
Lekker op kamp!
12 recepten op maat van groepen

(20 personen en meer)

Eenvoudig, snel klaar en lekker!
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Bereid je voor …

- Check op voorhand welk materiaal er 
op de kampplaats aanwezig is (oven, 
friteuse, aantal gasbekken, vaatwasser ...).

- Zoek de telefoonnummers en de adres-
sen van de dichtstbijzijnde Colruyt-winkel 
op. Zo kan je op voorhand je producten 
reserveren en zal alles in de winkel 
klaarstaan. Een overzicht van alle winkels 
vind je op www.colruyt.be > Winkelen bij 
Colruyt > Kies uw Colruyt-winkel.

- Stel vooraf het menu voor heel het kamp 
samen. Hou daarbij rekening met de acti-
viteiten. Zo kan je op drukke dagen zorgen 
voor een iets minder uitgebreid menu. 

- Een goede tip voor je inkopen: maak 
 een boodschappenlijstje dat je rangschikt 
volgens producten (verse producten, diep-
vries, droge voeding, vlees ...). Zo zullen de 
inkopen een stuk sneller verlopen. 

Koken op kamp: nuttige tips

Hygiëne in de kampkeuken

- Bewaar verse producten op de juiste plaats: koel, in het donker en op een droge 
plaats (het liefst in de koelkast). Koop niet te veel verse producten op voorhand als 

 je ze niet op de goede manier kan bewaren. Wanneer je verse producten vervoert, 
 zet ze dan zo veel mogelijk samen zodat ze elkaar koel houden en hou ze uit de zon.

- Voor het vervoer van diepvriesproducten gebruik je het best een isoleertas  
(beschikbaar in de Colruyt-winkels). Leg de producten ook zo veel mogelijk bij elkaar. 
Plaats ze meteen in een diepvriezer als je aankomt op je kampplaats.

- Zorg ervoor dat de temperatuur in de koelkast niet boven de 7 °C stijgt. 
 De diepvriezer mag niet warmer zijn dan -18 °C. 

- Zorg ervoor dat het vlees (zeker kip en gehakt) altijd goed doorbakken is.

- Gebruik verschillende messen, snijplanken en schotels voor rauw vlees en   
gebakken vlees.
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Kampgerechten

Gevarieerd en bewust eten op kamp

- Zet afwisselende gerechten op het menu. 
- Wissel verse aardappelen af met pasta en rijst.
- Zet groenten en fruit dagelijks op je menu.
- Wees zuinig met vetstoffen bij bakken en braden.
- Voorzie genoeg tijd om te eten.

Koken voor grote groepen

- De hoeveelheden van de ingrediënten zijn berekend op 20 jongeren. 
 Indien er alleen kinderen zijn, kan je wat minder klaarmaken.

- Zorg zeker voor 2 koks als je voor een grote groep kookt. 
 Tel 1 persoon per 20 te vullen magen.

Kooktijd = richttijd

De bereidingstijden voor deze kamprecepten zijn een richtlijn. 
Ze zijn immers afhankelijk van het materiaal ter plaatse: ovens, gasbekken, elektrische 
vuren enz.

Koken op kamp: nuttige tips
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Preisoep met kaascroutons

SoEp

  Ingrediënten (20 personen)

-  3 kg prei (vers of diepvries, Ringis)
-  6 aardappelen 
-  3 uien
-  4 eetl. olijfolie
-  5 L kippenbouillon 
 (10 blokjes opgelost in 5 L heet water)
-  peper en zout
Voor de kaascroutons:
- 10 sneetjes brood (eventueel oud brood)
-  ± 300 g kaas (brie, camembert, chaumes of 

gewoon geraspte kaas)

  Voorbereiding

-  Schil en snij de aardappelen in stukken.
-  Snij de prei en de uien in grove stukken.
-  Snij de kaas in fijne sneden, beleg er het 

brood mee en snij in hapklare stukken.

