
Aan tafel in 1 - 2 - 3 euro
6 gemakkelijke recepten voor elke dag

Prijzen geldig van 5/4 t.e.m. 18/4/2017.

Nieuw
de XTRA-kaart

� Vervangt uw Extra-kaart.

� Met uw Xtra-kaart krijgt u bij Colruyt nog altijd uw vertrouwde kortingen en prijzen.

� De prijzen in dit boekje gelden alleen bij Colruyt. Niet bij de andere winkels van Colruyt Group.

� U vindt de Xtra-kaart vanaf 4 april in uw brievenbus.
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Aan tafel in
1 - 2 - 3 euro

6 gemakkelijke recepten
In dit receptenboekje vindt u 
6 smakelijke gerechten vol variatie. 
Ze zijn ook heel lekker voor kinderen. 
Laat hen meehelpen in de keuken. 
Bij de tips voor kinderen staat dit 
symbool:

Maximum 3 € per portie 
De recepten kosten 1, 2 of 3 € per 
portie. Aan de kassa betaalt u maximum 
3, 6 of 9 €. Bij elk recept staat de prijs.

Wat zit er in die prijs?
•  De volledige verpakking van elk product. 

Hebt u bijvoorbeeld 300 g pasta nodig, 
dan koopt u een verpakking van 500 g. 
In de prijs zit de volledige verpakking. 
Zo weet u wat u zal betalen aan de kassa.

•  De volgende basisproducten 
zitten niet in de prijs: olijfolie, azijn, 
suiker, boter, bloem, tijm, cayennepeper, 
peper en zout. 

Voor 3 personen
Elk recept is goed voor 3 grote porties, 
bv. 1 volwassene en 2 grote kinderen. 
Hebt u kleine kinderen, dan zal u eten 
over hebben. Bij elk recept geven we 
tips om restjes de volgende dag op te 
gebruiken. 

Met praktisch 
boodschappenlijstje

Achteraan vindt u per recept 

een lijst met producten die u 

nodig hebt. Neem het mee naar 

de winkel, zo kan u snel alles 

vinden.
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2 €2 €

Materiaal

grote pan

Ingrediënten

 – 200 g slamix
 – 1 komkommer
 – 1 bosje lente-uitjes 
 – 100 g geraspte emmentaler
 – 6 tortilla’s 
 – 400 g witte bonen (blik)

Uit uw keuken

 – 6 eetlepels olijfolie 
 – 1 koffi elepel azijn
 – 1 mespunt cayennepeper
 – 1/2 koffi elepel tijm (gedroogd)
 – zwarte peper (molen) 
 – zout

30 min.
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Snel klaar

Prijzen geldig van 5/4 t.e.m. 18/4/2017.

Hoofdgerecht

per portie

3 personen Max. 6 € aan de kassa
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Voedingswaarde per persoon
(op basis van de ingrediëntenlijst)

Energie 652 kcal

Eiwitten 23,9 g

Vetten 35,9 g

Koolhydraten 54,9 g

Nog een restje over?

Ook koud zijn deze enchilada’s heerlijk. Neem ze de volgende 
dag mee als lunch.

Zo kunnen ze helpen:

 – de zaadjes uit de komkommer verwijderen met een lepel 

 – de tortilla’s beleggen

 – de dressing maken en mengen met de slamix en komkommer

Vooraf (10 min.)

 – Snij de lente-uitjes in kleine stukjes.

 – Snij de ongeschilde komkommer in de lengte in 2. Verwijder de zaadjes in het midden 
met een lepel. Snij de komkommer in kleine stukjes.

 – Spoel de witte bonen onder koud water en laat uitlekken.

Bereiding (20 min.)

1 Verhit 2 eetlepels olijfolie in een grote pan en stoof de helft van de lente-uitjes 5 min. 

2 Voeg de witte bonen, de cayennepeper en de tijm toe. Meng goed en plet met een vork. 
Kruid met zwarte peper en zout.

3 Verdeel de bonenpuree over 3 tortilla’s en bestrooi met de geraspte emmentaler. Leg 
hierop telkens een tweede tortilla en druk lichtjes aan.

