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Het is najaar op de Eekhoeve! De Pluktuin is nagenoeg 
leeg, de koeien staan op stal en ook de geiten en scha-
pen brengen de koudere maanden door in het warme 
hooi. De herfst leverde dit jaar twee enorme pompoe-
nen op. Heb jij ze voor de winkel zien liggen? Wat een 
joekels weer!

Voordat de bladeren van de bomen vielen, kleurden ze 
alle mogelijke tinten geel en rood. Het was een prachtig 
gezicht! Op de Eekhoeve vielen de eikels uit de bomen 
en als je niet oppaste, kon er zomaar eentje op je hoofd 
terechtkomen. Au! 

Wist je dat de naam ‘Eekhoeve’ alles te maken heeft 
met de eikenbomen die op het erf staan? Eek is een ouderwets woord voor eik. Onze opa Kees Hardeman 
trouwde in 1946 met Sien en zij bedacht de naam ‘Eekhoeve’, inmiddels een begrip in Veenendaal en  
omstreken. We zijn er trots op! 

In de moestuin vind je momenteel lekkere wintergroenten, heerlijk met een stukje worst erbij. Als het bui-
ten koud is, is er geen fijnere plek in huis dan de keuken, toch? Neem de tijd om de recepten in dit  
magazine uit te proberen. Wij zijn benieuwd wat je ervan maakt!

Wij zijn dankbaar dat we dit jaar weer volop mochten doen wat we het liefst doen: groot en klein ontvan-
gen op ons erf voor een gezellig momentje. Creëer die gezellige momentjes tijdens de feestdagen vooral 
ook thuis met heerlijke hapjes uit de Landwinkel. En ga je met de feestdagen ergens op bezoek, verras je 
gastheer of – vrouw dan met een pakketje uit de Landwinkel. Succes gegarandeerd. 

We wensen je een warme winter!

Wilco en Tineke

Gezellige momentjes
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Groenteabonnement, 
handig en verstandig

Tuinmannen Martin en Tidde van de Eekhoeve kun-
nen je er alles over vertellen. Ze zijn haast dagelijks 
in de moestuin te vinden, ook ‘s winters. Bezoekers 
laten zien en uitleggen waar hun eten vandaan komt, 
vinden ze het een belangrijk onderdeel van hun 
werk. Zelf eten ze liefst groenten uit eigen tuin. Keuze 
te over, want op de Eekhoeve worden ruim vijftig 
verschillende gewassen verbouwd. 

Mineralen en vitaminen
‘Waarom zou je je groenten door de supermarkt uit 
het buitenland laten importeren, als je ze ook op de 
Eekhoeve hoogstpersoonlijk uit de moestuin kunt 
halen? Lokaal, eerlijk een boordevol mineralen, vezels 
en vitaminen. We gebruiken geen kunstmest en geen 
bestrijdingsmiddelen. Kom zelf maar kijken, voelen 
en proeven. De keuze is gauw gemaakt, toch?’, zegt 
Martin met een lach.  

Het valt vaak niet mee om elke dag weer 
een gezonde, voedzame maaltijd op 
tafel te toveren. Best handig dus als je 
daarbij een beetje geholpen wordt.  
Je hebt geluk: je kunt nu een Eekhoeve 
groenteabonnement afsluiten voor 
2023! In de maanden mei t/m september 
kan je elke week een pakket ophalen 
met daarin voldoende groenten voor 
3 à 4 maaltijden. Dat scheelt een hoop 
denkwerk én je zet weer eens iets anders 
op tafel. Handig en verstandig. 

Vragen? 
Stel ze aan Tidde of Martin!
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Eerlijke voeding
‘We ontdekken dat de behoefte aan eerlijke voeding 
toeneemt’, vervolgt Tidde. ‘Mensen willen weten waar hun 
groenten vandaan komen. Het was voor ons niet zo’n grote 
verrassing dat er veel interesse is in onze groenteabonne-
menten. Je vindt in de pakketten wat op dat moment op het 
land groeit. Koken met de seizoenen, dus. Lekker en gezond.’ 

