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Hey keukenprins(es) 

Klaar om je tafelgasten te plezieren met de 
lekkerste Sublimix gerechten? Super! 

Speciaal voor jou bundelden we een aantal 
van onze best gesmaakte recepten in 

en pittige pasta’s voor door de week of 
speciale gelegenheden. 

Veel kook- en eetplezier!  

P.S.: Vergeet niet voldoende te proeven

Team Sublimix 

Sublimix
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Inhoud

• Hapje met forelmousse
• Gezonde aspergesoep
•
• Gele courgettesoep
• Scampi met venkel en Sambuca
• Coquilles met prei en curry-hollandaisesaus
• Bavarois van witte asperges

Voorgerecht

• Tomatensalade met burrata
• Romige kalkoen stoofpot met kroketjes
•
• Gezond vispannetje
•
• Zalmforel in papillot met ratatouille
•
•
• Entrecote BBQ-recept
• Koude pasta pesto met feta
• Asperges met hesp en kaassaus
• Roggevleugel met bloemkool en choronsaus
• Spruitjesstoemp met pekjes en mosterdsaus
• Tajine met lam
• Saltimbocca met tomatensaus

Hoofdgerecht

• Gezonde mayonaise
• Aspergesaus

Sauzen

• Klassieke aardappelsalade
• Fregola recept met mozzarella en kerstomaatjes
• Champignons met burrata

Bijgerecht
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Sublimix

Onmisbaar bij iedere BBQ: de klassieke aardappelsalade, 
met een twist. Door de Salad �essing Classic hieraan toe 
te voegen geef je wat extra zuurtjes aan je�alade.

Bijgerecht

Klassieke aardappelsalade

Type gerecht
Veggie10 min20 min

• 1 kg vastkokende
aardappelen

• groentebouillon
• 4 el diepvrieserwtjes
•

voorkeur verse)
• 2 hardgekookte eitjes
• 6-tal zure augurkjes
•
•

1 sjalotje
1 goeie el salad
dressing classic

•
bieslook

•
•

peterselie
• peper

Voor een klassieke aardappelsalade beginnen we 

groentebouillon en laat ze vervolgens enkele minuutjes 
afkoelen.

tasje en giet er wat kokend water over. Op deze manier 
laat je ze ontdooien.

blokjes en roer er de mayonaise onder.

verse kruiden en erwtjes onder de aardappelen.

daarom werk je het geheel af met enkele takjes dille.

smullen maar!

4

INGREDIËNTEN
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Niks gezelliger dan�amen met vrienden lekker barbecueën. 
Maar een barbecue kan zoveel meer (en gezonder!) zijn 
dan gewoon een hoop vlees. Dankzij dit creatieve�ecept 
voor tomatensalade eisen groenten de hoofdrol op!

Hoofdgerecht

Tomatensalade met burrata

• 150g burrata
(Italiaanse kaas)

• 1 rode paprika
• Cuissana cacaoboter in

poedervorm
• 600g tomaten (kies voor

verschillende kleuren)
• 30g rode ui
• 1 teentje look
• zonder

pit
• 60g ongesneden brood

naar keuze
• Grof zeezout
•
• Enkele blaadjes verse

basilicum
• Mespuntje

cayennepeper
•

basilicum dressing

De groenten prepareren

Strooi wat Cuissana in een hete grillpan. Grill de paprika.

de citroen-basilicum dressing onder. Laat kort marineren.

�jd voor brood
Verwarm de oven op 200°C. Trek het brood in grove 

een beetje grof zout.

Werk net af voor het�erveren
Giet het tomatenmengsel in een mooie kom. Bestrooi 

schotel. Schik er nu de croutons over. Leg hier en daar 
een blaadje basilicum. Bestrooi de tomatensalade met 

4

INGREDIËNTEN

Type gerecht
Veggie

Sublimix
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Hapje met forelmousse met een appelbrunoise en 
komkommer. Op amper een kwartiertje klaar,	uperlekker 
en het ideale hapje voor bij elk feestmenu

Eindejaarsmenu

Hapje met forelmousse

0 min15 min

• 150g gerookte forel
• 4 eetlepels Granny

Smith blokjes
• 4 eetlepels

komkommer blokjes
• 1 eetlepel zure room
• Sublimix Salad

dressing classic
• Peper
• 1 eetlepel dille
• 1 eetlepel bieslook
• Sublimix kruidenzout minuutjes trekken in de koelkast.

daarop de forelmousse.

4

INGREDIËNTEN

Type gerecht
Veggie

Sublimix



10



11Saus

Gezonde mayonaise: een vers 
sausje zonder schuldgevoel!

• 3 eieren
• 2 el mosterd
• 2 el citroensap
•
• peper
• 1 tl zout

“Ik hoor mijn klanten op de markt al zeggen: “Hier heb je 
haar weer met haar verse gezonde mayonaise”. Tja, ik kan 
het niet genoeg zeggen: maak alsjeblieft je mayonaise zelf!  

de winkel en dit recept maar eens naast mekaar. Groot 

mayonaise 
meteen pak gezonder. 

