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MANDEMAKERS FELICITEERT 
PSV MET HET KAMPIOENSCHAP!

Beste PSV-fan,
 
Ter ere van het behalen van de 22e landstitel biedt Mandemakers 
Keukens de fans van PSV het receptenboekje van de 
kampioenen! Afgelopen seizoenen (Flits 2013-2014 en 2014-
2015) hebben twaalf van onze kampioenen kookbattles tegen 
elkaar gehouden. Deze recepten hebben wij speciaal voor de fans 
ter ere van het kampioenschap gebundeld in dit boekje.
 
Mandemakers Keukens is sinds 2013 trotse partner van PSV 
en wil op deze manier de club en haar fans feliciteren met deze 
welverdiende landstitel.
 
Geniet van de heerlijke gerechten van onze kampioenen. Mocht je 
nog iets meer uitleg willen van de spelers kijk dan op 
psv.nl/scorenindekeuken 
 
Gefeliciteerd en eet smakelijk!

Stefan MandemakersONZE SHOWROOM IN 
BEUNINGEN



INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN:
-  Aardappelpuree (1700 gram)
-  Boerenkool gesneden (425 gram)
-  Water (800 ml)
-  Vleesbouillonpasta (15 gram)
-  Peper en zout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE:
-    Kook de gesneden boerenkool knapperig en 

beetgaar in water met de vleesbouillonpasta
-    Zeef de boerenkool en meng deze door de 

warme aardappelpuree
-   De boerenkoolstampot op smaak brengen 

met peper en zout

SERVEREN MET:
-  Surinaamse piccalilly
-  Mosterd

BOERENKOOLSTAMPOT
VAN JETRO WILLEMS



VOORBEREIDEN
-  450 gram gemarineerde aardappels schillen, wassen en 300 g aardappels 

in weinig water met zout in ca. 20 minuten gaar koken. Intussen rest van 
aardappels in partjes snijden (en tot gebruik in water bewaren).

-		Knoflook	pellen	en	fijn	hakken.	Peper	schoonmaken	en	heel	fijn	snijden.	In	
keukenmachine	of	met	vijzel	twee	tenen	knoflook,	helft	van	rode	peper	en	
djinten pureren.

-		Kipfilet	in	blokjes	snijden,	wassen	en	goed	droogdeppen	met	keukenpapier	
(en tot gebruik in koelkast bewaren).

-  Uien pellen en snipperen. Kousenband schoonmaken en wassen. Aard-
appels	afgieten	en	pureren.	Knoflookpuree	en	snufje	zout	erdoor	roeren.

BEREIDEN
-  In kom bakmeel met snufje zout, 150 ml handwarm water en 

een 1/2 eetlepel olie tot soepel deeg kneden. Deeg ca. 10-15 
minuten laten rijzen. In wok 2 eetlepelsolie verhitten. 1 teen 
knoflook,	helft	van	ui,	1/2	van	bouillontablet	en	1/2	eetlepel	
kerriepoeder roerbakken. Aardappelpartjes en kousenband 
erdoor scheppen en met een 1/2 dl water in ca. 30 minuten 
afgedekt zachtjes gaar stoven, regelmatig omscheppen.

-		In	roerbakpan	2	eetlepels	olie	verhitten.	Rest	van	knoflook,	ui,	
peper, kerriepoeder, bouillontablet en tomatenpuree ca. 1 minuut 
bakken. Kip ca. 2 minuten meebakken en afgedekt in ca. 15 
minuten zachtjes gaar sudderen. Op smaak brengen met zout.

-  Deeg in 8 ballen verdelen. In midden gat maken, vullen met 
1/8 deel van aardappelpuree en deeg om vulling dichtvouwen. 
Aanrecht en deegroller bestuiven met bloem en deegballen 
uitrollen tot dunne, ronde lappen van ca. 17 cm doorsnede. In 
droge koekenpan met antiaanbaklaag roti’s één voor één bakken 
tot ze gaan bollen. Keren en onderkant ca. 1 minuut bakken. 
Kerrie-kip en kousenband over vier bordenverdelen. Roti’s 
ernaast leggen.