Rijk van smaak
Wie een abonnement afsluit kan in de maanden mei t/m 
september elke week een pakket verse groenten en kruiden 
ophalen. Dat ophalen kan op maandagmiddag of zaterdag-
ochtend. Je geeft van tevoren aan hoeveel personen ervan 
moeten eten. Een maaltijd bestaat uit ongeveer 200 gram 
groenten per persoon. Vergeet ze niet zelf thuis nog even te 
wassen. Als er op een bepaald moment ook fruit en kruiden 
groeien in de moestuin, dan vind je die ook terug in het 

pakket. Alles even vers en rijk van smaak. Om je een beetje 
op weg te helpen, stoppen de tuinmannen elke week een 
lekker recept in het pakket. Ben je een weekje weg? Geen 
probleem, maar geef het even op tijd door. Je mag op jaar-
basis drie weekpakketten overslaan. 

Klinkt aantrekkelijk, hè? Inschrijven voor een groenteabon-
nement kan via de website. Wees er snel bij, want er is een 
beperkt aantal abonnementen beschikbaar. 

Meld je nu aan voor een
groenteabonnement
www.eekhoeve.nl/groentepakketten
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Tip: Kom je ook 
eens kijken op de 
boerderij bij de dieren?

Domme vraag natuurlijk, want kijk eens om je heen. 
Op de Eekhoeve word je altijd omringd door bloemen, 
dieren en vrolijke mensen. Er hangt een gemoedelijk, 
gezellig sfeertje. De Eekhoeve ligt tegen de bosrand 
aan, maar op steenworp afstand van de bewoonde we-
reld. Kan jij je een fijnere werkplek voorstellen? Lisette 
en Marleen niet. 

Zorgboerderij
Tijdens haar opleiding kwam Marleen als stagiair op de 
zorgboerderij terecht. ‘Ik begon op de ouderengroep 
en ben dit jaar geswitcht naar de volwassenengroep. 
We bieden dagbestedingen aan volwassenen die niet 
in het reguliere arbeidscircuit terecht kunnen. Mooi 
werk! Ik geloof dat ieder mens een kans verdiend om 
de beste versie van zichzelf te zijn. Om te zijn zoals hij 
of zij bedoeld is, zeg maar. Daar draag ik graag mijn 
steentje aan bij.’ 

Elke dag met plezier 
aan het werk

Lisette en Marleen werken allebei  
op de Eekhoeve. Ze doen daar totaal  
verschillende dingen. Lisette is leiding-
gevende van Theehuis ‘Bij Kees & Sien’ 
en Marleen werkt op de zorgboerderij 
als activiteitenbegeleider. We vroegen 
ze wat de Eekhoeve zo’n leuke werk-
plek maakt. 
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Gevraagd Op zorgboerderij  
  de Eekhoeve verricht een grote groep  
  vrijwilligers allerlei hand- en spandiensten. 
  Wil je ons ook helpen? Bel 0318-550 561 
  of mail ons vrijwilligers@eekhoeve.nl

Genieten
Lisette werkte lange tijd als zelfstandig cateraar, maar 
besloot tijdens de coronacrisis heel bewust het roer om 
te gooien. En daar heeft ze geen spijt van. Lisette staat 
positief in het leven. Ze zegt: ‘Genieten moet je nu doen 
en niet pas later. Ik geniet zelf graag van het leven, maar 
laat ook graag onze gasten in het theehuis genieten. Ik 
voel me hier helemaal op m’n plek. Het kan erg druk zijn, 
maar daar hou ik wel van.’

Verstoppertje
Marleen en Lisette doen dus totaal verschillend werk op 
de Eekhoeve. Toch komen ze elkaar regelmatig tegen. 
‘Niet alleen tijdens onze geweldige jaarlijkse uitjes. We 
gaan ook regelmatig met een groep collega’s volleyballen 
en feestjes worden uitbundig gevierd. Zo’n feestje eindigt 
nog wel eens in – serieus - samen verstoppertje spelen. 
Genoeg verstopplekjes, dat snap je wel! En een lol dat we 
dan hebben…’, zegt Lisette met een lach. 

Samen
Ook Marleen haalt veel werkplezier uit de goede band die 
ze met haar collega’s heeft. ‘Op de Eekhoeve dragen we 
samen verantwoordelijkheid voor de goede sfeer die er 
heerst. We helpen elkaar waar nodig. Zo snijden de deel-
nemers van de zorgboerderij regelmatig groenten voor 
het theehuis. Erg leuk om te doen en de collega’s van het 
theehuis zijn blij met onze hulp. Een win-win situatie dus.’ 

