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In de keuken telt elke minuut. Met een compact en gedreven 
team moet je in een kort tijdsbestek een prestatie neerzetten. 
Achter de schermen slim en efficiënt werken, levert tijdwinst 
op. Tijd die je kunt steken in het opmaken van de borden, het 
verzinnen van een verrassend vegetarisch gerecht of het 
finetunen van dat ene recept.

Met Bonduelle Minute gun je jezelf tijd. 
Tijd om te innoveren, experimenteren en kwaliteit te leveren.

Wij hebben namelijk al veel werk voor je gedaan. Je hoeft de 
producten alleen nog te ontdooien, eventueel te verhitten en  
op smaak te brengen. En dan? Serveren maar!

Bonduelle Minute, tijd voor iets anders…

Tijd voor 
Bonduelle 
Minute



Tijd voor nieuwe variaties...

granen & 
peulvruchten
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BULGUR
128843

QUINOA 
128847

PARELGERST 
128842
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GROENE LINZEN
128839

KIKKERERWTEN
128825

SPELT & KORAALLINZEN
128863
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Naast de al meer dan 40 vriesverse groenten, is het Minute 
assortiment uitgebreid met granen en peulvruchten. Deze 
nieuwe producten zitten boordevol eiwitten en vezels en passen 
daarmee perfect in een gezond voedingspatroon. Ze hebben 
dezelfde voordelen als de bestaande groenten. En je kunt 
ze zowel koud als warm bereiden. Omdat de producten geen 
smaak- en conserveermiddelen bevatten, blijft de natuurlijke 
smaak optimaal behouden.

Minute producten zijn snel te bereiden, scoren hoog in 
voedingswaarden en hebben een natuurlijke kleur, smaak 
én bite. Daarbij verliezen ze bij het ontdooien geen vocht!



Marokkaanse soep met 
bulgur, tomaat en harissavoor de 

vitaliteit
Ingrediënten
1 kg  Bulgur Minute 
 Bonduelle
20 g  platte peterselie 
1 kg  tomaat in blik, gepeld
2 dl  groentebouillon
10 g  harissa kruiden
10 st  flatbread

Naar smaak toevoegen
- zout
- peper

Garnering
- Vene Cress

 

bereiding
1. Laat de bulgur 24 uur van tevoren 
 in de koeling ontdooien. 
2. Was en snijd de peterselie en meng 
 dit met de bulgur. 
3. Pureer de gepelde tomaten samen  
 met de bouillon en harissa kruiden. 
4. Verhit het geheel tot serveer temperatuur 
 en voeg naar smaak zout en peper toe. 
5. Snijd de flatbreads in repen en verhit 
 deze onder de grill. 
6. Verhit de bulgur in een pan met olie 
 tot serveer temperatuur en voeg naar 
 smaak zout en peper toe.
7. Serveer de soep in een diep bord en 
 dresseer in het midden de bulgur 
 mengeling en voeg een reep flatbread 
 toe. Garneer met Vene Cress.  

  

Marokkaanse soep met bulgur, tomaat en harissa
Aantal porties: 10 | Menugang: Voorgerecht
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Frisse bulgur salade met 
granaatappel en boerenkool Ingrediënten

1 kg  Bulgur Minute   
 Bonduelle
600 g  Boerenkool Minute   
 Bonduelle
200 g  appel
- limoensap
200 g  granaatappel
- citroenolie 

Naar smaak toevoegen
- zout
- peper 

Garnering
- Limon Cress

 

bereiding
1. Laat de bulgur en de boerenkool 24 uur 
 van tevoren in de koeling ontdooien. 
2. Verhit de boerenkool 2 minuten in de 
 oven op 100% stoom en koel vervolgens
  terug. 
3. Schil en snijd de appel julienne en meng 
 het met limoensap.
4. Meng bulgur, boerenkool en granaatappel   
 samen met limoensap en citroenolie. 
 Voeg naar smaak zout en peper toe. 
5. Serveer het gerecht in een bowl en 
 garneer met Limon Cress.

  

Frisse bulgur salade met granaatappel en 
boerenkool
Aantal porties: 10 | Menugang: Voorgerecht
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Quinoa salade met zoete 
aardappel en abrikoosvoor de 

vitaliteit
Ingrediënten
1 kg  Quinoa Minute   
 Bonduelle
750 g  Zoete aardappelen   
 Home-Made Style   
 Bonduelle
50 g  pijnboompitten
100 g  abrikoos, gedroogd
- garam masala kruiden

Garnering
30 g  koriander 

Naar smaak toevoegen
- zout
- peper

 

bereiding
1. Laat de quinoa en zoete aardappelen  
 24 uur van tevoren in de koeling ontdooien. 
2. Bak de pijnboompitten lichtbruin in een  
 pan met olijfolie.
3. Snijd de gedroogde abrikozen in repen. 
4. Verhit de zoete aardappelen, quinoa  
 en voeg  de garam masala kruiden toe.  
 Meng de abrikoos repen en de pijnboom-  
 pitten toe en verhit kort door. Voeg naar  
 smaak zout en peper toe.
5. Serveer het gerecht in een bowl en  
 garneer met koriander. 