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN:
- 750 g aardappels
- Zout
-	6	tenen	knoflook
- 1 rode peper
- 1/2 eetlepel djinten (gemalen komijn)
-	500	g	kipfilet
- 2 uien

- 50 g kousenband
- 250 g zelfrijzend bakmeel
- 5 1/2 eetlepel zonnebloemolie
- 1 kippenbouillontablet
- 1 1/2 eetlepel kerriepoeder
- 1 eetlepel tomatenpuree
- Bloem om te bestuiven

ROTI
VAN GEORGINIO WIJNALDUM



INGREDIËNTEN VOOR 4 
PERSONEN:
-  450 gram gemarineerde 

kippendijenreepjes
-	5	gram	knoflookpuree
- 1 ui
- 375 ml water
- 1 eetlepel kippenbouillonpasta
- 100 gram kousenband
- 1 wortel gesneden
- Zout en peper naar smaak toevoegen

BEREIDINGSWIJZE:
-  Zet de kippendijenreepjes goed aan 

in de olie
-  Afblussen met water en 

kippenbouillonpasta toevoegen
-  Laat de kippendijenreepjes rustig gaar 

sudderen
- Voeg de wortel, ui en kousenband toe
-  Breng het geheel op smaak met 

peper en zout
- Serveren met rijst

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN:
-	100-125	gram	kipfilet
- 100-125 milliliter crème fraîche
- 200 gram sperzieboontjes
- 100 gram pasta naar keuze
- Groene pesto (basilicumsaus)
- (Olijf)olie of bakboter
- Peper

BEREIDINGSWIJZE:
-  Kook de sperzieboontjes - 10-15 

minuten en de pasta (aangegeven 
kooktijd)

-		Snijd	de	kipfilet	in	kleine	stukjes	
en bak snel bruin in de olie of 
boter

-   Doe er crème fraîche bij. Door-
roeren	met	2-3	flinke	theelepels	
pesto en wat peper naar smaak.

-  Even zachtjes laten koken

PASTA PESTO
VAN JEROEN ZOET

SURINAAMSE KIP
VAN FLORIAN JOZEFZOON



INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN:
- 3 el olijfolie
-	2	teentjes	knoflook
- 355 gram Zweedse gehaktballetjes
- 3 kleine uitjes
- 250 gram kastanjechampignons
- 1 zak paprikamix
- 4 tomaten
- 1 pak rösties

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN:
- 2 eetlepels olijfolie
- 500 gram rundergehakt
- 1 ui
- 1 wortel
- 2 stengels bleekselderij
-	4	tenen	knoflook
- 400 gram tomaten uit blik
- 450 gram gezeefde tomaten 
 (passata)
- Oregano
- 500 gram spaghetti
- Geraspte Parmezaanse kaas

BEREIDINGSWIJZE:
- Verwarm de oven voor op 225°C
-		Meng	de	olie,	de	knoflook	en	wat	

peper en zout
-  Schep in een kom de 

gehaktballetjes, de uien, de 
champignons, de paprika en de 
tomaten	om	met	de	knoflookolie

-  Verdeel alles, ook de rösties, over 
een bakplaat

-  20 min. in de oven (af en toe 
omscheppen)

BEREIDINGSWIJZE:
-  Olie verhitten en verkruimeld gehakt 

2 minuten roerbakken
-		Ui,	wortel,	bleekselderij	en	knoflook	

toevoegen en 1 minuut omscheppen
-  Tomaten, passata, oregano zout en 

peper toevoegen en saus 15 minuten 
laten pruttelen (af en toe roeren)

-  Intussen spaghetti koken
-  Saus op smaak brengen en over de 

spaghetti scheppen, Parmezaanse 
kaas toevoegen

SPAGHETTI BOLOGNESE

OVENSCHOTEL

VAN OSCAR HILJEMARK

VAN JÜRGEN LOCADIA



STOOFPOT
VAN JEFFREY BRUMA

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN:
- 4 eetlepels boter of margarine
- 900 gram aardappeldobbeltjes
- 800 gram hutspotgroenten
- 2 dl melk
- 250 gram bakbacon (dikke plakken)
- Zout
- Versgemalen peper 