Op de Eekhoeve is geen dag hetzelfde. Kom en ervaar de 
sfeer. En als je binnenkort eens in Theehuis ‘Bij Kees & Sien’ 
van je lunch geniet, weet dan dat die lunch met liefde en 
plezier is klaargemaakt. Eet smakelijk!
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Een kijkje in de 
keuken van Renee 
en Matthijs

Op de Eekhoeve worden dagelijks de lekkerste producten 
gemaakt, waaronder Veens Kaatje. Matthijs vertelt hoe 
het idee voor die ambachtelijke eierroom eigenlijk uit 
nood geboren werd: ‘In het verleden verkochten we in de 
Landwinkel eieren van onze eigen kippen. Toen er eens 
vanwege een vervoersverbod een groot overschot aan 
eieren was, ontstond het idee om er eierroom van te ma-
ken. De eieren mochten niet verkocht worden, maar ze 
waren van prima kwaliteit. Weggooien was zonde dus in 
de keuken van de boerin werd er eierroom van gemaakt.’ 

Eigen etiket
De Eekhoeve verkocht de eierroom 

in de eigen Landwinkel. ‘Maar het 
Veens Kaatje sloeg aan!’, gaat Renee 
verder. ‘Al snel leverden we aan 
alle 90 Landwinkels in Nederland 
en vandaag maken we in onze 
professionele productieruimte 
daarnaast voor veel bedrijven 
eierroom met hun eigen etiket. 
Ons Veens Kaatje vindt vanuit 
Veenendaal haar weg naar deli-
catessezaken en ijssalons in het 
hele land. Er zijn veel bakkerijen 

die de eierroom verwerken in gebak en bonbons.  Op 
jaarbasis verwerken we meer dan een half miljoen verse 
scharreleieren. Da’s niet niks, hè?’

Theehuis
Renee werkt al sinds 2014 op de Eekhoeve. ‘Toen ik op de 
Eekhoeve begon, werd hier net het theehuis gebouwd. 
Samen met Tineke zette ik het theehuis op. Een leuke tijd! 
Ik bakte taarten, verzorgde lunches en maakte een dag 
per week onze eierroom. Na een jaar ben ik me volledig 
gaan richten op de productie van Veens Kaatje. Ik ben nu 
fulltime druk met de verkoop, planning en het aansturen 
van de productie.’

Boerenbruiloft
In 2018 was er behoefte aan versterking. Matthijs werd 
aangenomen. ‘Naast Veens Kaatje maken we ook produc-
ten op basis van brandewijn met rozijnen en/of abriko-
zen. Dat doen we samen met deelnemers van de dagbe-
steding’, vertelt Matthijs. ‘En in onze ijsstal en winkel gaan 
er elke zomer heel wat liters ambachtelijk ijs doorheen, 
die maak ik ook. Nieuw in de lijn Bijzonder & Puur is de 
bloemenhoning uit onze eigen bijenkasten. De bijenkas-
ten staan in de moestuin en ze worden goed verzorgd 
door onze tuinman Martin die ook imker is.’ 

Ken jij Renee en Matthijs van de Eekhoeve al? 
Misschien niet, want ze zijn vaker binnen te 
vinden, dan buiten op het erf. Renee en  
Matthijs zijn de drijvende krachten achter  
Bijzonder & Puur, de lijn ambachtelijke  
producten van de Eekhoeve. Kom, dan  
nemen we samen een kijkje in de keuken  
van de mannen.
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Samen met dagbesteding
En vanwaar de naam Bijzonder & Puur, mannen? ‘Onze 
producten zijn bijzonder, omdat we ze maken met de 
deelnemers van de dagbesteding. Mooi, toch!’ zegt Renee 
met gepaste trotst. En Matthijs vervolgt: ‘Puur omdat we 
100% pure producten gebruiken. Veens Kaatje heeft maar 
drie ingrediënten: verse scharreleieren, suiker en speciaal 
voor de Eekhoeve op recept gemaakte brandewijn. 
Eenvoudig en misschien juist daardoor wel zo lekker.’ 

Bijzonder & Puur
De lijn Bijzonder & Puur van de 
Eekhoeve bestaat uit Veens Kaatje, 
Boerenjongens, Boerenmeisjes, 
Boerenbruiloft, Bloemenhoning, 
Acaciahoning en Dennenhoning. 
Alle honing is 100% natuurzuiver 
en koud geslingerd. 

In dit magazine vind je recepten 
waarin de producten zijn verwerkt. 
Maak er wat lekkers van! Je weet nu 
dat de producten met liefde  
zijn bereid.