  Bereiding (30 min.)

1. Verhit de olijfolie in een grote kookpot en 
bak de uien glazig.

2. Voeg de prei en aardappelblokjes toe en 
overgiet met de kippenbouillon. Breng aan 
de kook en laat ± 30 min. gaar worden.

3. Plaats de broodstukjes naast elkaar op een 
ovenplaat en zet gedurende ± 10 min. onder 
de grill van de oven.

4. Mix de soep glad en kruid eventueel bij met 
peper en zout.

  Afwerking

Serveer de soep onmiddellijk met de  
kaascroutons.

  Tip

U kan een overschot aardappelen van de dag 
vooraf gebruiken. Voorzie ± 1 kg aardappelen 
die u afgedekt in de koelkast bewaarde. Voeg 
ze pas de laatste 10 min. in puntje 2 aan de 
soep toe.

Kampgerechten

Voedingswaarde per persoon 
(op basis van de ingrediëntenlijst)

Energie 195 kcal
Eiwitten 7,1 g

Koolhydraten 24,5 g
Vetten 7,8 g
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SoEp

Kampgerechten

Groentesoep vol vitamientjes

  Ingrediënten (20 personen)

-  3 kg juliennegroenten (diepvries, Ringis)
-  300 g sneetjes kipfilet (Colruyt-beenhouwerij)
-  250 g vermicelli
-  5 L kippenbouillon  

(10 blokjes opgelost in 5 L heet water)

  Voorbereiding

Snij de kipfilet in fijne reepjes.

  Bereiding (30 min.)

1. Breng de kippenbouillon aan de kook.
2. Voeg de juliennegroenten en vermicelli toe 

als de bouillon kookt. Laat ± 15 min. gaar 
worden.

3. Neem van het vuur en roer er de reepjes 
kipfilet onder.

  Afwerking

Dien onmiddellijk op.

  Tip
U kan deze soep ook maken met groente- 
restjes. Zorg voor eenzelfde hoeveelheid 
groentjes, fijngesneden in blokjes van 1/2 
cm. Bv. prei, wortelen, selder, venkel, tomaat, 
courgette, komkommer, bloemkool of broccoli 
in kleine roosjes.

  Variant
U kan deze soep ook voor twee dagen maken. 
Verdubbel de hoeveelheden, maar voeg bij de 
helft voor de volgende dag geen kipfilet toe. 
De tweede dag mixt u de soep glad en voegt u 
2 x 70 g tomatenconcentraat toe. Kruid bij naar 
smaak met peper en zout en laat nog 2 min. 
koken. Dien op met soepballetjes.

Voedingswaarde per persoon 
(op basis van de ingrediëntenlijst)

Energie 120 kcal
Eiwitten 9,0 g

Koolhydraten 12,8 g
Vetten 1,8 g
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Kampgerechten

Koude pasta-tonijnsalade

MAAlTIjdSAlAdE

Voedingswaarde per persoon 
(op basis van de ingrediëntenlijst)

Energie 508 kcal
Eiwitten 33,5 g

Koolhydraten 66,8 g
Vetten 11,7 g

  Ingrediënten (20 personen)

-  1,6 kg elicoidali (Econom)
-  1750 g tonijn in eigen nat (blik, Econom)
-  10 eieren
-  250 g yoghurt natuur
-  6 tomaten
-  2 komkommers
-  400 g maïs
-  2 blokjes groentebouillon
-  6 eetl. mayonaise
-  1/2 bosje versgesnipperde peterselie
-  peper en zout

  Voorbereiding

-  Breng water aan de kook. Kook de eieren hard 
gedurende ± 10 min.

-  Snij de eieren in partjes.
-  Verwijder de pitjes uit de tomaten en snij in  

stukjes.
-  Snij de komkommers in gelijke reepjes.
-  Laat de maïs uitlekken.
-  Laat de tonijn uitlekken en maak los met een vork.