BEREIDINGSWIJZE:
-  Aardappeldobbeltjes en hutspotgroenten ca. 5 minuten 

bakken in 2 eetlepels boter
-  Melk en 1 eetlepel boter toevoegen aan wortelmengsel 

en ca. 7 minuten laten garen
-  Intussen 1 eetlepel boter in koekenpan verhitten en 

bacon ca. 5 minuten bakken
- Wortelmengsel met stamper mengen tot grove puree
- Zout en peper toevoegen
-  Stoofpot serveren op borden en bacon er op leggen



INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN:
- 800 gram Runderribeye-angus
-  Groentemix met champignons, paprika, courgette, ui en 

Italiaanse kruiden
- 4 aardappelen
- 40 gram gerookte spekjes
- 120 gram barbecuesaus
- 100 gram zure room
- Bieslook
- Jack Daniels

BEREIDINGSWIJZE:
-  Aardappelen ca. 1 uur in aluminiumfolie in de oven op 

170-180°C grillen
- Maak de groentemix klaar
-  Bak de Runderrib-eye en garneer deze met Jack Daniels
-  Meng de bieslook met de zure room en breng deze aan 

op de aardappelen wanneer deze klaar zijn

RUNDERRIB-EYE
VAN MEMPHIS DEPAY



INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN:
- 500 gr risottorijst
- 13 gr groentebouillonpoeder
- 600 ml kraanwater
- 1 ui

BEREIDINGSWIJZE:
- Snipper de ui en bak deze in roomboter
-  Voeg de risottorijst toe en verwarm deze tot het glazig wordt
-  Gepelde tomaten en sjalottenpuree toevoegen en geheel 

goed doorroeren
-  Maak groentebouillon van het water en het 

groentebouillonpoeder en toevoegen aan het geheel, 
waarna het rustig gaar kan worden

-  Risotto regelmatig doorroeren en naar eigen smaak peper 
en zout toevoegen

- Roomboter
- Sjalottenpulp
- 150 gr gepelde tomaten

PORTUGESE RISOTTO
VAN STIJN SCHAARS

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN:
-	4	Kabeljauwfilets
- 240 gr aardappelpuree
- 100 gr snijbonen
- 100 gr witte bonen
- 40 ml witte wijnsaus
- Zout
- Peper

BEREIDINGSWIJZE:
- Schep 60 gram aardappelpuree op een bord
- Voeg hier 25 gram snijbonen en 25 witte bonen aan toe
- Schenk 10 ml witte wijnsaus over het geheel
-	Leg	de	kabeljauwfilet	bovenop	het	geheel
- Stoom het geheel in 15 minuten in een voorverwarmde oven

KABELJAUW
MET WITTE WIJNSAUS
VAN LUCIANO NARSINGH



INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN:
- 175 gram risottorijst
- 750 ml hete groentebouillon
- Roomboter
- Olijfolie om in te bakken
- Witte ui
- 100 ml zoete witte wijn
- 1 courgette
- 150 gram bacon
- 1 citroen
- Gruyère kaas naar smaak
- Hereford burger
- Peper naar smaak toevoegen

BEREIDINGSWIJZE:
Steak:
- Beide kanten van de steak 3 tot 4 minuten aanbakken
- Circa 20 minuten laten garen in de oven op 130 graden

Risotto:
- Risottorijst aanzetten met olie, uitjes en harde groenten
- Als de rijst glazig wordt een derde van de bouillon toevoegen
- Wanneer rijst droog lijkt te gaan koken weer een deel toevoegen
- Na 20 minuten de courgette toevoegen
- Totale kooktijd ca. 30 minuten
- Gruyère net voor het serveren over risotto strooien