  

Quinoa salade met zoete aardappel en abrikoos
Aantal porties: 10 | Menugang: Voorgerecht
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Ingrediënten
1 kg  Quinoa Minute 
 Bonduelle
500 g  Artisjokken in parten   
 Minute Bonduelle
500 g komkommer 
4 el  honing
4 dl  citrus dressing
40 g platte peterselie

Naar smaak toevoegen 
-  zout
- peper 

 

bereiding
1. Laat de quinoa en artisjokken 24 uur  
 van tevoren in de koeling ontdooien.
2. Snijd de komkommer tot noedels. Was en  
 snijd vervolgens de platte peterselie.
3. Meng honing met de citrus dressing.
4. Meng de platte peterselie met quinoa en 
 een derde van de honing, citrus dressing.
5. Meng een derde van de honing-citrus  
 dressing met de komkommer noedels.
6. Meng een derde van de honing-citrus  
 dressing met de artisjok parten.
7. Dresseer de komkommer noodles, 
 de quinoa salade en de artisjokken als 
 geheel op het bord.

  

Komkommersalade met quinoa
Aantal porties: 10 | Menugang: Voorgerecht
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Ingrediënten
1 kg  Parelgerst Minute   
 Bonduelle
800 g  Wortel pastinaak 
 Home-Made Style   
 Bonduelle 
200 g  rode ui
20 g peterselie
- olijfolie 

Naar smaak toevoegen 
- Za’atar kruiden

Als garnering 
50 g cashewnoten
- Tahoon Cress 

 

bereiding
1. Laat de parelgerst en de wortel 
 pastinaak mengeling 24 uur van tevoren
 in de koeling ontdooien.
2. Snijd de rode ui in ringen.
3. Was en hak de peterselie grof.
4. Bak de wortel pastinaak mengeling op 
 hoog vuur met olijfolie.
5. Voeg de parelgerst, uienringen en de 
 za’atar kruiden toe en verwarm op 
 laag vuur door.
6. Voeg vlak voor serveren de gehakte 
 peterselie toe.
7. Serveer het geheel op een bord en 
 garneer de cashewnoten met de 
 Tahoon Cress.

  

Parelgerst met geroosterde wortel, 
pastinaak en za’atar 
Aantal porties: 10 | Menugang: LunchgerechtParelgerst met 
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Ingrediënten
1 kg  Parelgerst Minute   
 Bonduelle 
400 g  Gegrilde courgette   
 Grilled Bonduelle 
400 g  Haricots verts extra 
	 fijn	Minute	Bonduelle 
4 el gremolata
100 g tomaatje of 10 stuks   
 tros tomaatjes
- olijfolie
 
Garnering 
100 g  walnoten 

 

bereiding
1. Laat de parelgerst, courgettes en de 
 haricots verts 24 uur van tevoren 
 in de koeling ontdooien.
2. Snijd de gegrilde courgette in blokjes. 
3. Meng de parelgerst samen met de 
 courgettes, haricots verts en de 
 gremolata.
4. Besprenkel de trostomaatjes met wat 
 olijfolie en verhit deze in de oven 
 gedurende 3 minuten op 200 graden 
 hete lucht. 
5. Serveer het geheel op een schaaltje 
 en garneer met de walnoten.

  

Parelgerst met gremolata, groene groenten  
en trostomaatjes
Aantal porties: 10 | Menugang: LunchgerechtParelgerst met gremolata, 

groene groenten en 
trostomaatjes

voor de 
vitaliteit
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Ingrediënten
1 kg  Groene linzen 
 Minute Bonduelle
1 kg  Gegrilde aubergines   
 Grilled Bonduelle
1 l  kokosyoghurt 
200 g  tikka masala kruiden
20 g  platte peterselie

Garnering 
100 g  gerookte amandelen

 

bereiding
1. Laat de groene linzen en de aubergines 
 24 uur van tevoren in de koeling ontdooien.
2. Snijd de gegrilde aubergine in repen.
3. Meng de kokosyoghurt met de 
 tikka masala.
4. Was en snijd de platte peterselie.
5. Verwarm de groene linzen en de 
 gegrilde aubergine repen in een pan 
 zonder olie.
6. Voeg de kokosyoghurt mengeling toe en   
 verwarm door tot serveertemperatuur.
7. Serveer het gerecht in een bowl en 
 garneer met de gerookte amandelen 
 en de peterselie.