  Bereiding (30 min.)

1. Kook de pasta gaar in water met de  
bouillonblokjes (kooktijd: zie verpakking). 
Giet af en spoel onder koud stromend 
water om af te koelen en om te vermijden 
dat de pasta kleeft. Laat uitlekken.

2. Meng de groenten en de tonijn onder de 
pasta en kruid naar smaak met peper en 
zout.

3. Meng de mayonaise met de yoghurt en 
de peterselie. Meng de saus onder de 
pasta.

4. Verdeel de partjes ei over de pastaschotel.

  Afwerking

Zet koud weg tot het opdienen.
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Kampgerechten

VEgETArISCh hoofdgErEChT

Ovenschotel met quorn en spinazie

  Ingrediënten (20 personen)

  Voorbereiding
-  Snipper de uien en het knoflook fijn.
-  Snij de tomaten in schijfjes.
-  Verwijder de korst van de kaas en snij in 

sneetjes.
-  Leg de sneetjes brood in de melk tot alle 

melk is opgeslorpt.

  Bereiding (30 min. + 1 u in de oven)

1. Verhit de olijfolie in een grote kookpot en 
bak de uien en het knoflook glazig.

2. Voeg de fijngehakte quorn toe en roer goed 

 gedurende 5 min.
3. Roer er de eieren onder en de sneetjes in 

melk geweekt brood. Meng alles goed door 
elkaar en kruid naar smaak met de  
Provençaalse kruiden, peper en zout.  
Laat alles goed opwarmen.

4. Verdeel de helft van deze quornmenge-
ling in een grote ovenschotel. Verdeel er de 
diepgevroren spinazie over en bedek met de 
andere helft van de quornmengeling.

5. Verdeel de schijfjes tomaat en kaas dakpans-
gewijs en afwisselend over de hele schotel. 
Bestrooi naar smaak met de kruiden.

6. Plaats in een op 180 °C voorverwarmde 
oven gedurende ± 1 u.

  Afwerking

Dien onmiddellijk op met aardappelpuree of 
pasta.         

Voedingswaarde per persoon 
(op basis van de ingrediëntenlijst)

Energie 255 kcal
Eiwitten 24,8 g

Koolhydraten 15,2 g
Vetten 10,7 g

-  2,5 kg bladspinazie 
los diepgevroren 
(diepvries, Ringis)

-  2 kg quorn fijn- 
gehakt (diepvries)

-  5 tomaten
-  3 uien
-  4 teentjes knoflook
-  320 g Port Salut

-  5 eieren
-  5 dl melk
-  4 sneetjes oud 

brood
-  3 eetl. olijfolie
-  3 eetl. Provençaal-

se kruiden (Topaz)
-  peper en zout
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Kampgerechten

Viscouscous

hoofdgErEChT

  Ingrediënten (20 personen)

  Voorbereiding
- Laat de zalmfilets oppervlakkig ontdooien en 
wentel door de bloem. Kruid met peper en 
zout.

- Snij de wortelen in gelijke blokjes en kook beet-
gaar in lichtgezouten water gedurende 5 min.

- Snij de courgettes in gelijke staafjes (schillen 
hoeft niet).

- Snij de tomaten in partjes.
- Spoel de kikkererwten onder koud water en laat 
uitlekken.

  Bereiding (40 à 50 min.)
1. Verhit 6 eetl. boter in een grote braadpan en 

bak de zalmfilets aan elke kant gedurende 
5 min. U kan ze eventueel warm houden in 
een op 100 °C voorverwarmde oven.

2. Breng ondertussen de bouillon aan de kook 
en giet over het tarwegriesmeel in een grote 
kom. Laat gedurende ± 7 min. zwellen.