En dan hebben we het nog niet gehad over het 

twee weken vers houden in de koelkast. 

net zo vaak met de hand. 

1. Neem een hoge maatbeker en doe er 2 hele eieren
en 1 eidooier in.

2. Voeg de mosterd en het citroensap toe.

4. Zet je staafmixer op de bodem van je mengbeker en
trek zachtjes omhoog.

5. Kruid met peper en zout.
6. Bewaar jouw eigen gezonde mayonaise extra lang in

een weckpot.

INGREDIËNTEN

10 min
Type gerecht

Veggie

Sublimix
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�e wordt er niet blij van een heerlijk bord aspergesoep?! 
Met dit�ecept kan iedereen gezonde aspergesoep 
klaarmaken.

Voorgerecht

Gezonde aspergesoep

0 min20 min

•
• Boter
• 750ml volle melk
•
•

kippenbouillon
• 2 cookmates

aspergesoep
• Peper
• 2 el citroensap
• Bieslook

kwartier zachtjes pruttelen.

Laat de asperges nog een 20 minuutjes zachtjes koken.

4

INGREDIËNTEN

Type gerecht
Veggie

Sublimix
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Deze�omige kalkoen�toofpot mag tijdens de 
wintermaanden niet op het menu ontbreken. De mosterd, 
prei en dragon vormen het perfecte gezin. �oberen maar!

Hoofdgerecht

Romige kalkoen stoofpot 
met kroketjes

Zet een stoofpot op het vuur en laat een klontje boter 
smelten. Bak het stoofvlees aan en kruid met peper 

spekblokjes in hetzelfde vet.

Versnipper de ui en stoof deze glazig met het spek.

room en voeg 1 cookmate kippenbouillon toe.

zacht vuurtje pruttelen.

dragon. Serveer met aardappelkroketten en waterkers.

•
kalkoenstoofvlees
(geen te grote stukken)

• Klont boter
• Peper
• Grof zout
• 200 g spekblokjes
• 2 uien
• 2 tenen look
• 2 grote wortelen
• 4 stronken prei (wit)
•

champignons
• 1 el groentebouillon
• Peper
•
•
• 300 ml water
• 250 ml volle room
• 1 cookmate

kippenbouillon
• 100 ml water

gemengd met
3 cookmates
hollandaisesaus

• Verse dragon
• Waterkers

INGREDIËNTEN

2 uur4
Type gerecht

Vlees

Sublimix



INGREDIËNTEN

• 1 kg bloemkoolroosjes
• 650 gr vastkokende aardappelen
•
• 2 kl groentebouillon
• Peper
• Nootmuskaat
• 400 ml water
• 4 CM hollandaisesaus
• 1 CM zachte graanmosterd
• 100 g gemalen kaas
• 30 g chapelure
•

Voor de ovenschotel

• Klontje boter
•
•
• 250 ml water
• 100 ml room
•
• 2 CM Belgische pickles
• Peper

Voor de saus

Voor het vlees

•
• Cuissana
• Peper & Grof zout

16
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Koud weer vraagt om hartverwarmende 
ovenschotels! Deze moet je zeker eens proberen.

Hoofdgerecht

Ovenschotel met bloemkool, 
varkenshaasje en blackwell saus

30 min60 min

Vier ingrediënten die het ontzettend goed 
met elkaar kunnen vinden. So why change a 
winning team? Probeer de ovenschotel ook 
eens uit met gehakt. Bak dit en leg het tussen 
de aardappelen en de bloemkool. Ik ben 
benieuwd of je genoeg zelfbeheersing hebt 

iedereen aan tafel zit!”

Aan de�lag!

Kook of stoom zowel de aardappelen als de 
bloemkool beetgaar. Neem een ovenschotel 

nootmuskaat en 1 kl groentebouillon. Schik 

nootmuskaat en 1 kl groentebouillon.

samen met de graanmosterd en de hollandai-
sesaus koken. Giet deze over de bloemkool-
schotel. Meng de kaas met de chapelure en 
peterselie en strooi over de bloemkool.
Zet de ovenschotel een 15 tal minuutjes in een 

peper en zout. Korst het vlees aan in een hete 
pan en leg ze daarna in een ovenschotel.
Het vlees mag ongeveer een 15 tal minuutjes 
in een oven van 160°. (dit is uiteraard 

uit de oven en laat nog 10 minuutjes rusten in 
zilverpapier.

even inkoken. Voeg nu het water doe en al 

4
Type gerecht

Vlees

Sublimix
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Een vispannetje is een absolute klassieker, maar wel een 
caloriebommetje. Dit�ecept voor een gezond vispannetje 
telt minder calorieën en is toch even lekker. 

