
Boodschappentas in gevuld met
voor meer/ minder personen, verhoudingen aanpassen
• Schnitzels     

• Paprika     

• Knoflook     

• Kippenbouillon pakje     

•• Ui     

• Tomato Frito van Heinz     

• Komkommer     

• Augurken  Everyday     

• Aardappelen 500 gram     

• Dickninghe ijs     

• Sinaasappels 3 stuks  

Eventueel extra bij te bestellenEventueel extra bij te bestellen
• Zout 

• Peper 

• Azijn 

• Maïzena 

• Kristalsuiker

Ingrediënten voor 2 personen 
voor meer/ minder personen, verhoudingen aanpassen
• Roomijs  “Dickninghe” 4 bolletjes

• Kletskoppen  “Gulden Krakeling” 2 stuks

• Sinaasappelsap 200 ml  vers geperst

• Suiker 50 gram

•• Boter 25 gram

Smelt voor de sinaasappelstroop de boter op laag. Voeg de suiker toe en laat licht karamelliseren. 

Giet voorzichtig de sinaasappelsap erbij en laat dit koken totdat de saus stroperig wordt.

Toetje: Roomijs met sinaasappelstroop en kletskop.

Dagwinkel recepten



Ingrediënten voor 2 personen 
voor meer/ minder personen, verhoudingen aanpassen
• Schnitzels naturel 2 stuks

• Paprika 1 rood   

• Knoflook 1 teentje

• Maggi Kippenbouillon  100 ml 

•• Tomato Frito  Heinz 100 ml

• Komkommer halve

• Augurken  1 grote  +/- 125 gram Everyday

• Aardappelen 500 gram

• Ui 1 stuks

Specerijen
Zout, peper, azijn, maïzena, suiker

• Schil de aardappelen fijn en was ze.

• Pel de ui en snipper hem fijn. Pel de knoflookteen en plet het.

• Snij de paprika in blokjes.

• Laat de augurken uitlekken en vang het vocht op. 

• Snij de augurken in fijne stukjes.

• Snij een komkommer in plakjes en overgiet deze met het vocht van de augurken. 

         Laat dit intrekken.         Laat dit intrekken.

• Kook de aardappelen gaar.

• Verhit een scheutje olijfolie en stoof op matig vuur de ui en de knoflook glazig

• Voeg na een paar minuten ook de blokjes paprika toe en de stukjes augurk. 

        Roer alles regelmatig om.

• Voeg vervolgens na een paar minuten de kippenbouillon (oplossen in 100 ml water) en 

         Tomato Frito toe, Voeg  daarna een scheutje azijn en  een beetje suiker in de pan er aan toe.

•• Los een eetlepel maïzena op met een scheutje water. Bind de saus al roerend. Laat de saus 

         nog 10 minuten pruttelen op een laag vuurtje.

• Bak ondertussen de schnitzels kort aan beide zijden in boter of olie.

• Serveer de schnitzel met aardappels en saus. Serveer de komkommer apart erbij. 

        Peper en zout naar eigen smaak toevoegen.

Recept: Zigeunerschnitzel met aardappelen en komkommer

Dagwinkel recepten