3. Verhit 1 dl olijfolie in een grote kookpot en 
roerbak de courgettestaafjes gedurende  
10 min.  

4. Voeg de wortelen, de kikkererwten en de 
tomatenpartjes toe en roer er het tomaten-
concentraat onder. Overgiet met 2 dl water 
en kruid naar smaak met paprikapoeder, 
cayennepeper en Italiaanse mix. 

5. Maak het tarwegriesmeel los met een vork en 
roer er voorzichtig 2 eetl. boter door. 

  Afwerking

Verdeel de groenten en het tarwegriesmeel over 
de borden en plaats er een stuk zalm bovenop.         

- 4 kg zalmfilet 
 (diepvries, Kelvin)
- 1 kg tarwegriesmeel
- 8 tomaten
- 3 courgettes
- 1,5 kg wortelen
- 800 g kikkererwten 
(blik)

- 280 g tomaten-
concentraat

- 200 g bloem

- 8 eetl. boter
- 1 dl olijfolie
- 2 L groentebouillon 
(4 blokjes opgelost in 
2 L heet water)

- Topaz-kruiden: 3 eetl. 
paprikapoeder,  
1 koffiel. cayenne-
peper, Italiaanse mix 
(molen)

- peper en zout

Voedingswaarde per persoon 
(op basis van de ingrediëntenlijst)

Energie 611 kcal
Eiwitten 30,5 g

Koolhydraten 57,1 g
Vetten 28,9 g
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Kampgerechten

hoofdgErEChT

Kalkoen met rijst en zoetzure groentjes

  Ingrediënten (20 personen)

-  3 kg kalkoenen gebraad  
(Colruyt-beenhouwerij)

-  1 kg rijst
-  3 wortelen
-  2 paprika’s
-  1/2 witte selder
-  3 uien
-  2 x 567 g ananasstukjes op sap (Eldorado)
-  5 dl ketchup
-  6 eetl. olijfolie
-  2 blokjes bouillon voor pasta en rijst (Knorr)
-  peper en zout

  Voorbereiding
-  Snij het kalkoenengebraad in stukken.
-  Laat de ananasstukjes uitlekken en vang het 

sap op.
-  Snij de uien in fijne halvemaantjes.
-  Snij de wortelen en witte selder in gelijke 

stukken.
-  Verwijder de witte zaadlijsten en de pitjes uit 

de paprika’s en snij in gelijke stukken.

  Bereiding (± 50 min.)

1. Breng lichtgezouten water aan de kook en kook 
de groentjes beetgaar gedurende ± 10 min.

2. Verhit 4 eetl. olijfolie in een braadpan en bak 
de kalkoenenstukken aan alle kanten goud-
bruin. Kruid naar smaak met peper en zout, 
verlaag het vuur en laat zachtjes verder gaar 
worden gedurende ± 20 min.  
Draai tussendoor eens om.

3. Verhit 2 eetl. olijfolie in een kookpot en bak 
de uien glazig. Voeg de groentjes toe en laat 
samen met de ketchup en 5 dl van het ana-
nassap sudderen gedurende 15 min. Roer af 
en toe om aanbranden te voorkomen.

4. Roer er de ananasstukjes onder.
5. Breng water aan de kook samen met de 

bouillonblokjes en kook de rijst gaar  
(kooktijd: zie verpakking). Giet af.

  Afwerking

Verdeel de kalkoen over de borden samen met 
de rijst en de zoetzure groentjes.        

Voedingswaarde per persoon 
(op basis van de ingrediëntenlijst)

Energie 403 kcal
Eiwitten 33,4 g

Koolhydraten 56,4 g
Vetten 5,1 g



10

Kampgerechten

Balletjes met groentjes en graantjes

hoofdgErEChT

  Ingrediënten (20 personen)

  Voorbereiding
- Meng het gehakt met de eieren en het  
paneermeel tot een homogene massa.  
Rol balletjes van dezelfde grootte.

- Snij de wortelen en courgettes in de lengte in  
3 stukken en daarna in gelijke staafjes.

- Snipper de uien fijn.