Hoofdgerecht

Gezond vispannetje

20 min20 min

• 300 g wortelen
(in julienne)

• 400 g prei (in julienne)
• klontje boter
• 1 el groentebouillon
• peper
•
• 250 g kabeljauw
• 250 g heilbot
• Cuissana
• 600 ml water
• 1 el visbouillon
• 5 CookMates witte

saus
• 1 el mosterd
• peper
• nootmuskaat
• pakje gemalen kaas
•

Stoof de groentjes beetgaar in een klontje boter en kruid 
ze met wat peper en groentebouillon. Laat het water met 
de visbouillon koken en zet het vuur dan terug zodat de 
bouillon net niet kookt. Pocheer de vis.

Schep de vis er voorzichtig uit. (laat het overtollige vocht 
een beetje uitlekken) Voeg de witte saus toe aan de 
bouillon en breng al roerend aan de kook.

Bestrooi een ovenschotel met cuissana en leg als eerste 
laag de stukken vis. Leg hierboven de groentjes met 
daarover de saus.

Werk af met een laagje gemalen kaas en zet de schotel 

Bestrooi met de garnalen.

Serveer dit gezond vispannetje met aardappelpuree.

4

INGREDIËNTEN

Type gerecht
Vis

Sublimix
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“Op zoek naar het perfecte bij- of hoofdgerecht tijdens 
deze hittegolf? Op de markt liet ik deze koude pastasalade 
proeven en die viel zo hard in de�maak, dat ik je zeker 
dit fregola�ecept wil meegeven. Vaak vind ik koude pasta 
heel erg flauw en moet je er al een flinke hoeveelheid 
cocktailsaus over gieten voor hij wat�maak heeft. In dit 
recept kruid ik de pasta van in het begin goed af. Omdat 
onze wokkruiden er warm bij gaan trekt de�maak er goed 
in en krijg je een heerlijk, afsmakend gerecht. �obeer 
het zeker ook eens met andere garnituur zoals olijfjes, 
basilicum, feta … Deze koude pastasalade wordt zeker een 
voltreffer bij je volgende bbq!”

Bijgerecht

Fregola recept met mozzarella 
en kerstomaatjes

• 500 g witte of
gekleurde fregola
(kleine bolletjes

griesmeel)
• Groentebouillon
•
• 1 cookmate

wokkruiden
• 3 cookmates

geroosterde

• 1 rode paprika
• 250 g kerstomaatjes
• 2 pakjes mini

mozzarella
• Potje zongedroogde

tomaatjes (op olie)

• Bussel bladpeterselie

• Peper

Kook de fregola beetgaar in ruim water met 
groentebouillon.

afkoelen.

de mini-mozzarella en hak de zongedroogde tomaatjes 

kruid verder af met de peper en peterselie.

Laat dit fregola recept je in de zevende hemel brengen!

INGREDIËNTEN

15 min
Type gerecht

Veggie

Sublimix



Ontdek nog meer recepten 
met Sublimix op onze website. 

Bekijk de�ecepten van Liselotte

DE KEUKEN 
VAN LISELOTTE 

2
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“Dat je met Sublimix-bouillons de allerlekkerste
oepen 
maakt, zal voor niemand nog een verrassing zijn. Toch 
probeer ik ze altijd iets
pecialer te maken door middel 
van de garnituur die erin zit. Zo maak je van een 
“simpel”
oepje toch iets apart! De gebruinde bloemkool 
in deze bloemkoolsoep met kruidenkaas en grijze 
garnalen
maakt niet alleen overheerlijk, maar zorgt ook 
voor een lekkere crunch!”

Voorgerecht

Bloemkoolsoep met kruidenkaas 

30 min15 min

•
• 250 g ui
• 1 teentje look
• 900 g bloemkool
• 1250 ml water
• 250 ml melk
• Enkele takjes dragon
• Klontje gezouten boter
• Peper
•
•
• Bieslook
• 50 g kruidenkaas

(Rambol of Boursin)

Roer regelmatig zodat de ui niet bruint.

de melk. Bind de takjes dragon samen met een touwtje en 
laat meekoken. Laat de bloemkool goed gaar koken.

peper en mix de soep glad.

4

INGREDIËNTEN

Type gerecht
Vis

Sublimix
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“Wat deze gele courgettesoep extra lekker maakt, is dat 
hij�uper�meuïg is. Daarom is het zeer belangrijk dat je 
je�oep lang genoeg blijft mixen. �oef je nog wat korrel? 
Dan mix je�impelweg nog wat langer. Dat maakt echt het 
verschil!”

Voorgerecht

Gele courgettesoep

20 min15 min

• 2 dikke uien
• 2 teentjes look
•
•
•
• 3 CM kippenbouillon
•
• 1 CM currysoep
• 100 ml room
• Peper
• Verse basilicum

-

even meestoven.

-
soep: de courgetten! Hak ze grof en voeg ze aan de uien 
en look toe. Bestrooi met 1 CM kippenbouillon en laat ze 

toe en laat je het geheel een 20-tal minuutjes pruttelen.

kippenbouillon toe. Mix de soep vervolgens langdurig 
glad tot er geen korrel meer te proeven is en werk af met 
een blaadje basilicum. 