Lees meer
www.bijzonderenpuur.nl
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Dagje uit op 
de Eekhoeve
Doe mee met de speurtocht

Smul in het Theehuis 

Neem een kijkje bij de dieren

Haal boerenkool uit de moestuin

Koop lekkers in de Landwinkel
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Theehuis ‘bij Kees & Sien'

Proef de heerlijke, eerlijke 
smaak van het platteland  

Loopt het
water je al 
in de mond...?
De deuren van het theehuis staan 

van dinsdag t/m zaterdag tussen 

9.30 uur en 17.00 uur voor je open. 

Reserveren kan door te bellen naar 

0318-550 561 of via onze website.

Tip: Nu op onze 
 menukaart: 
 Hereford 
 carpaccio

Meer informatie
www.eekhoeve.nl/theehuis

Is het buiten koud en guur? Kom maar 
gauw binnen bij Kees & Sien! Daar is het 
aangenaam warm en ruikt het altijd naar 
koffie en versgebakken appeltaart. Nestel 
je met een kop thee in een hoekje terwijl 
de kinderen met de geitjes knuffelen. 
Geniet er van een uitgebreide lunch met 
brood, soep en salade of praat eindeloos 
bij onder het genot van een high tea. 

Feestje!
Wist je dat je bij Kees & Sien ook je eigen feestje kunt vie-
ren? Een verjaardag, kerstborrel of huwelijksfeest… Alle 
wensen zijn bespreekbaar, we denken graag met je mee. 
Heb je een kraamfeest of babyshower, dan kleden we 
onze hapjesplanken aan in het roze of lichtblauw, net wat 
jij wilt. Samen maken we jouw feestje onvergetelijk. 

Samen smullen
Het theehuis serveert smikkelplanken, high teas en 
smakelijke lunches. Je kunt er uiteraard ook genieten van 

vegetarische en veganistische gerechten. Geef het even 
aan als je een voedselallergie hebt, dan kijken we samen 
wat jij wel kunt eten. We vinden het belangrijk dat ieder-
een kan meedoen. Ook de producten van 
Bijzonder & Puur, zoals bijvoorbeeld 
Veens Kaatje en Boerenjongens 
staan op de kaart van 
het theehuis.
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Zorgboerderij de Eekhoeve

"Iedereen moet kunnen meedoen"
Ieder mens is de moeite waard. Ieder 
mens verdient een plek waar hij of zij zich 
gerespecteerd en gezien voelt. Daarvan 
zijn we op de Eekhoeve overtuigd en die 
overtuiging krijgt concreet vorm op onze 
zorgboerderij.  

Veilige haven
De zorgboerderij van de Eekhoeve wordt elke werkdag 
bezocht door zo’n veertig deelnemers, in leeftijd varië-
rend van 20 jaar tot 90+. We bieden ze heel verschillende 
mogelijkheden om hun dag op een zinvolle manier door 
te brengen. 

Veel plezier
Er zijn drie seniorengroepen. Sommigen senioren komen 
naar de zorgboerderij omdat ze te kampen hebben 
met – beginnende – dementie, anderen omdat elke dag 
alleen thuiszitten op den duur wel erg eenzaam wordt. 
De senioren maken graag een wandeling over het terrein. 
Ze doen geheugentrainingen, spelen biljart, gaan creatief 
aan de slag en hebben vooral heel veel plezier.

Op waarde geschat
De deelnemers van de volwassenengroep zijn vaak in de 
stallen of de moestuinen te vinden. Daar helpen ze met 
het verzorgen van de dieren en het werk op het land. Ze 
helpen in de productieruimte of gaan onder begeleiding 
creatief aan de slag. Zo kunnen ze zich op hun eigen 
tempo ontwikkelen. 

Heb je interesse in dagbesteding op 
de zorgboerderij? Neem contact op 
met zorgcoördinator Esther. Zij vertelt 
je er tijdens een persoonlijk gesprek 
alles over.

Contact
Esther Starke, zorgcoördinator
telefoon 0318 – 550 561
e-mail zorgboerderij@eekhoeve.nl

Lees meer:
www.eekhoeve.nl/zorgboerderij 

Welkom! 
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Landwinkel de Eekhoeve

Producten met een goed verhaal   

Feestmaand
In de Landwinkel stellen we met liefde 
en plezier jouw persoonlijke cadeau-
pakket samen. Een uniek relatiege-
schenk of kerstpakket voor elk budget. 
Organiseer je tijdens de feestdagen een 
gezellige borrel? Ga even langs de Land-
winkel voor een mooie fles lokale wijn 
of een ambachtelijk gebrouwen biertje. 
Maak je boerenborrelplank compleet 
met boerenkaas, bijzondere nootjes en 
een pittig worstje. Succes verzekerd! 