  

Groene linzen tikka masala met kokosyoghurt
Aantal porties: 10 | Menugang: Bijgerecht
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Groene linzen salade  
met asperges, kervel  
en geraspte pecorino

voor de 
vitaliteit Ingrediënten

1 kg  Groene linzen 
 Minute Bonduelle
1 kg  Groene puntasperges   
 Bonduelle
1,5 dl  olijfolie 
2,5 dl  appelciderazijn
20 g  kervel
10 st kervel topjes
100 g  pecorino

Naar smaak toevoegen
- zout

 

bereiding
1. Laat de groene linzen en groene 
 puntasperges 24 uur in de koeling ontdooien.
2. Verhit de groene asperges 1 minuut op 
 100% stoom in de oven en koel terug.
3. Meng met de staafmixer olijfolie en   
 appelciderazijn en voeg naar smaak 
 out toe.
4. Was en pluk de kervel, houd 10 topjes 
 achter en snijd 20 gram kervel fijn.
5. Meng de groene asperges met de helft 
 van de olijfolie, appelcider dressing.
6. Meng de groene linzen met de gesneden   
 kervel en de overige dressing.
7. Serveer de salade op een bord en rasp   
 pecorino over de salade. Garneer het 
 gerecht met de topjes kervel.
  

Groene linzen salade met asperges, kervel  
en geraspte pecorino
Aantal porties: 10 | Menugang: Voorgerecht
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Thaise curry met kikker-
erwten, zoete aardappel en 
haricots verts

voor de 
vitaliteit Ingrediënten

500 g  Kikkererwten Minute   
 Bonduelle 
500 g  Zoete aardappelblokjes  
 Home-Made Style   
 Bonduelle 
500 g  Haricots	Verts	zeer	fijn			
 Minute Bonduelle 
1 l  kokosroom
200 g  gele Thai curry pasta
10 repen  naanbrood

Garnering 
20 g  geschaafde kokos
- Red Mustard Cress

 

bereiding
1. Laat de kikkererwten, zoete aardappel
 en de haricots verts 24 uur van 
 tevoren in de koeling ontdooien.
2. Meng de kokosroom met de gele Thai 
 curry kruiden.
3. Verhit in een pan wat olie en verhit de 
 zoete aardappel blokjes samen met de 
 kikkererwten, haricots verts, kokosroom 
 en de Thai curry toe pasta en verwarm door.
4. Grill het naanbrood kort en snijd het in repen.
5. Serveer de curry in een bowl en garneer 
 met het naanbrood, Red Mustard Cress
 en de geschaafde kokos.

  

Thaise curry met kikkererwten, zoete aardappel 
en haricots verts
Aantal porties: 10 | Menugang: Hoofdgerecht
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Ingrediënten
2 kg  Kikkererwten Minute   
 Bonduelle 
2 st bosui
1 st koriander 
2 st komkommer
2 dl  griekse yoghurt

Naar smaak toevoegen 
-            peper 
-                zout 
-          knoflook 

Garnering
- Ghoa Cress
50 g  gebakken uitjes 
3 st papadum

 

bereiding
1. Laat de kikkererwten 24 uur van 
 tevoren in de koeling ontdooien.
2. Was en snij de bosuitjes en koriander.
3. Was en snijd de komkommer in julienne.
4. Meng nu alle ingrediënten met de 
 yoghurt en voeg naar smaak peper, 
 zout en knoflook toe.
5. Dresseer in een bowl en garneer 
 met de Ghoa Cress, gebakken uitjes 
 en de papadum.

  

Salade van kikkererwten met raita
Aantal porties: 10 | Menugang: Voorgerecht
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Ingrediënten
800 g  Pompoen Puree   
 Bonduelle 
500 g  Spelt & Koraallinzen   
 Minute Bonduelle 
400 g  groentebouillon
300 g  yoghurt
10 g pittige paprikapoeder

Naar smaak toevoegen
- zout
- peper

Garnering 
-  Ghoa cress

 

bereiding
1. Laat de pompoen en spelt & koraallinzen   
 mengeling 24 uur van tevoren in de
 koeling ontdooien.
2. Meng de bouillon met de pompoenpuree,   
 yoghurt en de paprikapoeder en verwarm 
   tot serveertemperatuur.
3. Verwarm met olie de spelt & linzen
  en voeg naar smaak zout en 
 peper toe.
4. Serveer de soep in een diep bord, 
 dresseer de spelt & linzen mix in het 
 midden en garneer met de Ghoa Cress.