4

INGREDIËNTEN

Type gerecht
Veggie

Sublimix



2



2

Dit zou ik elke dag kunnen eten: het pastacampi
ecept 
met look, citroen, chili en veel olijfolie. Less is more in dit 
geval. Ik gebruik enkel een paar topproducten die het nu 
eenmaal zeer goed met elkaar kunnen vinden. Super lekker 
ennel klaar! 

Hoofdgerecht

Pasta scampi recept  
met look, chili en citroen

• 4 San Marzano tomaten
• Zakje scampi (600 g)
• 1 courgette
• 500 g capellini pasta
• 1 rode chilipeper
• 4 tenen look
•
• 1 grote sjalot
• Zeste van 1 citroen
• Sap van een halve

citroen
• Grof zout
• Peper
• Cuissana
• 1 cookmate

kippenbouillon
• Vers gehakte

bladpeterselie

tot in de helft. Zo krullen ze mooi op.

Zet een hoge pan op het vuur en bestrooi de bodem met 

goed droog en bak deze kort en heet in de pan. Kruid met 
wat grof zout en peper. Haal ze even uit de pan en houd 

chilipeper gedurende enkele minuten op een iets zachter 
vuur. Voeg nu de courgetteblokjes toe en stoof zeer kort 
mee. Kook ondertussen de pasta in gezouten water.

kippenbouillon.

Voeg nu de pasta toe en zet alles goed onder elkaar.

INGREDIËNTEN

30 min
Type gerecht

Vis

Sublimix



•
graatjes eruit gehaald)

• Visbouillon
• Lookboter
•
• 1 ui
• Halve venkel
• 1 teentje look
• 1 aubergine
• 1 rode paprika

• Half bakje champignons
• Halve courgette
• 3 tomaten (pitjes eruit gehaald)
•
•
• Peper
• 1 kl Provençaalse kruiden
• 1 Cookmate groentebouillon
•
• Lookbroodjes

INGREDIËNTEN



3Hoofdgerecht

Zalmforel in papillot met ratatouille

15 min20 min4

“Dit is zo een gerechtje dat tot�tand kwam op een ‘koelkast-opruimdag’ maar nu gepromoveerd is 
tot een volwaardig�ecept. Het is�uper�impel, maar zo ongelooflijk lekker. Maak je deze zalmforel 
in papillot op voorhand voor je gasten, laat dan de�atatouille eerst afkoelen. Daarna kan je de 
papillotten prepareren zodat je deze enkel nog in de oven moet�teken of op de bbq moet leggen. 
Hier ga je zeker mee�coren!”

voor de ratatouille en stoof ze in beetgaar 

hierboven in de ingrediënten omschreven 
staat.

kort inkoken. 

Kruid de ratatouille vervolgens af 

groentebouillon.

zilverpapier en bestrooi ze met visbouillon.

lookboter per papillot en een takje 

Leg de zalmforel 15 minuten in een 

Is de zalmforel na 15 minuten klaar? Serveer 

Type gerecht
Vis

Sublimix
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“ Misschien wel het kortste�ecept dat ik ooit maakte voor 
de Keuken van Liselotte, maar daarom niet minder lekker. 
Verwen je gasten met deze gevulde paddenstoelen. Perfect 
als aperitiefhapje of als bijgerecht bij je volgende barbecue. 
Neem het van mij aan, deze champignons met burrata zijn 
gewoon mega lekker!”

Bijgerecht

Champignons met burrata

15 min5 min

•
champignons

• 150 g burrata (Een
Italiaanse verse

mozzarella en room)
• Provençaalse

kruiden
• Sublimix Kruidenzout
• Peper
• Paprikapoeder

de steeltjes.

kruidenzout in.

Vul ze vervolgens met burrata.

wat paprikapoeder.

Leg ze op een bakplaatje en bak ze zo’n 15 minuten 
op de barbecue. Geen barbecue in het verschiet? Bak 
de champignons met burrata dan 15 minuten in een 

Laat het smaken!

4

INGREDIËNTEN

Type gerecht
Veggie

Sublimix
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Onze insta-soepen zijn ideaal als lekker en gezond 
tussendoortje. Oplossen in koud water,	oerend aan de 
kook brengen, zachtjes laten doorpruttelen en klaar! 
Maar eigenlijk zijn onze insta-soepen veel meer dan dat. 
Ze zorgen voor extra�maak in een verse groentesoep. 
En zijn ook de basis voor overheerlijke�auzen.

Saus

Aspergesaus

0 min20 min

• 200g groene asperges
•
• 20g aspergesoepmix
• 15g witte sausmix
• Witte peper
• Peterselie
•
• Lente-uitje

Versnipper 200g groene asperges en stoof kort aan 
(al dente).

-

binding. Laat even koken.

Versnipper een lente-uitje en voeg op het einde toe.