ZWITSERSE RISOTTO 
MET STEAK VAN LUUK DE JONG



INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN:
- 2 schaaltjes jägerburger (à 2 stuks)
- 3 uien (in halve ringen)
- 1 groene paprika
- 1 ui
- 1 bakje trostomaten (ca. 400 g)
- 1 zak rösti (diepvries, 600 g)
- 1 ei
- 2 eetlepels olijfolie
- ½ zakje verse basilicum (à 15 g)

BEREIDINGSWIJZE:
- Verwarm de oven op 200 ºC
- Snijd de paprika in blokjes en snipper 1 ui
- Snijd de tomaten in dikke plakken
-  Doe rösti, paprika, ui en ei bij elkaar en breng 

op smaak met peper en zout
- Schep het röstimengsel in de ovenschaal
- Beleg met tomaten
- Zet de ovenschaal 45 minuten in de oven
-  Verhit een koekenpan zonder boter of olie en 

bak de burgers aan beide kanten bruin en gaar 
in 12 minuten

-  Neem de burgers uit de pan en houd ze warm 
onder aluminiumfolie

-  Bak in het bakvet de uienringen al 
omscheppend 3 minuten

- Garneer de ovenschotel met basilicum

JÄGERBURGER MET RÖSTI
VAN MARCEL RITZMAIER



PASTA MET KIP EN 
KORIANDER VAN RAI VLOET

INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN:
-	 300	g	kipfilet
- 3 el olijfolie
- 1 ui
-	 1	teen	knoflook
- 1 tl gehakte koriander
- 400 gram tomatenblokjes
- 1 hele paprika gesneden
- 450 gram tuinerwten (pak, diepvries)
- 300 gram spaghetti

BEREIDINGSWIJZE:
-	 Snijd	de	kipfilet	in	reepjes
-  Verhit de olie in een koekenpan en bak de kip 3 min. 
 op middelhoog vuur
-	 Snipper	de	ui	en	snijd	de	knoflook	fijn
-	 	Voeg	de	ui,	knoflook,	paprika	en	koriander	toe
-  Breng op smaak met peper en zout. Bak 3 min. mee
-  Voeg de tomatenblokjes toe en breng het geheel aan de kook
-  Leg de deksel op de pan en laat de kip op laag vuur 8 min. garen
-  Voeg de tuinerwten toe en warm ze 4 min. mee



INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN:
-	500	gram	blokjes	kipfilet
- 1 ui (gesnipperd)
-	3	knoflookteentjes	(fijngesneden)
- 1 el gemalen komijn
- 2 el zonnebloemolie
- 1 el chilipoeder

BEREIDINGSWIJZE:
-		Verhit	olie	in	een	koekenpan	en	fruit	de	ui,	knoflook,	komijn	

en chilipoeder 2 minuten op laag vuur
-		Breng	de	blokjes	kipfilet	op	smaak	met	zout	en	peper
-  Voeg de kip toe aan het mengsel en bak het op hoog vuur 

rondom bruin
-  Voeg de tomatenblokjes, bonen en cashewnoten toe en 

laat deze 5 minuten sudderen
- Laat de chocolade al roerend smelten in de saus

- 400 gram kidneybonen
- 400 gram tomatenblokjes
- 75 gram cashewnoten
- 30 gram pure chocolade
-	3	el	fijngesneden	koriander
- 200 gram witte rijst

CHILI MET KIP CASHES
VAN ANDRÉS GUARDADO

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN:
- 2 liter kippenbouillon
-	Stukjes	kipfilet
- 2 a 3 grote kruimige aardappels
- 500 gram kleine, nieuwe aardappeltjes
- 2 a 3 stevige, vastkokende aardappels

