  

 met gaatjes. 

8.  Stel de combi-stoomoven in op 85°C en gaar de rolletjes  

in 25 minuten. 

5

7

6

8

54 Stoomze!



55

9.  Haal de rolletjes uit de combi-stoomoven. Overgiet  

ze met sojasaus en sesamolie en bestrooi ze met  

gemalen cayennepeper.

Serveertip
Besprenkel de rolletjes met verse rode peper in 
plaats van gemalen cayennepeper.

9



•  1 teen knoflook

•  1 takje rozemarijn 

•  1 kleine groene kool

•  60 g oudbrood

•  1,5 dl melk

•  400 g braadworst

•  1 takje tijm

•  40 g Parmezaan geraspt

•  zout, peper

voor 6 personen • voorbereidingstijd: 40 minuten 

bereidingstijd: 20 minuten

Gevulde koolblaadjes

Ingrediënten: 

Stoomschaal stoomschaal met gaatjes 
Niveau 2
Programma stoom
Temperatuur 100°C
Tijd 20 minuten incl. voorverwarmen
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Vooraf:

Bereiding:

Hak vooraf de knoflook en rozemarijn fijn.

1.   Haal de koolbladeren los maar houd ze heel. Leg ze 

 5 minuten in kokend water om ze soepel te maken. Laat 

 ze uitlekken en houd ze apart. 

2. Week het brood in de melk.

3. Haal het worstvlees uit elkaar. 

4.  Meng het uitgeknepen brood met de worst, knoflook, tijm,  

rozemarijn en kaas. Voeg zout en peper toe.

1

3

2

4
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5.  Verwijder de dikke nerf uit elk koolblad. Leg wat vulling in 

 het midden, vouw het blad over het vlees en bind alles  

 met keukentouw dicht.

Tip
U kunt de pakketjes een dag tevoren klaarmaken 
en opwarmen in de combi-stoomoven met de 
regenereren functie.

5
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6.  Stoom de pakketjes 20 minuten in de stoomschaal met  

gaatjes op 100°C. Dien ze warm op en serveer met rijst.

Tip
Dichtbinden: leg een koolblad op een stuk 
keukentouw en maak de eerste knoop. Leg een 
tweede stuk keukentouw neer en leg het pakketje 
er gedraaid op. Maak de tweede knoop.

6
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•  1 sjalot

•  1 teen knoflook

•  20 wontonvelletjes

•  paar takjes bladpeterselie 

•  200 g gerookte eendenborst 

•  2 eetlepels olie

•  300 g champignons

•  20 g Parmezaan 

•  zout, peper

voor 20 stuks • voorbereidingstijd: 25 minuten 

bereidingstijd: 20 minuten 

Pasta met eend en paddenstoelen

Ingrediënten: 

Stoomschaal stoomschaal met gaatjes 
Niveau 2
Programma stoom
Temperatuur 100°C
Tijd 20 minuten incl. voorverwarmen

Idee
Vervang de gerookte eendenborst door 
twee gekonfijte bouten. Haal het vlees eraf en 
fruit dit met het eendenvet en de sjalot. Vervolg 
dan op dezelfde manier.
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Bereiding:
1.   Hak de sjalot, champignons, knoflook en  

 peterselie fijn.  

2.  Haal het vet van de eend en snijd het  

vlees in stukjes.

3.  Fruit de sjalot in de olie en voeg de   

champignons toe. Bak ze mooi bruin. 

4.  Doe ze in een kom en roer er het   

peterseliemengsel, de geraspte kaas en  

de eend door. Proef en voeg zout en  

peper toe.

5.  Leg op elk wontonvelletje wat vulling.  

Bevochtig de deegranden met water en  

vouw er een rechthoekig pakketje van.

6.  Leg de pakketjes op de stoomschaal met  

gaatjes en stoom ze 20 minuten.