  Bereiding (40 à 50 min.)
1. Verhit 2 eetl. olijfolie in een braadpan en bak 

de balletjes aan alle kanten goudbruin. Verlaag 
de temperatuur en laat nog ± 15 min. zachtjes 
gaar worden of plaats ze in een grote oven-
schaal en schuif in een op 200 °C voorver-
warmde oven gedurende 20 min. Draai ze in 

het midden van de gaartijd even om.
2. Breng water aan de kook en kook de voorge-

kookte tarwegraantjes (kooktijd: zie verpakking).
3. Breng lichtgezouten water aan de kook en laat 

de wortelen gedurende 10 min. gaar worden. 
Giet af en zet opzij.

4. Verhit 2 eetl. olijfolie in de kookpot van de 
wortelen en stoof de uien glazig, voeg de 
courgettes toe en roerbak gedurende ± 5 min. 
Voeg de erwtjes en de wortelen toe en kruid 
naar smaak met peper en zout.

5. Haal de balletjes uit de pan en hou warm. 
Voeg de vleesbouillon toe, schraap de braad-
resten los met een houten lepel en laat ± 5 à 
10 min. doorkoken op een hevig vuur. Bind het 
kookvocht met wat instantsausbinder. 
  Afwerking

Serveer 2 à 3 balletjes per bord samen met de 
groenten en de tarwegraantjes. Lepel wat saus 
rond de balletjes.        

- 3 kg gemengd gehakt 
(varken en rund) 
(Colruyt-beenhou-
werij of -diepvries)

- 1,2 kg voorgekookte 
tarwegraantjes (Ebly)

- 2 kg wortelen
- 2 courgettes
- 2 uien
- 4 eieren

- 800 g erwten  
(blik of bokaal)

- 12 eetl. paneermeel 
- 4 eetl. olijfolie
- 5 dl vleesbouillon  
(1 blokje opgelost in 
5 dl heet water)

- peper en zout
- instantsausbinder

Voedingswaarde per persoon 
(op basis van de ingrediëntenlijst)

Energie 668 kcal
Eiwitten 39,1 g

Koolhydraten 63,1 g
Vetten 28,7 g
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Kampgerechten

hoofdgErEChT

Varkensstoofvlees met raapjes en knolselder

  Ingrediënten (20 personen)

-  4 kg varkensstoofvlees  
(Colruyt-beenhouwerij)

-  ± 20 raapjes
-  1 knolselder
-  4 uien
-  6 eetl. bloem
-  1 dl olijfolie
-  75 cl tafelbier
-  1 L vleesbouillon  

(2 blokjes opgelost in 1 L heet water)
-  3 eetl. mosterd
-  3 blaadjes laurier (Topaz)
-  2 koffiel. tijm (Topaz)
-  2 eetl. kerrie (Topaz)
-  peper en zout
-  instantsausbinder (facultatief)

  Voorbereiding
-  Rol de stukken vlees door de bloem en 

schud er de overtollige bloem af.
-  Snipper de uien fijn.
-  Snij de raapjes en de knolselder in gelijke 

blokjes.

  Bereiding (± 40 min. + 1 u 30 stoven)

1. Breng lichtgezouten water aan de kook en 
kook de blokjes raap en knolselder  
gedurende ± 15 min. Giet af en zet opzij.

2. Verhit de olijfolie in een grote kookpot en 
bak het vlees beetje bij beetje aan alle 
kanten goudbruin. Kruid met kerrie, peper 
en zout.

3. Voeg de uien en de mosterd toe en overgiet 
met het bier en de bouillon. Kruid met de 
tijm en de blaadjes laurier. Laat afgedekt 
sudderen gedurende ± 1 u 30 min. Voeg 
eventueel nog wat bouillon toe indien er te 
weinig vocht is.