4 Verhit 1 eetlepel olijfolie in dezelfde pan en bak 1 gevulde tortilla aan beide kanten 
goudbruin. Haal uit de pan. Voeg eventueel nog een beetje olijfolie toe en bak de andere 
2  tortilla’s aan beide kanten. 

5 Meng 3 eetlepels olijfolie met de azijn. Kruid met zwarte peper en zout. Meng de 
dressing onder de slamix en voeg de stukjes komkommer en de rest van de lente-uitjes toe.

Afwerking

Snij de enchilada’s in punten en serveer met het slaatje.



3 €
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3 €

Materiaal

 – 2 kookpotten
 – diepe pan

Ingrediënten

 – 450 g gehakt rund + varken (beenhouwerij) 
 – 3 wortelen
 – 2 stengels groene selder
 – 1 ui
 – 4 eieren
 – 200 g basmatirijst 
 – 500 g passata (gezeefde tomaten)

Uit uw keuken

 – 4 eetlepels olijfolie
 – 1/2 koffi elepel tijm 
(gedroogd)
 – 1 mespunt cayennepeper
 – zwarte peper (molen)
 – zout 

50 min.

Kinderfavoriet
Vogelnestjes m

et 

tomatensaus en rijst

Prijzen geldig van 5/4 t.e.m. 18/4/2017.

Hoofdgerecht

per portie

3 personen Max. 9 € aan de kassa
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Voedingswaarde per persoon
(op basis van de ingrediëntenlijst)

Energie 913 kcal

Eiwitten 44,0 g

Vetten 49,7 g

Koolhydraten 70,4 g

Tip  
U kan de vogelnestjes ook serveren met 
aardappelen, puree of pasta.

Vooraf (15 min.)

 – Kook de eieren 7 à 8 minuten hard. Giet af en spoel 
onder koud water. Laat afkoelen en pel.

 – Rasp ondertussen de wortelen.

 – Snij de selder in kleine blokjes.

 – Snij de ui in kleine stukjes.

Bereiding (35 min.)

1 Verhit 2 eetlepels olijfolie in een kookpot en stoof 
de ui, de wortel en de selder 5 min.

2 Meng er de tijm en de cayennepeper onder. Voeg 
de passata toe en breng aan de kook. Zet het deksel 
op de kookpot en laat 20 min. sudderen op een zacht 
vuur.

3 Rol ondertussen 4 grote gehaktballen. Maak 
in elke gehaktbal een kuiltje en stop er een 
hardgekookt ei in. Zorg dat het ei volledig bedekt is 
met gehakt.

4 Verhit 2 eetlepels olijfolie in een diepe pan en bak 
de gehaktballen aan alle kanten goudbruin. Voeg de 
tomatensaus toe en laat nog 10 min. garen.

5 Kook ondertussen de rijst gaar in water met een 
beetje zout (kooktijd: zie verpakking). Giet af.

6 Kruid de tomatensaus met zwarte peper en zout 
en serveer samen met de vogelnestjes en de rijst.

Hoe vogelnestjes 
maken?

1 Neem een handvol gehakt 
en rol met uw handen tot een 
mooie ronde gehaktbal. Rol 
4 gehaktballen van dezelfde 
grootte.

2 Maak een kuiltje in elke 
gehaktbal en stop er en 
hardgekookt ei in.

3 Verdeel het gehakt rond het 
ei en rol met uw handen tot een 
egale gehaktbal. Zorg dat het ei 
volledig bedekt is. Er mogen geen 
naden of spleetjes meer zijn.

Hoofdgerecht
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2 €2 €

Materiaal

 – kookpot
 – pan

Ingrediënten

 – 3 groenteburgers (versmarkt)
 – 2 courgettes 
 – 600 g aardappelen

Uit uw keuken

 – 4 eetlepels olijfolie
 – 1/2 koffi elepel tijm (gedroogd)
 – 1 mespunt cayennepeper
 – zwarte peper (molen)
 – zout

35 min.

Lekker veggie Groenteburger m
et cou

rgettep
u

ree

Prijzen geldig van 5/4 t.e.m. 18/4/2017.