1

4

2 3

5 6 Idee
Serveer er een frisse salade bij met
citroensap en olijfolie dressing.
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•  400 gr kipfilet, in stukjes gesneden

•  3 djeroek poeroetblaadjes

•  1 stengel citroengras

•  1 el rode currypasta (of meer naar smaak)

•  mespunt zout

•  1 ei

•  1 theelepel suiker

•  2 el vissaus

•  60 gr sperziebonen, geblancheerd

•  kikomansaus

•  kroepoek

•  koriander

voor 4 personen • voorbereidingstijd: 30 minuten 

bereidingstijd: 15 minuten 

Thaise kipgehaktballetjes

Ingrediënten: 

Stoomschaal stoomschaal met gaatjes 
Niveau 2
Programma stoom
Temperatuur 100°C
Tijd 15 minuten incl. voorverwarmen
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Bereiding:
1.   Snijd de djeroek poeroetblaadjes klein. Verwijder van het  

 citroengras de wortelaanzet en de buitenste blaadjes.  

 Snijd ook het citroengras en de bonen in kleine stukjes.

2.  Doe het vlees, 1 mespunt zout, currypasta, ei, suiker,  

vissaus en citroengras in de blender. Draai er een 

homogene en enigszins plakkerige massa van.

3.  Doe het mengsel in een kom en roer er de djeroek poeroet  

en sperziebonen door. 

4.  Steek uw handen in koud water en maak  balletjes van  

het kipmengsel (ter grootte van een walnoot).

1

3

2

4
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5.  Leg ze op de geperforeerde schaal en stoom ze in de  

stoomschaal met gaatjes 15 minuten tot ze gaar zijn. 

5
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6.  Serveer de balletjes warm of koud. Garneer met 

 kroepoek en een blaadje koriander en in een kommetje  

 wat kikomansaus.

Tip
Mocht u geen djeroek poeroet kunnen vinden, 
dan kunt u ook een stuk verse gember en 
limoenschil nemen.

6
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•  1 sjalot 

•  zout, peper

•  225 g verse roomkaas

•  1 grote courgette

•  400 g kipfilet

•  2 handjesvol zongedroogde tomaten in olie, in reepjes

•  ½ bosje basilicum

voor 2 personen • voorbereidingstijd: 20 minuten 

bereidingstijd: 20 minuten 

Maki’s van kip

Ingrediënten: 

Stoomschaal stoomschaal met gaatjes 
Niveau 2
Programma stoom
Temperatuur 80°C
Tijd 20 minuten incl. voorverwarmen
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Bereiding:
1.  Snijd de sjalot klein.  

2.  Roer de sjalot met zout en peper door de roomkaas.

3.  Snijd de courgette met een dunschiller in dunne plakjes.

4.  Maak dunne plakjes van het vlees door de filets aan  

beide kanten open te snijden als een portefeuille.

1

3

2

4
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5.  Leg plasticfolie op een sushimatje en schik er   

dakpansgewijs de plakjes courgette op. Bedek ze met kip.  

Voeg zout en peper toe. 

6.  Bestrijk de kip met het kaasmengsel en leg er een reep  

tomaat en een reep basilicum op.

7.   Rol alles met behulp van de folie en het matje vanaf de  

 zijkant op. Draai de uiteinden goed dicht. Prik er met een  

 mes kleine gaatjes in.  

8.  Stoom de maki’s 20 minuten op 80 °C. 

5

7

6

8
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9.  Laat de rol afkoelen voordat u het in plakken snijdt. Dit is 

 een ideaal gerecht voor een picknick of koud buffet.

Tip
Geef bij deze maki’s een gemengde salade
of een pastasalade.

9
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•  60 g boter

•  2 eieren

•  90 g rietsuiker

•  3 eetlepels honing

•  1 eetlepel vanille-extract

•  25 g melkpoeder

•  125 g zelfrijzend bakmeel

•  ½ theelepel baksoda (zuiveringszout)

voor 6 personen • doorsnee: 16-18 cm  

voorbereiding: 10 minuten • bereiding 40 minuten

Gestoomde taart met honing

Ingrediënten: 

Stoomschaal bakplaat + taartvorm 
Niveau 2
Programma stoom
Temperatuur 100°C
Tijd 40 minuten incl. voorverwarmen
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Bereiding: 

Vooraf:
Smelt de boter en laat hem afkoelen.