4

INGREDIËNTEN

Type gerecht
Veggie

Sublimix



• 1 lamskroontje
•
• 4 jonge wortelen
• 4 stronkjes witloof
• 6 jonge aardappeltjes in de schil
• 5cl room

• 1 sjalot
•
•
•
•
•

Voor de lamskroon Sublimix producten

•
• Lichte braadsaus
• Kruidenmix voor

vlees en vis
• Kruidenzout
•
• Vleesbouillon
• Cuissana

INGREDIËNTEN

Voor de 

3
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Ontdek hier het�ecept voor lamskroon in de oven 
met�ode wijnsaus en een crème van knolselder.

Hoofdgerecht

Lamskroon in de oven met rode 

20 min30 min

Bereidingswijze

een 10-tal minuten zeer zacht inkoken.

met 1 à 2 Cookmates Lichte braadsaus.
Voeg de tomatenpuree toe + 1 afgestreken KL 
Vleesbouillon en een beetje zwarte peper.
Kook de in blokjes gesneden knolselder in 

beetje witte peper en roer een EL Cuissana 

Kook de wortelen en het wiloof beetgaar.

De lamskroon
Laat je oven voorverwarmen.

het lam met Kruidenmix voor vlees en vis en 
bestrooi je het met Cuissana.

Korst de lamskroon aan in een hete pan 
(zonder andere vetstoffen te gebruiken).

gedurende 15 à 20 min.

Terug naar de groenten
Meng Cuissana met een klein beetje Sublimix 
kruidenzout en wentel de wortelen door dit 
mengsel. Meng Cuissana met een beetje 
Tellfoix Gold (of Vleesbouillon) en wentel het 
witloof hierdoor.

Stoof de groenten even aan. Serveer met 
aardappelen in de schil.

4
Type gerecht

Vlees

Sublimix



• 1300g bloemige aardappelen
• 500g spinazie
• Klontje boter
• Peper
• Nootmuskaat
• 150ml volle melk
• 1 Cookmate groentebouillon
•
• Klontje boter
•
• 300ml water

• 1 Cookmate visbouillon
• 300ml room
• 1 el witte saus (eventueel)
• Peper
•
•
• 2 tomaten
• 4 zeetongen (opgekuist door visboer)
• Klontje boter
• Grof zout
• Peper

INGREDIËNTEN

3



3Hoofdgerecht

15 min10 min4

“Al jaren praat ik op de markt over deze�aus. Ik ben er zo verzot op, dat ik het�ecept van deze 
witte wijnsaus tegen veel klanten vertel en zelfs voor hen opschrijf. Hoog tijd dus om het online 
te zetten! Deze witte wijnsaus is niet alleen ongelooflijk lekker, maar ook�uper makkelijk om te 
maken. En ook perfect om op voorhand klaar te maken. Combineer deze witte wijnsaus zeker ook 
een met andere vissoorten. Voeg wat dille of bieslook toe en geniet!”

ze enkele seconden in kokend water te 

genoemd. Haal vervolgens de pitjes eruit 

Versnipper de sjalotjes en stoof ze aan in 

de visbouillon en de room toe. Laat dit 

ongeveer 300ml overhoudt. Indien nodig 

Sublimix witte saus. Voeg net voor het 

draai van de pepermolen toe.

Kook of stoom de aardappelen.
Smelt een klontje boter in een hoge kookpot.
Hak de spinazie grof en doe deze samen de 
zachtgekookte aardappelen in de pot.
Maak er puree van door de melk toe te 

nootmuskaat en groentebouillon.

garnalen.

Type gerecht
Vis

Sublimix



• 2 mooie entrecotes
•
•
•
• Zeste
• Gemengde sla voor 4 pers
• Zongedroogde tomaatjes
•

• Bieslook
•
•
• Croutons
• 4 sneetjes ciabatta

• Grof zout
• Cuissana

•
•
• Een handvol rucola
• Basilicum
• 2 el geraspte parmezaanse kaas
•
• 3 artisjokharten (op olie)
• 1 el citroensap
• Peper en zout

Voor de entrecote

Voor de pesto

INGREDIËNTEN



Hoofdgerecht

Entrecote BBQ-recept:  
Italiaanse verleiding op de grill

20 min

Sappige entrecotes met een Italiaanse twist op 
de barbecue? Dit entrecote BBQ-recept doet 
je watertanden!

Dit kan je al op voorhand doen

Steek daarom op je gemak het vuurtje aan en 

maken.

De perfecte pesto

met de staafmixer. Zet het mengsel afgedekt in 

broodjes.

Oliemengsel: de finishing touch voor�traks

-

Een�alade die je doet�melten

Maak een torentje en werk af met de zonge-
-

krullen en croutons.

Vleestang in de aanslag!

entrecote BBQ-recept. Maar eerst nog even de 
asperges in orde brengen!

Kook de asperges beetgaar en dep ze droog.
Is je vuur perfect aan het smeulen? Kleuren de 

met Cuissana en bak ze kort op de BBQ. Voeg 
ze toe aan het slaatje. Het geheime ingrediënt 
van dit entrecote BBQ-recept? Cuissana! 
Paneer de entrecotes ermee en grill ze.

reepjes en leg ze op het bord. Hoe lang het 

hoe doorbakken je het wilt. Smeer het vlees in 
met het oliemengsel en bestrooi met enkele 
korrels grof zout. Besmeer de gebakken 

Type gerecht
Vlees

Sublimix



Cuissana

-
ter in poedervorm. Het is een zui-
ver plantaardige vetstof – zonder 

delicate producten zoals sint-ja-

zelfs fruit te bakken.