4. Voeg de laatste 15 min. de groenten toe en 
laat mee opwarmen.

5. Bind de saus eventueel met wat instantsaus-
binder.

  Afwerking

Serveer het varkensstoofvlees met frietjes of 
natuuraardappelen.        

Voedingswaarde per persoon 
(op basis van de ingrediëntenlijst)

Energie 454 kcal
Eiwitten 42,1 g

Koolhydraten 11,8 g
Vetten 25,6 g
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Kampgerechten

Runderreepjes en Forestièregroentjes in de wok

hoofdgErEChT

  Ingrediënten (20 personen)

- 3 kg wokreepjes rund (diepvries, Colruyt)
- 2,5 kg Forestière-pangroenten  

(diepvries, Ringis)
- 4 kg aardappelen
- 3 dikke uien
- 5 teentjes knoflook
- 5 dl vleesbouillon  

(1 blokje opgelost in 5 dl heet water)
- 1 dl sojasaus
- 1 dl olijfolie
- 3 eetl. paprikapoeder (Topaz)
- peper en zout

  Voorbereiding

-  Kook de aardappelen gaar in de schil in  
lichtgezouten water. Verwijder de schil en snij 
in kleine blokjes.

- Pers het knoflook.
- Snipper de uien fijn.

  Bereiding (± 25 min.)

1. Verhit de olijfolie in een of meerdere grote 

wokken of kookpotten en bak de uien en het 
knoflook glazig.

2. Voeg de wokreepjes beetje bij beetje toe en 
roerbak gedurende enkele min. tot het vlees 
kleurt.

3. Voeg de Forestièregroentjes toe en overgiet 
met 5 dl vleesbouillon. Roerbak 10 à 15 min.

4. Voeg de aardappelblokjes toe en overgiet met 
de sojasaus. Kruid naar smaak met paprika-
poeder, peper en zout.

5. Roerbak tot alle ingrediënten goed warm zijn.

  Afwerking

Dien onmiddellijk op.

  Tip

Als u geen grote wokken hebt, kan u de  
aardappelblokjes apart bakken in een braadpan 
met wat vet-
stof en ze er 
apart bijgeven.

Voedingswaarde per persoon 
(op basis van de ingrediëntenlijst)

Energie 385 kcal
Eiwitten 41,9 g

Koolhydraten 35,5 g
Vetten 8,5 g
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Kampgerechten

VIEruurTjE

Wortelcake

  Ingrediënten (10 personen)

-  400 g dikke wortelen
-  150 g knolselder
-  het sap van 1 citroen
-  5 eieren
-  1 eetl. boter
- 150 g zelfrijzende bloem
-  50 g suiker
-  80 g noten (hazelnoten of walnoten)
-  snuifje zout

  Voorbereiding
-  Rasp de wortelen en de knolselder en meng 

er het citroensap onder.
-  Strijk de cakevorm goed in met de boter.

  Bereiding (20 min. + 45 min. in de oven)

1. Klop de eieren samen met de suiker tot een 
schuimige massa (u moet 2 tot 3 x meer 
volume hebben).

2. Roer er de bloem, de noten en het zout 
onder.

3. Roer er de groentjes onder en giet in de 
beboterde bakvorm.

4. Schuif in een op 185 °C voorverwarmde 
oven gedurende 45 min. Bedek de cake 
met een vel aluminiumfolie als hij te donker 
kleurt. Hij moet droog zijn vanbinnen.  
Steek er voorzichtig met een scherp mes in. 
De cake is klaar als er geen beslag meer aan 
het mes hangt. 

5. Schakel de oven uit en laat de cake nog  
5 min. rusten. Haal uit de oven, dek af en 
laat afkoelen. Haal hem uit de bakvorm.

  Afwerking

Snij de cake in sneetjes en serveer als  
vieruurtje.