  

Pompoensoep met Spelt & Koraallinzen
Aantal porties: 10 | Menugang: Voorgerecht
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Ingrediënten
1 kg  Spelt & Koraallinzen   
 Minute Bonduelle 
1 kg  Groentemengeling   
 Melange Bonduelle
30 g  bieslook
1 dl  olijfolie
2 dl  witte wijn azijn

Naar smaak toevoegen
- zout 
- peper 

Garnering 
100 g  banaansjalot 

 

bereiding
1. Laat de spelt & koraallinzen mengeling 
 en de groentemengeling melange 24 uur 
 in de koeling ontdooien.
2. Snijd de banaansjalotten in ringetjes.
3. Was en snijd de bieslook deels in fijne 
 ringetjes en een deel in lengte stukjes 
 voor de garnering.
4. Verwarm de groentemengeling melange 
 in de oven gedurende 1 minuut op 100%   
 stoom en koel terug.
5. Meng de olie en azijn en voeg zout en 
 peper naar smaak toe.
6. Meng de spelt & linzen mix, de brunoise   
 mengeling met de dressing en de bieslook.
7. Serveer het geheel op een bord en garneer 
 met de sjalot ringetjes en bieslook.

  

Spelt & linzen salade 
Aantal porties: 10 | Menugang: Voorgerecht
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Groentenstoof met haricots 
verts, zoete aardappel en 
gegrilde paprika

Ingrediënten
500 g  Haricots verts Minute   
  Bonduelle
500 g  Gegrilde rode en gele   
  paprika Bonduelle
1 kg  Mengeling van zoete   
  aardappelen en   
  knolpeterselie   
  Bonduelle
500 g  rode ui 
3 tl  knoflook, vers gemalen
-   olie
10 el  suiker
5 el  glucose
2,5 dl  water
2,5 dl  sojasaus

Naar smaak toevoegen:
2,5 el  sesamzaad
2,5 tl  sesamolie
-   sojasaus

Garnering:
-   rock chives
-   lente-ui

 

bereiding
1. Laat de haricots verts, gegrilde paprika 
 en de mengeling van zoete aardappelen 
 en knolpeterselie 24 uur vantevoren in 
 de koeling ontdooien.
2. Snijd de ui in stukjes.
3. Fruit de ui samen met de knoflook in een 
 pan met een beetje olie.
4. Zodra het geheel wat glazig begint te 
 worden voeg je de suiker, glucose en 
 het water toe.
5. Voeg de sojasaus toe en laat +/- 10 
 minuten op laag vuur inkoken.
6. Voeg alle groentes toe en verhit goed 
 door. Breng eventueel verder op smaak 
 met sojasaus, sesamolie en sesamzaad.
7.  Verdeel de stoof over de borden en 
 garneer met de rock chives en lente-ui.

  

Groentenstoof met haricots verts, zoete 
aardappel en gegrilde paprika
Aantal porties: 10 | Menugang: Hoofdgerecht
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Ingrediënten
1500 g  Schorseneren Minute   
  Bonduelle 
250 g  Bospaddestoelen-
  mengeling Bonduelle
4 dl  room 
30 ml  vloeibaar 
  paddestoelen-
  concentraat
15 g  tartufo
-  bonte klaverzuring

Naar smaak toevoegen:
-  zout 

 

bereiding
1. Verhit de bospaddestoelenmengeling 
 in een hete bakpan met boter. Kook het 
 vocht dat uittreedt in voor de smaak en 
 houd warm.
2. Verwarm de schorseneren in een pan 
 met de room, het paddestoelen-
 concentraat en de tartufo.
3. Voeg naar smaak wat zout toe.
4. Bind dit naar wens af met roux. 
5. Serveer de schorseneren in een schaaltje   
 met hierop de gebakken bospaddestoelen.
6. Garneer met de bonte klaverzuring. 

  

Salade van schorseneren en bospaddestoelen
Aantal porties: 10 | Menugang: Bijgerecht
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Ingrediënten
1000 g Sombrero salade   
 Minute Bonduelle
400 g  tortillachips
300 g  tomatenpulp
1 el  komijn, gemalen
1 el  paprikapoeder, gerookt
1 el  oregano, gemalen
½ el  chilipoeder 
½ el  knoflook, vers gemalen
10 el  crème fraîche 
- limoen

Garnering
- lente-ui 
1 el koriander 

 

bereiding
1. Laat de sombrero salade 24 uur van  
 tevoren in de koeling ontdooien.  
2. Meng de tomatenpulp met de kruiden  
 en verhit op matig vuur.
3.  Meng de crème fraîche met de limoen  
 en voeg naar smaak zout toe.
4. Was en snijd de lente-ui en de koriander.
5. Verwarm de sombrero salade met de  
 saus van tomatenpulp en kruiden en   
 dresseer dit op het bord. 
6. Garneer met de nachos, crème fraîche,  
 lente-ui en koriander. 

  

Mexicaanse nacho’s
Aantal porties: 10 | Menugang: Snack
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Meer inspiratie? Meld je aan voor de nieuwsbrief Boost! 
Ga naar WWW.BONDUELLE-FOODSERVICE.COM