Hoofdgerecht

per portie

3 personen Max. 6 € aan de kassa
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Voedingswaarde per persoon
(op basis van de ingrediëntenlijst)

Energie 460 kcal

Eiwitten 25,0 g

Vetten 20,4 g

Koolhydraten 41,4 g

Nog een groenteburger over?
Bak de groenteburger en leg hem tussen een broodje (eventueel 
met wat slamix). Heerlijk als lunch.

Zo kunnen ze helpen:

 – de courgettes in stukken snijden

 – de aardappelen schillen met een dunschiller en in stukken snijden

 – de groenten pureren

Vooraf (10 min.)

 – Schil de aardappelen en snij in grote stukken.

 – Snij de ongeschilde courgettes in stukken van dezelfde grootte.

Bereiding (25 min.)

1 Kook de aardappelen samen met de courgettes 20 min. in water met een 
beetje zout. Giet af en pureer samen met 2 eetlepels olijfolie. Kruid met de 
tijm, de cayennepeper, zwarte peper en zout.

2 Verhit ondertussen 2 eetlepels olijfolie in een pan. Bak de groenteburgers 
2 à 3 min. aan elke kant goudbruin.



3 €
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3 €

Materiaal

 – ovenschaal
 – oven
 – grote pan

Ingrediënten

 – 150 g erwten (diepvries)
 – 500 g kerstomaten
 – 200 g slamix
 – 5 eieren
 – 600 g aardappelen
 – 125 g geitenkaas (rolletje)

Uit uw keuken

 – 6 eetlepels olijfolie 
 – 1 koffi elepel azijn 
 – zwarte peper (molen)
 – zout

45 min.

Speciale omelet
Frittata met erw

tjes en
 
ovenfrieten 

Prijzen geldig van 5/4 t.e.m. 18/4/2017.

Hoofdgerecht

per portie

3 personen Max. 9 € aan de kassa
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Voedingswaarde per persoon
(op basis van de ingrediëntenlijst)

Energie 670 kcal

Eiwitten 30,1 g

Vetten 43,3 g

Koolhydraten 40,1 g

Wat is een 
frittata?
Een frittata is een 
omelet met groenten, 
vlees en kaas. Het 
gerecht komt uit 
Italië. Vroeger werd 
het vaak gemaakt 
met restjes van de 
dag voordien.Nog een restje over?

Een koud stukje frittata kan u de dag erna 
ook meenemen als lunch.

Zo kunnen ze helpen:

 – de eieren loskloppen

 – de geitenkaas in stukjes breken

 – de dressing maken

Vooraf (15 min.)

 – Klop de eieren los met een vork en voeg de erwten toe.

 – Snij de kerstomaten in partjes.

 – Breek de geitenkaas in stukjes.

 – Schil de aardappelen en snij ze in dikke frieten.

 – Verwarm de oven voor op 200 °C.

Bereiding (30 min.)

1 Leg de frieten in een ovenschaal en bedruppel met 1 eetlepel olijfolie. Kruid met zwarte 
peper en zout en meng alles goed onder elkaar. Bak 25 min. in de voorverwarmde oven en roer 
halverwege even om.

2 Verhit ondertussen 2 eetlepels olijfolie in een grote pan. Voeg de eieren toe en laat 5 min. 
garen op een heel zacht vuur.

3 Voeg de geitenkaas toe en laat verder garen tot de eieren vast worden.

4 Meng intussen 3 eetlepels olijfolie met de azijn en kruid met zwarte peper en zout.

5 Meng de kerstomaten onder de slamix en voeg de dressing toe.

Afwerking

Snij de frittata in punten en serveer met de frieten en het tomatenslaatje.

Hoofdgerecht
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1 €1 €

Materiaal

 – kookpot 
 – staafmixer

Ingrediënten

 – 2 gestoomde rode bieten 
(versmarkt)
 – 2 preien
 – 3 eetlepels lichte room
 – 1,5 blokjes groentebouillon

Uit uw keuken

 – 2 eetlepels olijfolie
 – 1/2 koffi elepel azijn
 – zwarte peper (molen)
 – zout

45 min.