Verkozen tot product van het jaar!

Maak kennis met dé gezondste 
bakstof op de markt!

Ontdek Cuissana



4



4

Ik maak dit�eceptje al een paar jaar. Het is echt 
verrukkelijk. Ik geef de�campi’s meestal als voorgerecht 
met een�tukje brood om niets van de heerlijke�aus te 
missen. Je kan ze ook per drie als aperitiefhapje�erveren 
of als hoofdgerecht met pasta. Ik ben er zeker van dat je 
dit vaker zult maken.

Voorgerecht

Scampi met venkel en Sambuca

15 min5 min

• 1 venkel
• Klontje boter
• Peper
• 1 kl groentebouillon
• 24 scampi (gepeld

en drooggedept op
keukenpapier)

• Grof zout
• Cuissana
• 100 ml Sambuca
• 225 ml room
• 1 kl kippenbouillon
•

dragon
• 2 el bieslook
• Enkele takjes groen

van de venkel

in een klontje boter.

Kruid met peper en groentebouillon. Zet een pan op 
vuur en strooi er een laagje cuissana in.  Bak de scampi 
kort in een hete pan. Kruid ze met peper en een klein 
beetje grof zout.

Blus de pan met Sambuca en laat even meekoken. Giet 

dragon. Roer alles onder elkaar.

4

INGREDIËNTEN

Type gerecht
Vis

Sublimix
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Voor deze overheerlijke koude pasta met pesto maak je 
best de pesto zelf! Daar kan geen enkel potje aan tippen. 
Gebruik ook een parmezaanse kaas van goede kwaliteit! 
Dit gerecht kan je trouwens perfect warm�erveren. Aan 
jou de keuze. Smakelijk!

Hoofdgerecht

Koude pasta pesto met feta: 
écht zuiders genieten!

10 min10 min

Voor de pesto:

• 50 g basilicum
•
•
• Klein teentje look
•
•
• 2 el citroensap
• Peper
• 2 tl kruidenzout

Voor de pasta:
• 500 g orzo
• Groentebouillon
•
•
• 300 g kerstomaatjes
• 130 g diepvrieserwtjes
• 150 g feta
• Enkele blaadjes rucola

mix.

Laat afkoelen.

minuutjes staan en giet af.

enkele blaadjes rucola.

Geniet van je koude pasta pesto met feta!

4

INGREDIËNTEN

Type gerecht
Veggie

Sublimix
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“Asperges met hesp en kaassaus: mijn lente versie van het 
klassieke witloof in de oven, dat zich al lang niet meer 
hoeft te bewijzen. Door deze lichtere kaassaus zal het 
gerechtje minder zwaar vallen dan op de traditionele 
wijze. Maar het moet zeker niet aan�maak inboeten! 

Hoofdgerecht

Asperges met hesp en kaassaus op 
een bedje van peterseliepuree

• 24 witte asperges
• Grof zout
• Peper
•
•

aardappelen
• 300 ml melk
• 30 g bladpeterselie
• 1 cookmate groentebouillon
• Nootmuskaat
• Peper
• Klein klontje boter
• 750 ml melk
• 2 cookmates witte saus
• 2 cookmates aspergesoep
• 1 kl kippenbouillon
• Nootmuskaat
• Peper
•
• 40 g paneermeel

Schil de asperges en kook of stoom ze net beetgaar. 
Laat ze afkoelen tot kamertemperatuur en kruid ze 

3 in een plak ham en leg ze naast elkaar in een 
ovenschotel.
Maak de puree door de aardappelen goed gaar te 
koken of te stomen.`

deze in een kookpot en verwarm een beetje.

peper en nootmuskaat.

aspergesoep in een kookpot en breng zachtjes en al 
roerend aan de kook. Roer er de gemalen kaas onder 

Overgiet de aspergerolletjes met deze saus.

strooi dit over de ovenschotel.

Zet de schotel 30 minuten in een voorverwarmde 

INGREDIËNTEN

45 min
Type gerecht

Vlees

Sublimix



• 1 bloemkool
• 2 uien
•
•
• 2 el kappertjes
•
•
• peterselie
• peper
•
• boter
•
• 1 roggevleugel (geportioneerd)
• 1 venkel
•

• klontje boter
• 1 kl kippenbouillon
• 2 kl visbouillon
• klontje boter
• peper

• 2 sjalotjes
• 1 el tomatenpuree
• 350 ml water
• 2 CM hollandaisesaus
•
• 1 el citroensap
• 1 tl kippenbouillon
• cayennepeper
•