BEREIDINGSWIJZE:
-  Doe de bouillon samen met de stukjes kip en alle aardappels in een 

grote pan en breng het aan de kook
- Laat het geheel sudderen tot de aardappels zacht zijn geworden
- Breek de kleine, stevige aardappeltjes in stukken
- Laat de grote kruimige aardappels oplossen in de bouillon
- Voeg de maïskolven toe en kook nog 15 minuten door
- Voeg peper en zout toe
-  Serveer de soep in grote kommen en voeg een lepel kappertjes, 

schijfjes avocado en een scheut room toe

- 2 maïskolven 
- 250 ml kookroom 
 of crème fraîche
- 1 potje kappertjes
- 1 avocado

AJIACO BOGOTANO
VAN SANTIAGO ARIAS



INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN:
- 600 g rundvlees, hacheevlees 
 of riblappen
- 1 elstar appel
- 4 uien
- 300 ml blond bier 
- 150 ml runderbouillon

BEREIDINGSWIJZE:
-	Pel	de	uien	en	snipper	ze	fijn
-  Verhit de boter in de pan en bak het vlees op hoog vuur in 
 5 min. rondom bruin
- Voeg de uien en suiker toe en fruit op middelhoog vuur 3 min. mee
- Strooi bloem over het vlees en verwarm 2 min. op laag vuur
- Schenk het bier en de bouillon over het vlees
-  Steek de kruidnagel in de laurierblaadjes en voeg dit met 

balsamico azijn aan het vlees toe
- Stoof het geheel in 2 uur gaar
- Schil de appel en snijd het in partjes
- Stoof de appelpartjes de laatste 15 minuten mee
-  Verwijder de laurier en kruidnagel, breng het stoofpotje op smaak 

met zout en peper

- 3 eetlepels boter
- 1 eetlepel bruine basterdsuiker
- 1 eetlepel bloem
- 3 eetlepels balsamico azijn
- 2 laurierblaadjes
- 2 kruidnagel zout en peper

RUNDERSTOOFPOTJE
MET DRONKEN AARDAPPELTJES
VAN REMKO PASVEER

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN:
- 180 gram tournedos
- Eendenlever
- Rode wijn saus
- Spinazie
- 1 uitje
- 1 tomaat

BEREIDINGSWIJZE:
- Schil de zoete aardappels en breng deze in een grote pan aan de kook
- Giet het water af nadat de aardappels zacht zijn geworden
- Maak hier samen met de crème fraîche en de Provençaalse kruiden puree van
- Verhit boter in de pan en bak de tournedos
-  Laat 250 ml bouillon inkoken. Voeg hierna een halve liter wijn toe en laat dit 

weer zachtjes inkoken
-	Pel	de	ui	en	snipper	deze	fijn.	Voeg	toe	aan	de	spinazie	en	bak	het	in	een	pan	
- Voeg op het laatst stukjes tomaat toe
-  Voeg 200 ml kookroom aan de bouillon met wijn toe. Laat dit sudderen en 

voeg op het eind 20 gram roomboter toe
- Leg de gebakken tournedos tijdens het serveren op de eendenlever
-  Voeg de puree en de spinazie toe aan het geheel en breng het op smaak met 

de rode wijn saus

- Zoete aardappels
- Crème fraîche
- Provençaalse kruiden
- 250 ml runderbouillon
- 200 ml kookroom
- 20 gram roomboter

TOURNEDOS ROSSINI 
MET RODE WIJN SAUS
VAN NICOLAS ISIMAT-MIRIN



Tegen inlevering van deze voucher ontvangt u 
22% korting op de Mandemakers collecties.* 

*vraag naar de voorwaarden in onze showroom

BARENDRECHT
Pesetastraat 2
tel 010-4837596

BEUNINGEN
Hadrianussingel 35
tel 024-6790250 

GRONINGEN
Sontweg 1/1
tel 050-4062565

KAATSHEUVEL
rechtvaart 8
tel 0416-279269

WATERINGEN
’s-Gravenzandseweg 23
tel 0174-220566

WOERDEN
Finse Golf 2
tel 0348-480460

ZUTPHEN
Gerritsenweg 16
tel 0575-543553

ZWOLLE
Marsweg 37a
tel 038-4669050

22%
KORTING!

Voucher

WWW.MANDEMAKERS.NL


