
 

 

Beste mensen, 
 
Hier volgt de nieuwsbrief van boerderij 
‘De Viermarken’ van vrijdag 20 januari 

2023 
 

SAMENSTELLING PAKKET WEEK  
4 

Deze week vindt u de volgende 
groenten in uw pakket: 

 
1. Pastinaak 
2. Paarse boerenkool òf 

Palmkool 
3. Ijsbergsla 
4. Paprika Rood/Geel 
5. Rode uien 

 

 MEDEDELINGEN 

 
Er staan weer gezellig een aantal 
Lakenvelders op stal! Komt u gerust 
kijken en blijf netjes achter het 
koord i.v.m. de veiligheid van uzelf 
en van de ossen. 
 

RECEPTEN 

 
Bloemkoolsteak met salade van 
quinoa, paarse boerenkool en zoete 
aardappel (Vegan) 

 
Ingrediënten (4 pers)(30 min.) 

 
2 zoete aardappels 
1 bloemkool 
150 g quinoa 
1 el Tahin 
150 g Paarse boerenkool 
1 blikje adukibonen(AH) 
Olijfolie 
2 teentjes knoflook 
1 teentje geperste knoflook 
3 el olijfolie extra vierge 
1 el sojasaus 
2 el witte wijnazijn 
Peper en zout 
 
Bereiding: 

 
Verwarm de oven voor op 200 graden. 
Schil de zoete aardappels en snijd in 
blokjes van ca. 1 cm. Besprenkel met 
een beetje olijfolie en wat zout, leg op 
een bakplaat met bakpapier. Verwijder 
de bladeren en het uiteinde van de 
stronk van de bloemkool en snijd in 
plakken van 1.5 cm. Besmeer met olie, 
peper en zout en schik naast de 
aardappels. Pel de knoflook, snijd in 
plakjes en steek tussen de bloemkool. 
Schuif gedurende ca. 20-25 minuten in 
de oven.  Zet de quinoa op in koud 
water en kook gaar in ongeveer 10 
minuten vanaf het moment dat het 
water kookt (als je losse c-tjes ziet, is 
de quinoa gaar). Zet de waterkoker 
alvast aan voor de boerenkool die je 
later gaat bereiden. Pers de knoflook 
en meng met olijfolie extra vierge, 
sojasaus, wijnazijn, tahin en breng op 
smaak met zout, peper en evt. 
chilipoeder of chilivlokken naar smaak 
(bijv. 1 klein mespuntje).  Haal het 
uiterste stukje steel van de 
boerenkoolbladeren. Snijd de rest van 
de steel in kleine stukjes en het blad in 
reepjes. Doe in een ijzeren vergiet of 
zeef en giet er langzaam het kokende 
water overheen zodat het wat slinkt 
(houd boven een pan om het kokende 
water te hergebruiken). Herhaal dit 
proces indien nodig nog een 
keer.  Giet en spoel de adukibonen af 
in een vergiet. Meng de boerenkool, 
quinoa, adukibonen en zoete 
aardappel door elkaar met de 
dressing, breng op smaak met peper 
en zout. Serveer de bloemkoolsteaks 
erbij. 
 
Stamppot met Ijsbergsla, paprika en 
tofugehakt

 
Ingrediënten (4 pers) 

 
900 g aardappeleln 
2 rode paprika’s 

 
2 uien 
50 g roomboter 
180 gr (tofu)roerbakgehakt 
1 krop ijsbergsla 
50 ml halfvolle melk 
 
Bereiding: 

 
Bereid de aardappelen volgens de 
aanwijzingen op de verpakking in de 
magnetron. Halveer ondertussen de 
paprika’s in de lengte, verwijder de 
zaadlijsten en snijd het vruchtvlees in 
blokjes. Snipper de uien. Verhit de 
helft van de boter in een koekenpan 
en bak de ui 3 min. Voeg de paprika, 
paprikapoeder en het roerbakgehakt 
toe en bak 5 min. Mee. Snijd 
ondertussen de ijsbergsla in reepjes. 
Verhit de melk in een steelpan.Stamp 
de aardappelen met de melk en de 
rest van de boter met de 
pureestamper tot een grove puree. 
Schep het paprika-gehaktmengsel en 
de ijsbergsla erdoor en breng op 
smaak met peper en eventueel zout. 
Serveer direct. 
 
 

WINKEL 

 
Wilt u uw pakket een week 
overslaan? 

Dat kan u melden via de website, via 
winkel@viermarken.nl of telefonisch 
op telnr. 053-4359572 
 
Dinsdagklanten: Graag uw pakket 

afmelden voor donderdag. 
Donderdagklanten: Graag uw pakket 

afmelden voor maandag. 
 
Dit i.v.m. onze planning en 
eventuele inkoop. 
 
De afzegging is pas officieel wanneer 
u van ons een bevestiging heeft 
ontvangen.  
  
Openingstijden boerderijwinkel 
Za/Zo    Gesloten 
Ma/Di   13.00 – 16.30 uur 
Wo/Do en Vr:   08.30 – 16.30 uur  

mailto:winkel@viermarken.nl