INGREDIËNTEN



Hoofdgerecht

Roggevleugel met bloemkool 
en choronsaus

“Dit gerechtje kan je mooi in drie verdelen: 
de bloemkoolrijst, de�oggevleugel en de�aus. 
Maak ze ook eens los van elkaar. Geef de 
bloemkoolrijst bijvoorbeeld eens koud als 
salade bij een bbq. Of�erveer de choronsaus 
bij een�appige entrecote. Je zal versteld 
staan van de combinatiemogelijkheden. Veel 
kookplezier!”

venkel in kleine blokjes en strooi ze over de 
roggevleugel. Besprenkel de roggevleugel 

en 1kl kippenbouillon over. Kruid royaal met 
peper. Bedek de schotel met aluminiumfolie 
en zet 30 min in de voorverwarmde oven. Laat 
hierna nog een 5 tal minuten in de oven staan 
zonder folie.

kort meestoven. Werk af met peper en de 

Versnipper 2 sjalotjes en stoof zacht in wat 

Meng 350 ml water met 2 CM hollandaisesaus 
en giet over de getomateerde sjalotjes. Laat 
zachtjes koken en breng verder op smaak met 

en de dragon.

30 min15 min4
Type gerecht

Vis

Sublimix
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“ Coquilles brengen meteen een feestelijke�feer op ieders 
bord. De cuisson is echter zeer belangrijk; coquilles 
dienen namelijk kort maar heet gebakken te worden. 
Anders worden ze taai. Daarom zijn ze perfect om met 
Cuissana klaar te maken. Cuissana kan immers een veel 
hogere temperatuur verdragen dan bijvoorbeeld boter of 
olijfolie. Korst ze mooi toe aan beide kanten maar zorg 
dat ze vanbinnen glazig blijven. Smakelijk!”

Eindejaarsmenu

Coquilles met prei en 
curry-hollandaisesaus

10 min10 min

• 4 stronken prei
• Boter
• Peper
• Nootmuskaat
• 3 kl kippenbouillon
• 1 sjalot
• Boter
•
•
• 250 ml water
• 2 el citroensap
• 2 CM hollandaisesaus
• 1 tl kippenbouillon
• Peper
• Handvol zeekraal
• 12 coquilles
• Cuissana
• Grof zout
• Lompviseitjes

slierten van ongeveer 10 cm lang. Stoof de prei aan in 

klontje boter. Bestrooi met de currypoeder en laat even 

Voeg het water met de hollandaisesaus toe. Laat een paar 

en kippenbouillon. Blancheer de zeekraal en stoof kort 
aan in wat boter. Kruid met peper. Paneer de coquilles in 
cuissana. Bak de coquilles daarna kort in een hete pan en 

een vork drie toefjes prei op te draaien. Schik hierop de 

saus. Klaar om je gasten te verrassen?

4

INGREDIËNTEN

Type gerecht
Vis

Sublimix
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Bij deze is het officieel: wanneer�pruitjes op het menu 
verschijnen, gaan we�teevast de herfst en winter in. 
Toen mijn zoontje Mano daarstraks thuiskwam en vroeg 
wat we gingen eten, was mijn antwoord: ‘spruitjes’. De 
teleurstelling was lichtjes zichtbaar op zijn gezicht. 
Althans, tot ik hem al een hapje liet proeven van 
deze�pruitjesstoemp met�pekjes en mosterdsaus. Zijn 
bord heeft hij daarna tot de laatste hap leeggegeten. 
Heerlijke, dagelijkse kost!

Hoorfdgerecht

Spruitjesstoemp met  
spekjes en mosterdsaus

30 min20 min

• 1 kg spruitjes
•

bloemige aardappelen
• 2 uien
• Klontje boter
• 400 g gerookte

spekblokjes
•
• 400 ml melk
• 2 cookmates

rundsbouillon
• Klontje boter
• Peper
• Nootmuskaat
• 500 ml water
• 4 cookmates

hollandaisesaus
• 2 el mosterd
• 90 g gemalen kaas
• 4 cookmates

paneermeel

4

INGREDIËNTEN

Kook of stoom de spruitjes beetgaar. Kook of stoom 
de aardappelen gaar. Versnipper de uien grof en 
stoof ze zacht in een klontje boter. Voeg de spruitjes 
en de aardappelen toe en stoemp ze grof. Bak het 

rundsbouillon. Roer er de spekblokjes onder. Meng de 
kaas met het paneermeel.Zet de oven op de grillstand.

Meng het water met de mosterd en de hollandaisesaus. 
Breng zachtjes aan de kook. Strooi wat van het 
kaasmengsel over de puree en grill dit enkele minuten.

Laat het smaken!

Type gerecht
Vlees

Sublimix



• 2 dikke uien
• 3 tenen look
•
• Peper
• Zout
•
•
• 2 stengels selder
• 1 chilipeper
• 1 el baharat kruidenmix

supermarkten)
• 1 el ras el hanout
• 1 kaneelstokje
• 300 ml kokend water
• Plukje saffraandraadjes

• 1 el runsbouillon
• 1 blik tomatenblokjes
• 1 zoete aardappel
• 1 aubergine
• Wokkruiden
• 2 rode paprika’s
• 1 courgette
• 1 blik kikkererwten
• 120 g gedroogde abrikozen

(gehalveerd)
•
• Peper
• 3 el tomatensoep
• Peterselie
• Koriander
• Munt

INGREDIËNTEN

5



5Hoofdgerecht

Tajine met lam

“�e hier niet instant gelukkig van wordt	aad 
ik een korte check-up aan bij de huisdokter. 
Zelf geen tajine in huis? Dit	ecept maak je 
ook eenvoudig klaar in een gewone�toofpot.” 