Originele soep
Soepje van prei en

 ro
d

e b
iet

Prijzen geldig van 5/4 t.e.m. 18/4/2017.

per portie

3 personen Max. 3 € aan de kassa

Soep
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Voedingswaarde per persoon
(op basis van de ingrediëntenlijst)

Energie 161 kcal

Eiwitten 2,7 g

Vetten 10,1 g

Koolhydraten 14,9 g

Tip
Met azijn maakt u makkelijk zure room. Hoe langer u roert, hoe dikker 
de room. Geen azijn in huis? Een paar druppels citroen- of limoensap 
hebben hetzelfde effect.

Nog een restje over?
Giet de soep in een bewaardoos met deksel. Zo kan u ze nog 3 dagen 
bewaren in de koelkast of 2 maanden in de diepvries.

Zo kunnen ze helpen:

 – de rode bieten in grote stukken snijden

 – de azijn met de room mengen

Vooraf (10 min.)

 – Snij de rode bieten in grote stukken.

 – Snij het wit en een beetje groen van de preien in kleine stukjes.

Bereiding (35 min.)

1  Verhit de olijfolie in een kookpot en stoof de prei 10 min. op een zacht vuur.

2 Voeg de rode biet toe.

3 Breek de blokjes groentebouillon in stukjes en voeg samen met 8 dl water toe 
aan de groenten. Breng aan de kook, zet het deksel op de kookpot en laat 20 min. 
sudderen op een zacht vuur.

4 Meng ondertussen de azijn met de room en roer tot de room wat dikker wordt.

5 Mix de soep en kruid met zwarte peper en zout. 

Afwerking

Verdeel de soep over drie kommen en voeg wat zure room toe.



3 €
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3 €

Materiaal

 – grote pan
 – kookpot

Ingrediënten

 – 3 halve borstfi lets van 
braadkip (beenhouwerij)
 – 3 Romeinse slaharten
 – 250 g Chinese eiermie 
(noedels)
 – 3 eetlepels sojasaus

Uit uw keuken

 – 4 eetlepels olijfolie 
 – zwarte peper (molen)
 – zout

30 min.

Heerlijk oosters
Noedelwok m

et kip en
 

Romeinse sla

Prijzen geldig van 5/4 t.e.m. 18/4/2017.

Hoofdgerecht

per portie

3 personen Max. 9 € aan de kassa
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Voedingswaarde per persoon
(op basis van de ingrediëntenlijst)

Energie 593 kcal

Eiwitten 48,1 g

Vetten 16,7 g

Koolhydraten 61,3 g

Vooraf (10 min.)

 – Snij de kipfilets in dunne reepjes.

 – Snij het onderste, harde stukje van de 
Romeinse slaharten. Snij in de lengte in 4.

Bereiding (20 min.)

1 Verhit 2 eetlepels olijfolie in een grote 
pan. Kruid de kip met zwarte peper en zout 
en bak aan beide kanten goudbruin. Haal uit 
de pan en hou warm.

2 Verhit 2 eetlepels olijfolie in dezelfde 
pan en bak de Romeinse slaharten enkele 
minuten. Roer regelmatig. Voeg de sojasaus 
toe en meng goed.

3 Kook intussen de Chinese eiermie gaar 
in water met een beetje zout (kooktijd: 
zie verpakking). Giet af en meng onder de 
Romeinse slaharten. Voeg de gebakken kip toe.

Romeinse slaharten  
snijden en bakken

1   Snij de slaharten in de lengte in 
2 of in 4.

2  Verwijder het onderste,  
harde stukje.

3  Bak de sla in een (grill)pan.

Hoofdgerecht
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Boodschappenlijstje
Op de volgende pagina’s vindt u per recept een lijst met producten die 
u nodig hebt. U kan dit lijstje afscheuren en meenemen naar de winkel.

Wat zetten we in het boodschappenlijstje?
De hoeveelheid van de volledige verpakking. Als u 300 g pasta nodig hebt, 
koopt u een verpakking van 500 g. We schrijven dan de verpakking van 500 g 
op de boodschappenlijst.

  1,5 L natuurazijn

  1 L olijfolie

  250 g ongezouten melkerijboter

  1 kg tarwebloem

  1 kg keukenzout

 1 kg kristalsuiker 

   100 g witte peper

  35 g zwarte peper (molen) 

  40 g cayennepeper

 20 g tijm (gedroogd)  

Uit uw keuken
Olijfolie, azijn, suiker, boter, bloem, tijm, cayennepeper, peper 

en zout staan niet in het boodschappenlijstje. Die gebruikt 

u uit uw eigen keuken. Hebt u ze niet in huis, dan vindt u ze 

gemakkelijk terug in de winkel met het lijstje hieronder.