Meer informatie
www.eekhoeve.nl/landwinkel

Boerenkaas, scharreleieren, een mals  
stukje Hereford rundvlees, heerlijke  
bloemenhoning… Veel van wat er op je 
dagelijkse boodschappenlijstje staat,  
vind je in de Landwinkel. Zin om jezelf  
een beetje te verwennen? Vul je mandje 
dan met exclusieve bonbons of met het 
prachtige servies van Bunzlau Castel. 

Uit de moestuin
In de Landwinkel vind je uiteraard ook onbespoten 
groenten en fruit. Lekker, gezond en vol met vitamines 
en mineralen. Wat dacht je van een bord boerenkool met 
worst? De boerenkool komt uit onze eigen moestuin. 
Als je weet dat de groenten het hele jaar door met liefde 
worden verzorgd door onze tuinmannen en deelnemers 
van de zorgboerderij, dan smaakt het nóg lekkerder! 

Bijzonder & Puur 
Op de Eekhoeve maken we onze eigen ambachtelijke 
streekproducten. Proef eens het Veens Kaatje, een zachte 
eierroom op basis van brandewijn. En weet je wat je krijgt 
als boerenjongens met boerenmeisjes trouwen? Juist! 
Een boerenbruiloft; een verrassende combinatie van  
abrikozen en rozijnen op brandewijn. Een perfect  
cadeautje voor de feestdagen. 
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OLIEBOLLEN 
EN APPELBEIGNETS

vers gebakken op 
30 en 31 december

 
Soort Prijs Aantal

Oliebollen met rozijnen 

Aanbieding:

€  1,00 per stuk

11 voor €  10,00

Oliebollen zonder rozijnen

Aanbieding:

€  1,00 per stuk

11 voor €  10,00

Appelbeignets 

Aanbieding:

€  1,75 per stuk

4 voor €  6,00

Bakkers Renee en Matthijs bakken op 
30 en 31 december de lekkerste oliebollen. 
Kom jij gezellig langs?

Vul onderstaand bestelformulier in en breng 
het langs in onze Landwinkel of bestel alvast 
via onze webshop op www.eekhoeveonline.nl

Naam:

----------------------------------------------------

Telefoonnummer:

----------------------------------------------------

Gewenste afhaaldatum 
(30 of 31 december)

----------------------------------------------------

Scan de QR code
En bestel gelijk via 
onze webshop

Bestel nu
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Schuif aan 
bij ons 
tapasdiner
We vertellen je graag over alle 
prachtige producten in onze 
Landwinkel en welke heerlijke  
gerechten je daarmee kan maken.
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Pulled chicken

Bladerdeeg-
hapjes  

Snijd de brie in plakjes of blokjes, scheur de plakken 
serranoham doormidden, snijd de cervelaatworst walnoot in 

plakken en de Italiaanse kaas in puntjes. Maak van de rozemarijn-
takjes een soort kerstkrans vorm. Bedek deze met al het lekkers.  

Voor 4 personen

Ingrediënten:

• 6 takjes verse rozemarijn
• potje gemengde olijven
• handje zongedroogde tomaat
• 1 stuk roombrie
• 4 plakken serranoham
• 1 walnoot cervelaatworst
• handje walnoten
• handje cherry tomaatjes
• 1 rol italiaanse kaas   

Kerstkrans  

Verwarm de oven voor op 200 graden en bedek een
bakplaat met bakpapier. Haal de bladerdeeg uit de vriezer, 
snijd elk plakje doormidden, verwijder het plastic en leg op 
de bakplaat. Laat ontdooien.

Kluts een ei los en smeer hiermee de bladerdeeg in. Prik de 
helft van het bladerdeegplakjes in met een vork. Dit wordt 
het dakje van de tompouce. Hak 1 eetlepel pijnboompitten 
grof en strooi over de 4 ingeprikte plakjes bladerdeeg. Schuif 
de bakplaat in de oven en bak in 13 minuten goudbruin.

Rooster de overige pijnboompitten in een droge koekenpan 
tot ze goudbruin zijn.