1.   Klop de eieren en de suiker 5 minuten.

2.  Voeg honing, vanille, melkpoeder en boter toe.

3. Klop er een egale massa van.

4.  Roer er met een spatel beetje bij beetje het 

meel en de baksoda door.

5.  Doe het beslag in een ronde taartvorm 

 met antiaanbaklaag (anders bekleden 

 met bakpapier).

6.  Stoom de taart 40 minuten op 100°C. Haal 

de taart uit de combi-stoomoven en laat hem 

afkoelen voordat u hem aansnijdt.
1

4

2 3

5 6
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Voor de karamel:

•  150 g suiker

•  1 dl water

 

Voor de flan:

•  4 eieren

•  80 g suiker

•  3,4 dl kokosmelk

•  1 dl melk

voor 6 personen • voorbereidingstijd: 15 minuten 

bereidingstijd: 35 minuten

Flan met karamel en kokos

Ingrediënten: 

Stoomschaal stoomschaal zonder gaatjes
Niveau 2
Programma stoom
Temperatuur 100°C
Tijd 35 minuten incl. voorverwarmen
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Bereiding:
1.   Verhit de suiker en het water en kook er een dunne  

 karamel van.

2.  Verdeel de karamel over de hele binnenkant van de  

vormpjes. Werk snel; karamel wordt gauw hard.

3. Klop de eieren los met de suiker.  

4. Roer er de kokos- en gewone melk door.

1

3

2

4
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5.  Vul er de vormpjes mee. Stoom ze op de stoomschaal  

zonder gaatjes 35 minuten. 

 

5
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6.  Laat ze afkoelen voordat u ze op het bord stort om 

 te serveren.

6
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Tips & trucs 

Type vlees Porties Niveau Temperatuur (°c) Stoomtijd (minuten) 
incl. voorverwarmen

Biefstuk 2 stuks 2 100 25-35

Kippenborst 2 stuks 2 100 20-30

Worst 2 stuks 2 100 15-25

Type vis Gewicht (g) Niveau Temperatuur (°c)
Stoomtijd (minuten) 
incl. voorverwarmen

Garnalen 1000 2 100 20-30

Visfilet 500 2 100 10-20

Hele vis 1000 2 80 20-30

Vlees
Bij traditioneel gebruik van de oven droogt het vlees gemakkelijk uit, en kan 
zelfs aanbranden als u even niet oplet.  Als u kookt en bakt in een combi-
stoomoven, is dit geen probleem meer. De nauwkeurige stoom toevoer maakt 
het vlees zacht en zeer sappig terwijl alle essentiële ingrediënten en de 

uitgesproken smaak blijft. Zeer weinig kruiden zijn vereist bij het koken van 
vlees in een combi-stoomoven, en u kunt in een handomdraai heerlijke en 
gezonden gerechten maken zonder toevoeging van vet. Als u wilt, kunt u kort 
het vlees in een pan aanbraden voorafgaand het stomen, of achteraf grillen. 

Vis
De combi-stoomoven wordt sterk aanbevolen voor het koken van heerlijke vis
De stoom kookt de vis bij een temperatuur tussen 75 en 100°C, waardoor de vis 

alle eiwitten behoudt en de compacte consistentie. De vis zal heerlijk zacht en 
sappig zijn en de speciale smaken worden volledig behouden.
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Snel ontdooien en opnieuw opwarmen (regenereren)

Type desert Gewicht (g) Niveau Temperatuur (°c)
Stoomtijd (minuten) 
incl. voorverwarmen

Chocolade smelten 500 2 50 20-30

Desserts
De combi-stoomovens zijn er ook voor echte zoetekauwen. De combi-
stoomovens zijn namelijk perfect voor het koken van soufflés, gevulde appel, 
rijst pudding en vele andere zoete gerechten. Het deeg blijft luchtig, en zacht 

en de fruit vulling blijft zijn intense kleur en smaak behouden. De bak 
liefhebbers zullen ook genieten van de eenvoudige manier van chocolade 
smelten, wat dus nooit meer een probleem zou zijn. 