 � 200 g slamix
 � 1 komkommer
 � 1 bosje lente-uitjes
 � 100 g geraspte emmentaler
 � 8 Tortillas Corn  ..................................................... 6 nodig
 � 400 g witte bonen (blik)

Enchilada met 

witte boontjes, kaas en 

komkommerslaatje 

2 €
per portie

Max. 6 € 
aan de kassa

 � 450 g gehakt rund + varken (beenhouwerij) 
 � 3 wortelen
 � 1 groene selder ........................................2 stengels nodig
 � 1 ui
 � 6 Belgische scharreleieren  ................................... 4 nodig
 � 500 g basmatirijst .......................................... 200 g nodig
 � 500 g passata (gezeefde tomaten)

Vogelnestjes met 

tomatensaus en rijst

3 €
per portie

Max. 9 € 
aan de kassa

Prijzen geldig van 5/4 t.e.m. 18/4/2017.

Prijzen geldig van 5/4 t.e.m. 18/4/2017.

Recept p. 4–5

Recept p. 6–7





 � 4 groenteburgers (versmarkt)  ............................. 3 nodig 
 � 2 courgettes 
 � 600 g aardappelen 

Groenteburger 

met courgettepuree

2 €
per portie

Max. 6 € 
aan de kassa

 � 1,5 kg extra fi jne erwten (diepvries) .............150 g nodig 
 � 500 g cocktailtomaten 
 � 200 g slamix 
 � 6 Belgische scharreleieren .................................... 5 nodig 
 � 125 g geitenkaas (rolletje) 
 � 600 g aardappelen

Frittata met erwtjes 

en ovenfrieten

3 €
per portie

Max. 9 € 
aan de kassa

Prijzen geldig van 5/4 t.e.m. 18/4/2017.

Prijzen geldig van 5/4 t.e.m. 18/4/2017.

Recept p. 8–9

Recept p. 10–11





 � 500 g gestoomde rode bieten (versmarkt) ..........2 nodig 
 � 2 preien 
 � 2,5 dl verdunde room 7 %  .....................3 eetlepels nodig 
 � 12 blokjes groentebouillon  ....................1,5 blokjes nodig 

Soepje van prei 

en rode biet

1 €
per portie

Max. 3 € 
aan de kassa

 � 3 halve borstfi lets van braadkip (beenhouwerij) 
 � 3 Romeinse slaharten 
 � 250 g Chinese eiermie
 � 1,5 dl sojasaus  ....................................... 3 eetlepels nodig

Noedelwok met kip 

en Romeinse sla

3 €
per portie

Max. 9 € 
aan de kassa

Prijzen geldig van 5/4 t.e.m. 18/4/2017.

Prijzen geldig van 5/4 t.e.m. 18/4/2017.

Recept p. 12–13

Recept p. 14–15



Recepten voor 3 €

Recepten voor 2 €

Recept voor 1 €

Vogelnestjes met tomatensaus en rijst        p. 6-7

Frittata met erwtjes en ovenfrieten p. 10-11

Noedelwok met kip en Romeinse sla p. 14-15

Enchilada met witte boontjes,  

kaas en komkommerslaatje  p. 4-5

Groenteburger met courgettepuree           p. 8-9

Soepje van prei en rode biet p. 12-13

Aan tafel in 
1 - 2 - 3 euro
Dit boekje komt elke 2 weken uit. Er staan 6 gemakkelijke en 

alledaagse recepten in, voor 1, 2 of 3 € per portie. De gerechten 

zitten vol variatie en zijn ook lekker voor kinderen. Achteraan 

vindt u een handig boodschappenlijstje dat u kan meenemen 

naar de winkel.

Ga aan tafel in 1-2-3 euro met deze 6 smakelijke gerechten:

Kookvragen of suggesties?
Contacteer ons:

• 02 345 2345 (vraag naar het kookteam)

• info@colruyt.be
• facebook.com/ColruytLekkerKoken.EnCuisine
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