Verdeel de rucola over de borden. Neem de 4 onderkantjes 
van de tompouce (zonder pijnboompitten) en smeer in met 
de helft van de mayo. Verdeel hier vervolgens de carpaccio 
overheen. Strooi de parmezaan en de geroosterde pijnboom-
pitten erover. Maak af met een swirl truffelmayonaise. Leg het 
dakje van de tompouce erop.  

voor 4 personen

Ingrediënten:

• 4 plakjes bladerdeeg (uit de vriezer)
• 1 ei
• 150 gram Hereford carpaccio
• 4 eetlepels truffelmayonaise Braakhekke 
• 45 gram pijnboompitten
• 40 gram Parmezaanse kaas (grof geraspt)
• 2 handjes rucola

Carpaccio
tompouce 
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Pulled chicken

Bladerdeeg-
hapjes  

voor 8 hapjes

Ingrediënten:
• 300 gram kipfilet
• 8 plakjes bladerdeeg
• 1 rode ui 
• 1 paprika
• 150 milliliter bbq saus
• 1 ei
• 1 liter kippenbouillon 

Snijd de knoflook in plakjes. Schil de 
knolselderij en snijd in blokjes.  Smelt 
de boter in een ruime pan en voeg de 
knoflook en knolselderij toe. Bak 10 
minuten. 

Maak ondertussen de bouillon. Voeg 
als de knolselderij 10 minuten heeft 
gebakken de bouillon en laurier toe. 
Laat ongeveer 25 minuten pruttelen, tot 
de knolselderij zacht is.

Snijd in de tussentijd de salie grof en de 
hazelnoten fijn. Verhit een flinke scheut 
olijfolie in een koekenpan en bak hierin 

de salie knapperig. Haal uit de pan en 
laat het uitlekken op keukenpapier. Bak 
vervolgens de hazelnoten goudbruin 
in dezelfde pan. Meng in een kom de 
hazelnoten, salie, de overige bakolie en 
het zeezout.

Verwijder de laurierblaadjes uit de soep. 
Pureer de soep met een staafmixer en 
roer de crème fraîche en een snufje 
nootmuskaat erdoor. Breng eventueel 
op smaak met peper en zout.

Schep de soep in kommen en garneer 
met de hazelnotencrunch.

Knolselderijsoep 
met hazelnotencrunch 

Verwarm de oven voor op 200°C en 
bekleed een bakplaat met bakpapier. 
Maak de bouillon en kook hierin de kip 
in  13-15 minuten gaar. 

Snijd ondertussen de ui in halve ringen, 
de paprika in blokjes en bak deze in een 
pan met olie. Voeg de barbecuesaus toe 
en zet het vuur uit. 

Trek de kip met twee vorken uit elkaar 
of gebruik een keukenmachine met een 
garde. Meng de kip door de saus. 

Leg de plakjes bladerdeeg op de bak-
plaat en vul ze voor de helft met kip 
(laat de randen vrij). Wil je net als wij 
driehoekjes maken, maak dan diagonaal 
een denkbeeldige lijn in het midden. 
Vouw de het bladerdeeg dicht en druk 
de randen met een vork aan. 

Klop een ei los en smeer de bovenkant 
van het deeg in met een beetje ei. Bak 
de bladerdeeghapjes in 20-25 minuten 
in de oven tot ze mooi goudbruin zijn.

voor 4 personen

Ingrediënten:

• 50 gram boter
• 2 teentjes knoflook 
• 500 gram knolselderij 
• 1.75 liter groentebouillon
• 2 laurierblaadjes
• 1 handje salie
• 50 gram hazelnoten 
• 1 theelepel zeezout
• 200 milliliter crème fraîche
• nootmuskaat

Eet smakelijk

Kerstkrans  

voor 4 personen

Ingrediënten:

• 4 plakjes bladerdeeg (uit de vriezer)
• 1 ei
• 150 gram Hereford carpaccio
• 4 eetlepels truffelmayonaise Braakhekke 
• 45 gram pijnboompitten
• 40 gram Parmezaanse kaas (grof geraspt)
• 2 handjes rucola
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Gebakken 
rodekool 
salade 

Voor 4 personen

Ingrediënten:

• 1/2 rode kool
• 4 radijsjes
• 150 gram blauwschimmel kaas
• 100 gram spekjes
• 2 handjes rucola
• 1 eetlepel Landwinkel mosterd
• 2 takjes rozemarijn
• 30 milliliter rode wijnazijn
• 60 milliliter zonnebloem- of andere  

neutrale olie 

Snijd de rode kool in hele dunne, fijne reepjes. Snijd de radijsjes 
in plakjes. Hak van 1 takje rozemarijn de takjes fijn. 