Voedingswaarde per persoon 
(op basis van de ingrediëntenlijst)

Energie 195 kcal
Eiwitten 6,7 g

Koolhydraten 19,9 g
Vetten 9,9 g
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Kampgerechten

Koffiekoekjestaart met chocolade

dESSErT

  Ingrediënten (20 personen)

- 500 g petits beurres
- 400 g pure chocolade
-1 dl zwarte straffe koffie (Graindor, 3 koffiel. 

voor 1 dl water)
- 4 eieren
- 300 g boter op kamertemperatuur
- 200 g suiker

  Voorbereiding

- Scheid de dooier en het eiwit van de eieren.

  Bereiding (30 min.)

1. Smelt de chocolade samen met de boter.  
Ofwel in een kookpot die u in een andere 
kookpot met heet water plaatst (au bain-
marie) of in de microgolfoven gedurende  
± 5 min.

2. Klop ondertussen de eidooiers samen  
met de suiker tot een schuimig mengsel.

3. Klop de eiwitten stijf (u moet de kom  
kunnen omdraaien zonder dat ze eruit  
vallen).

4. Voeg de eidooiers aan het chocolademeng-
sel toe en roer alles goed door elkaar.

5. Roer voorzichtig met een houten lepel de 
eiwitten onder de chocolade.

6. Dompel de koekjes één voor één in de  
koffie en leg ze afwisselend met het choco-
lademengsel in laagjes in een of meerdere 
schotels. Eindig met een laag chocolade.

7. Plaats de schotels een nachtje in de koelkast.

  Afwerking

Snij in porties en serveer eventueel met wat 
frambozencoulis en ananasstukjes.

Voedingswaarde per persoon 
(op basis van de ingrediëntenlijst)

Energie 384 kcal
Eiwitten 4,6 g

Koolhydraten 39,5 g
Vetten 23,0 g
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Kampgerechten

TuSSEndoorTjE

Perzikensmoothie

  Ingrediënten (20 personen)

- 3 x 820 g halve perziken op siroop (blik)
-  2 kg natuuryoghurt
-  5 dl appelsap zonder toegevoegde suiker 

(Eldorado)
-  ± 60 ijsblokjes

  Voorbereiding
Laat de perziken uitlekken.

  Bereiding (15 min.)

1. Snij de perziken in grove stukken en meng 
samen met de yoghurt en het appelsap in 
een grote slakom.

2. Mix alles tot een glad mengsel.
3. Verdeel de ijsblokjes over kleurrijke bekers en 

giet er de smoothie over.

  Afwerking

Garneer met een mooi rietje. Dien onmiddellijk 
op. Heel dorstlessend bij warm weer.

  Tip 

Mix er een 5-tal blaadjes munt door.      

  Variant 

U kan deze smoothie natuurlijk ook met  
andere soorten fruit maken, bv. ananas of  
kersen uit blik of verse banaan, kiwi, mango …
U kan de natuuryoghurt vervangen door  
yoghurt met vanillesmaak of aardbeienyoghurt.      

Voedingswaarde per persoon 
(op basis van de ingrediëntenlijst)

Energie 116 kcal
Eiwitten 4,8 g

Koolhydraten 21,1 g
Vetten 1,5 g



De 12 recepten in dit foldertje:
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p. 4 
Preisoep
met kaascroutons

p. 10 
Balletjes
met groentjes en 
graantjes

p. 6 
Koude  
pasta-tonijnsalade

p. 12 
Runderreepjes en 
Forestièregroentjes 
in de wok

p. 8 
Viscouscous

p. 14 
Koffiekoekjestaart
met chocolade

p. 9 
Kalkoen
met rijst en  
zoetzure saus

p. 15 
Perzikensmoothie

p. 7 
Ovenschotel
met quorn en 
spinazie

p. 13 
Wortelcake

p. 5  
Groentesoep 
vol vitamientjes

p. 11  
Varkensstoofvlees 
met raapjes en  
knolselder

Zelf ideetjes voor lekkere kamprecepten? Mail ze ons door naar recepten@colruyt.be.
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