Een tajine met lam? Haal je tajine maar boven! 
Zet ‘m op een hoger vuur met een scheut 

in twee keer. Haal het vlees er even uit en zet 

pot. Stoof ze kort aan.

deze als het vlees toe. Bestrooi met de baharat 
en ras el hanout-kruiden en stoof even mee aan. 
Voeg de kaneelstok en de tomatenblokjes toe.

er het deksel op. Laat nu een 40tal minuten op 

een zacht vuurtje sudderen.

in blokjes en leg ze boven op de stoofpot. 
Bestrooi met wokkruiden en duw de groenten 
een beetje aan met een lepel zodat ze onder 
staan. Zet het deksel er terug op en laat nog 
een kwartiertje sudderen.

en doe deze samen met de kikkererwten en 

met wokkruiden en druk weer een beetje 
aan. Zet het deksel erop en laat opnieuw een 
kwartiertje verder garen.

Rooster de amandelen kort in een droge 

tomatensoep en roer er deze voorzichtig 

de amandelen. Serveer je tajine van lam met 

30 min20 min4
Type gerecht

Vlees

Sublimix
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“Dit hapje moet je zeker eens uitproberen. De bavarois 
van asperges is	uper	impel om te maken. En wat ik 
zelf leuk vind is dat je de hapjes enkel nog even uit 
de ijskast moet nemen als je gasten er zijn. Zo kan je 
tijdens het aperitief gezellig bij je vrienden zitten om 
van dit aspergebommeke te genieten. �obeer deze 
bavarois zeker ook eens uit met grijze garnalen of wat 
gerookte zalm.”

Voorgerecht

Bavarois van witte asperges

• 500 g witte asperges
• 250ml room
• Melk
• 1 cookmate

kippenbouillon
• 50g geraspte parmezaan
• 3 grote blaadjes gelatine
• 9 groene mini asperges

(kort gebakken of
gekookt)

• Geroosterde

• Gedroogde ham
• Cayennepeper
• Zout

asperges aan de kook met de kippenbouillon en laat 
ze goed gaar koken. Zo kunnen ze vervolgens goed 
gemixt worden en heb je geen harde stukken.
Week de gelatine in voldoende koud water.

parmezaanse kaas in een blender en mix ze zeer 

uit en roer deze onder de hete aspergepuree.
Klop de room op en spatel dit onder het lauwe 
mengsel. Let er op dat het mengsel zeker niet meer 

eventjes afkoelen.

Kruid met de cayennepeper en zout. Nu is je bavarois van asperges klaar!

Is je bezoek daar? Haal dan de glaasjes uit de koelkast en werk de bavarois van asperges af met 

INGREDIËNTEN

10 min
Type gerecht

Vlees

Sublimix





Hoorfdgerecht

Saltimbocca met tomatensaus

20 min20 min

• 12 kalfslapjes
• Salie
• 12 sneden heel dun

gesneden parmaham
•
• Lookboter
• Peper
• Grof zout
• 200 g rode ui
• 3 tenen look
• 300 g kerstomaten
•
• 400 g tomatenblokjes

uit blik
• 200 ml water
• 1 CM rundsbouillon
• 2 CM tomatensoep
• Verse basilicum
• 500 g pasta
• Parmezaan
• Peterselie

4

INGREDIËNTEN

De typische Italiaanse keuken, zonder al te veel poespas.

deze samen met de tomatenblokjes aan de ui en look toe. 
Spoel het blik van de tomatenblokjes nog even uit met 

laat je ongeveer een uurtje zachtjes pruttelen. Haal de 

sliertjes en strooi over het vlees. Kruid met peper en leg 

nog een klontje lookboter in de pan en laat dit even mee 
smelten. Haal de pasta boven en kook ‘m al dente.

Type gerecht
Vlees

Sublimix



Over Sublimix 
Een begrip bij beroep- en hobbychefs 

geworden in heel wat keukens. Het verhaal 

populaire  naar België 
van 

onze bestsellers. 

Gaandeweg breidden we het aanbod uit 

inmiddels 
ook op onze webshop. 

hebben we een trouw publiek van hobbykoks 
en professionele keukens opgebouwd.  

smaak 
brengen. Bovendien bevat ons gamma 
diverse smaakvolle producten voor mensen 
met beperkingen op het 

smaakversterkers.



•
•
•

BESTEL
SUBLIMIX
ONLINE

Naar de webshop
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Populaire 
producten

ippenbouillon

itte Saus Groentebouillon

Tello ix Gold



66

www.sublimix.be