Bak de spekjes in een grote koekenpan. Laat uitlekken op 
keukenpapier.  Verhit wat olie in dezelfde pan en bak hierin de 
rode kool samen met een takje rozemarijn voor ongeveer 10 
minuten. De rode kool moet nog een beetje knapperig zijn.

Maak een dressing door mosterd, peper, zout, rode wijn azijn 
en de fijngehakte rozemarijn te mengen. Voeg langzaam de 
olie toe terwijl je het geheel mengt met een garde.

Verwijder het takje rozemarijn uit de rode kool en verdeel de 
gebakken rode kool over borden of in een kom. Verdeel er dan 
ook radijsjes, rucola en spekjes overheen. Kruimel als laatste de 
blauwe kaas erover en maak af met de dressing.  

 Pastinaak 
gratin     

Ingrediënten:

• 2 pastinaken
• 2 eieren
• 150 milliliter kookroom
• 2 handjes belegen Italiaanse  

boerenkaas van Weenink
• nootmuskaat
• peper en zout
• handje peterselie 

Verwarm de oven op 200°C. 
Schil de pastinaak en snijd in 

dunne schijfjes van ca. 1 mm. Vet een 
ovenschaal in. Verdeel de pastinaak over de 

schaal en bestrooi met peper, zout en nootmuskaat. 

Hak de peterselie fijn. Klop de eieren los met de kookroom en voeg 
de fijngehakte peterselie en een handje van de geraspte kaas toe. 
Schenk het mengsel over de pastinaak. Bestrooi de ovenschotel met 
de overige geraspte kaas en zet ca. 35 minuten in de oven.  
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Tarte tatin
met rode ui en 

Utregse oude kaas 

Voor 4 stuks

Ingrediënten:

• 3 rode uien
• 25 gram boter + extra
• 4 plakjes bladerdeeg (uit de vriezer)
• 1 eetlepel kristalsuiker
• 1 eetlepel appelazijn
• 100 gram Utregse 

oude kaas
• 4 tartelette 

vormpjes van 
ongeveer 10 cm 
doorsnede 

Verwarm de oven voor op 200°C. 
Haal de plakjes bladerdeeg uit de vriezer en laat deze  

ontdooien. Vet de tartelette vormpjes licht in met boter.

Verwijder de schil van de uien, maar laat de kontjes zitten en hak ze 
doormidden. Snijd vervolgens iedere helft in twee dikke plakken. 
Smelt de boter in een pan en bak de stukken ui  voor ongeveer  
10 minuten op (middel)laag vuur tot ze mooi goudbruin worden. 

Strooi na 10 minuten de suiker, appelazijn en een snuf zout over de 
stukken ui. Draai de stukken voorzichtig om, zodat de ingrediënten 
aan beide kanten bedekt zijn en laat nog 3 minuten pruttelen. Schep 
de stukken ui uit de pan en verdeel het stroperige vocht wat achter-
blijft over de vier vormpjes. Verdeel hier de stukken ui over, in een 
mooi patroon. Strooi hierover de Utregse oude kaas.

Snijd rondjes van 15 cm doorsnede uit de plakjes bladerdeeg. 
Leg een rondje bladerdeeg over de ui en stop de zijkanten 

van het deeg rondom tussen de rand en de ui.

Bak de mini tarte tatins 20 - 25 minuten in de oven tot het 
bladerdeeg goudbruin is. Haal ze uit de oven en draai de 

vormpjes gelijk om op een bord.  

Boerenkruidenboter
Ingrediënten:

• 250 gram roomboter
• 10 gram kruidenbotermix
• 1 teentje knoflook

Leg de roomboter ongeveer 20 minuten buiten de koelkast, zodat 
de meeste kou er af is. Zo kun je de boter makkelijker mengen met 
de kruiden. Pel de knoflook en pers deze fijn. Meng met een vork de 
kruidenmix en de geperste knoflook met de roomboter. Zorg dat alle 
ingrediënten goed gemengd zijn.
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Pompoensalade
met croutons van oude wijvenkoek   

Verwarm de oven voor op 180°C en bekleed een bakplaat 
met bakpapier. Doe de cranberry’s samen met 100 ml 
water, de suiker en de kaneelpoeder in een pannetje en 
laat 5 minuten pruttelen. 

Schil de pompoen, snijd in halve maantjes en verwijder 
de pitten. Leg ze op de bakplaat. Besprenkel met olijfolie, 
smeer in met honing en kruid met peper en zout. Rooster 
ze zo’n 30 tot 40 minuten in de oven.