Ontdooien Gewicht (g) Niveau Temperatuur (°c)
Stoomtijd (minuten) 
incl. voorverwarmen

Bevroren vlees 500 2 50 40-50

Bevroren kip 1500 2 50 50-60
Bevroren vis 1000 2 50 35-45

Bevroren fruit 500 2 50 10-20

Ingevroren maaltijd 1000 2 100 30-40

We leven in een drukke wereld waarin we vaak geen tijd hebben om een 
evenwichtige maaltijd te koken. Daarom zijn combi-stoomovens erg handig, 
omdat ze de mogelijkheid bieden om de gerechten gemakkelijk en snel op te 
warmen of te ontdooien. De stoom zal uw kant-en-klare maaltijden of restjes 

van de vorige dag opwarmen zonder over te koken of uit te drogen. Een 
perfect alternatief voor de magnetron. Bovendien, heeft de oven zelfs 
een gelijkmatige en milde ontdooifunctie. Waardoor de consistentie en 
de voedingstoffen van de gerechten niet zullen veranderen. 
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Soort fruit (partjes) Gewicht (g) Niveau Temperatuur (°c)
Stoomtijd (minuten)  
incl. voorverwarmen

Appel 500 2 100 5-15

Abricozen 500 2 100 5-15
Kersen 500 2 100 5-15

Kruisbessen (heel) 500 2 100 5-15
Peer 500 2 100 5-15

Pruimen 500 2 100 5-15
Rabarber 500 2 100 5-15

Nectarines 500 2 100 5-15

Fruit en groenten
Groenten en fruit zijn in principe de basis voor een gezonde en evenwichtige 
voeding. Helaas, gaan de belangrijkste ingrediënten bijna volledig verloren als 
er in water wordt gekookt. In een combi-stoomoven, komen de gerechten niet 
direct in contact met water, waardoor de meerderheid van vitaminen en 

mineralen intact blijven. Én de groenten en het fruit behoudt hun intensieve 
kleur en echte smaken. De stoomfunctie kan ook perfect gebruikt worden bij 
het conserveren van sappen. 
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Soort groente / 
peulvruchten

Gewicht (g) Niveau Temperatuur (°c)
Stoomtijd (minuten) 
incl. voorverwarmen

Bonen (gedroogd) 500 2 100 85-95
Erwten (gedroogd) 2000 2 100 40-50
Bloemkool (heel) 500 2 100 25-40

Bloemkool (roosjes) 1000 2 100 25-35
Broccoli (heel) 500 2 100 20-35

Broccoli (roosjes) 1000 2 100 15-25
Wortel (heel) 500 2 100 40-50

Wortel (Julienne) 500 2 100 15-25
Wortel (partjes) 500 2 100 15-25

Mais 500 2 100 25-35
Kikkererwten (gedroogd) 500 2 100 85-95

Venkel (partjes) 500 2 100 15-25
Koolraab (partjes) 500 2 100 15-25
Rode biet (heel) 500 2 100 60-70
Paprika (partjes) 500 2 100 15-20
Roodlof (witlof) 500 2 100 15-20

Spruiten 500 2 100 25-35
Asperges (heel) 500 2 100 15-25

Spinazie 500 2 100 15-20
Snijbiet (partjes) 500 2 100 15-20

Gemixte groenten (partjes) 1000 2 100 25-35
Kool (partjes) 500 2 100 25-35

Aubergine (partjes) 500 2 100 15-20
Courgette (partjes) 500 2 100 15-20
Aardappelen (heel) 500 2 100 30-40

Aardappelen (partjes) 500 2 100 20-30
 


