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Ons Stayokay wikkelhuis menu

Dag 1 
Krieltjes met gebakken groenten en muhammara  

Dag 2
Macaroni met rode pesto en roomkaas   

Dag 3 
Chili sin carne met stokbrood



Zuivel:
◊	 175 gram fetakaas, in blokjes (dag 1)
◊	 150 gram boursin (dag 2)
◊	 150 gram geraspte kaas (dag 2)

Groenten en fruit:
◊	 600 gram krieltjes (dag 1)
◊	 400 gram roerbakgroenten met champignons 

(dag 1)
◊	 400 gram Italiaanse wokgroenten (dag 2)
◊	 400 gram Mexicaanse roerbakgroenten (dag 3)
◊	 450 gram geroosterde paprika (diepvries, 

Bonduelle) (dag 1)
◊	 450 gram geroosterde groentenmix (diepvries, 

Bonduelle, met courgette, paprika en aubergine) 
(dag 2)

◊	 90 gram rucola (dag 2)

Overig:
◊	 200 gram muhammara (Maza) (dag 1)
◊	 90 gram rode pesto (dag 2)
◊	 400 gram gehakte tomaten uit blik (dag 3)
◊	 800 gram kidneybonen uit blik, uitgelekt (dag 3)
◊	 200 gram mais uit blik, uitgelekt (dag 3)
◊	 1 stokbrood (dag 3)

Voorraadkast:
◊	 250 gram volkoren macaroni (dag 2)
◊	 2 el Piccadillo (Jonnie Boer, kruiden) (dag 3)
◊	 Olijfolie om in te bakken
◊	 Zout
◊	 Peper

Boodschappenlijstje
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Verhit de olijfolie in een pan en bak de krieltjes 5 minuten. Voeg 
de roerbakgroenten en geroosterde paprika toe. Bak 5 minuten 
mee tot ze zacht zijn. Voeg dan de muhammara toe. Serveer met 
de fetakaasblokjes.

Zuivelvrij? Vervang de fetakaas door gerookte kipreepjes of blokjes 
kipfilet.
Diepvries? Ik nam ze mee en heb ze in de koelkast gelegd (eventu-
eel in bakje). Dat gaat prima en dan kun je ze nog goed gebruiken, 
diezelfde avond en de avond erna.

20 minuten4 personen

◊	 1 el olijfolie
◊	 600 gram krieltjes
◊	 400 gram roerbakgroenten met 

champignons
◊	 450 gram geroosterde paprika 

(diepvries, Bonduelle)
◊	 200 gram muhammara (Maza)
◊	 175 gram fetakaas, in blokjes
◊	 zout en peper naar smaak

Krieltjes met gebakken groenten en 
muhammara   
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Dag 1



Kook de macaroni gaar volgens de instructies op de verpakking. 
Verhit de olie in een pan en bak de groenten zacht. Voeg de 
pesto, boursin toe. Serveer de saus met de macaroni, rucola en 
geraspte kaas.

Glutenvrij? Neem glutenvrije pasta.
Zuivelvrij? Neem zongedroogde tomatenpesto en vervang de bour-
sin door een goede scheut plantaardige room

20 minuten4 personen

◊	 250 gram volkoren macaroni
◊	 1 el olijfolie
◊	 400 gram Italiaanse 

wokgroenten
◊	 450 gram geroosterde 

groentenmix (diepvries, 
Bonduelle, met courgette, 
paprika en aubergine)

◊	 90 gram rode pesto
◊	 150 gram boursin
◊	 90 gram rucola
◊	 150 gram geraspte kaas
◊	 peper en zout naar smaak

Macaroni met rode pesto en boursin 
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Dag 2



Verhit de olie in een pan en bak de groenten zacht.Voeg de ge-
hakte tomaten, kidneybonen en mais toe. Voeg de kruiden, zout 
en peper toe. Laat even pruttelen en serveer met het stokbrood.

Vegetarisch?  Vervang de ham door avocado.
Geen Jonnie Boer? Neem chili con carne kruiden of neem 1 tl 
paprikapoeder, 1/2 tl komijnpoeder en 1/2 tl korianderpoeder + 
chilipoeder naar smaak.

20 minuten4 personen

◊	 1 el olijfolie
◊	 400 gram Mexicaanse 

roerbakgroenten
◊	 400 gram gehakte tomaten uit 

blik
◊	 800 gram kidneybonen uit blik, 

uitgelekt
◊	 200 gram mais uit blik, 

uitgelekt
◊	 2 el Piccadillo (Jonnie Boer, 

kruiden)
◊	 1 stokbrood
◊	  zout en peper naar smaak 

Chili sin carne met stokbrood    
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Dag 3


