


Meetformulier

Naam Receptuur:  PL Grootmoeders succade gestoofd in hachee saus met hete bliksem van peer en gestoofde rode kool

Toewijzing:            Hoofdgerecht

Datum:                  22 Feb 2011 

Groep en Subgroep: Plated stoofgerecht 

OPBRENGST:      3 x 3 kg                                    

Ingrediënten r / i Hoeveelheden Totaal Eenheid Bereidingswijze Tijd

Grootmoeders succade gegaard in hachee saus r 3 kg Afgarneren evt.volgens foto min

Hete bliksem van peer r 3. kg min

Gestoofde rode kool r 3 kg min

min

Evt.garnering min

min

Hele peren i 4 stuks min

Aalbessen i 0.1 bak  min

Granny smiths appel in stiften i 0.5 stuks min

Gebakken rode ui ringen 4 mm i 100 gm min

Gehakte dille i 0.1 bos min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

TOTAAL PRODUCTIETIJD:        min

Foto:  Ja

Opmerking: 

VIS VLE GRO KK WK BAK CAT PAT 



Meetformulier

Naam Receptuur:   Grootmoeders Succade gegaard in hachee saus

Toewijzing:             Stoofschotel

Datum:                    22 Feb 2011

Groep en Subgroep:  Runde stoofschotel

OPBRENGST:              3    Kg                         

Ingrediënten r / i Hoeveelheden Totaal Eenheid Bereidingswijze Tijd

Kalfs succade in grove stukken snijden i 2 kg Klapstuk opsmaak brengen met zout en gemalen peper min

Rode ui ringen 4 mm i 650 gm Klapstuk hard aanzetten in olijf olie en boter tot rondom bruin min

Olijf olie i 40 ml Klapstuk uit pan halen min

Roomboter i 60 gm Uien ringen toevoegen en lichtjes carameliseren met kristalsuiker min

Rode wijn i 1000. ml Afblussen met rode wijn en water , jus poeder toevoegen en goed roeren min

Vleesjus poeder knorr- i 75 gram Kruiden toevoegen en geheel aan de kook brengen min

Laurierblad i 10 blad Rustig sudderen voor ong. 2 uur , inkoken. min

Kruidnagels verstegen - fijn gekneusd i 6 stuks min

Water i 1500 ml min

Peren vocht van partjes i 250 gm min

Zout i Naar smaak gm min

Gemalen witte peper i Naar smaak gm min

Foelie i 3 stuks min

Kristalsuiker i 50 gm min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

TOTAAL PRODUCTIETIJD:        min

Foto: 

Opmerking: 

VIS VLE GRO KK WK BAK CAT PAT 



Meetformulier

Naam Receptuur:  Hete bliksem van peer

Toewijzing:            Aardappel

Datum:                  22 Feb 2011

Groep en Subgroep: Aardappel bereiding

OPBRENGST:       3 kg                          

Ingrediënten r / i Hoeveelheden Totaaal Eenheid Bereidingswijze Tijd

Aardappel mousseline r 2 kg Peren in blokjes snijden a  10 mm min

Peren r 900 gm Spekjes krokant aanbakken min

Spekjes in dobbelsteentjes gesneden i 125 gm Alle ingredienten met elkaar rustig spatelen en opsmaak brengen met min

Zout i Naar smaak gm zout en peper. min

Witte gemalen peper i Naar smaak gm min

Dille gehakt i 0.25 bos min

min

 min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

TOTAAL PRODUCTIETIJD:        min

Foto: 

Opmerking: 

VIS VLE GRO KK WK BAK CAT PAT 



Meetformulier

Naam Receptuur:  Aardappel mousseline

Toewijzing:            Aardappel

Datum:                 22 Feb 2011

Groep en Subgroep: Aardappel bereiding

OPBRENGST:          10      kg                          

Ingrediënten r / i Hoeveelheden Totaal Eenheid Bereidingswijze Tijd

Aardappel tafel pan klaar i 10 kg Aardappelen koken in ruim water met zout min

Melk halfvol 1ltr i 1.3 ltr Aardappelen uitlaten lekken in een vergiet of in de ketel min

Roomboter gezouten rol 500 gm i 1000 gm Met een aardappelritser of met de vlinder in de ketel pureeren min

zout i Naar smaak gm Boter en melk aan de kook brengen min

Gemalen witte peper i Naar smaak gm Toevoegen aan aardappelen en mengen tot een gladde massa min

Nootmuskaat naar smaak Opsmaak brengen met zout en peper. min

min

 min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

TOTAAL PRODUCTIETIJD:        min

Foto: 

Opmerking: 

VIS VLE GRO KK WK BAK CAT PAT 



Meetformulier

Naam Receptuur:     Gestoofde rode kool

Toewijzing:               Groenten

Datum:                     22 Feb 2011

Groep en Subgroep: Groenten stoofgerecht

OPBRENGST:                3        kg                  

Ingrediënten r / i Hoeveelheden Totaal Eenheid Bereidingswijze Tijd

Rode kool gesneden chiffonade i 2.5 kg Rode kool in chiffonade snijden min

Snijden) Plaats alle ingredienten in een  grote pan met dikke bodem behalve de appel min

Zoete appel blok 10 mm i 300 gm en rode kool en brengen aan de kook min

Rode wijn i 300 ml Draai het Gas terug en laat de vloeistof zachtjes borrelen voor ..5 minuten min

Rode port i 250. ml Kool en appel  toevoegen en rustig gaar stoven min

Appelstroop i 6 eetl Rijst geeft mooi binding min

Kaneelstokje i 1 stuks min

Jeneverbessen i 3 stuks min

Laurierblad i 2 blad min

Kruidnagels i 3 gm min

Kruidkoek i 0.5 koek min

Balsamico azijn i 75 ml min

Rijstkorrels i 50 gm min

Water i 300 ml min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

TOTAAL PRODUCTIETIJD:        min

Foto: 

Opmerking: 

VIS VLE GRO KK WK BAK CAT PAT 