Rasp de geheim genoegen kaas en strooi deze over de 
pompoen, wanneer deze nog 10 minuten in de oven 
moet.

Snijd de oude wijvenkoek in blokjes. Verwarm wat olie in 
een koekenpan en bak hierin de blokjes oude wijvenkoek 
tot ze krokant zijn.  

Doe de salade in een kom of schaal en leg hier de ge-
roosterde pompoen met gesmolten kaas bij. Strooi de 
cranberry’s en de croutons van oude wijvenkoek over de 
salade. 

Ingrediënten:

• 1 pompoen
• 2 eetlepels olijfolie
• 1 eetlepel Eekhoeve bloemenhoning
• 150 gram gemengde sla
• 100 gram cranberry’s 
• 40 gram suiker
• 0,5 theelepel kaneelpoeder
• 100 gram geheim genoegen kaas
• 2 sneetjes oude wijvenkoek
• Dressing naar keuze 

Tip: Serveer met 
bijvoorbeeld een 
lekkere balsamicocrème 
of -dressing.    
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Patatas
Bravas

2-3 personen

Ingrediënten:

• 450 gram aardappelwedges kruiden
• 2 theelepel Beemster knoflook
• 5 eetlepel Ton’s Hollandse mayonaise
• 1 theelepel paprikapoeder 

Gevulde 
champignons

Pompoensalade
met croutons van oude wijvenkoek   

Verwarm olie in een ruime koekenpan en bak hierin de aardap-
pelwedges in 20 minuten gaar en krokant. Schep regelmatig om. 

Meng in een bakje de Beemster knoflook met Ton’s mayonaise 
en de paprikapoeder. Breng op smaak met peper en zout. Je 
hebt nu je eigen aioli. 

Serveer de aardappelwedges op een schaal met het bakje aioli 
ernaast.  

8 stuks

Ingrediënten:

• 8 grote champignons
• 1 rode ui 
• 2 eetlepels Boer’n dip kruidenroomkaas
• 2 eetlepels geraspte boerenkaas
• peper en zout

Verwarm de oven voor op 190°C en bekleed een bakplaat met 
bakpapier. Maak de champignons schoon met een borsteltje en 
verwijder het steeltje. Hol de champignons iets uit en leg op de 
bakplaat.

Snijd de steeltjes van de champignons fijn. Snipper de ui en bak 
deze in een pannetje met olie tot deze glazig is. Voeg dan de 
fijngesneden steeltjes van de champignons toe. Bak 2 minuten 
en voeg dan de kruidenroomkaas toe. Zet het vuur uit. 

Breng op smaak met peper en zout. Verdeel het mengsel over 
de champignons. Strooi hier vervolgens de geraspte kaas over-
heen.  Bak voor ongeveer 10 minuten in de oven, tot ze gaar 
zijn.  
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Gebruiker
Notitie
Wil je deze kleiner maken 

Gebruiker
Notitie
En minder dicht op de bovenrand



Nodig uit de 
Landwinkel:

      Rosbief en honing

Rosbief met notenkorst

Voor 4 personen

Ingrediënten:

• 800 gram rosbief
• 3 eetlepels paneermeel
• 50 gram pistachenoten
• 50 gram pijnboompitten
• 2 eetlepels peterselie (fijngehakt)
• 2 eetlepels munt (fijngehakt)
• 1 eetlepels Eekhoeve bloemenhoning 

Verwarm de oven voor op 200°C. Kruid de rosbief met pe-
per en zout. Verwarm een pan met boter en schroei hierin 
het vlees rondom bruin. Haal de rosbief uit de pan en laat 
afkoelen.

Hak de pistachenoten en pijnboompitten 
fijn en meng met de peterselie, munt en het paneermeel. 
Bestrijk het vlees lichtjes met de bloemenhoning en ver-
deel het notenmengsel over het vlees. 

Vet een ovenschaal in en leg hier de rosbief in. Bak voor 30 
à 35  minuten in de oven.  Haal vervolgens de rosbief uit 
de oven en bedek met aluminiumfolie. Laat 10 minuten 
rusten. Snijd in mooie plakken en serveer.  

Wist je dat... 
Je kunt voor de maanden mei t/m september  
nu ook een groentepakket bij de Eekhoeve 
bestellen, gevuld met groenten uit onze eigen 
tuin. Koken met seizoenen is nog nooit zo leuk, 
gezond en eerlijk geweest. Meer informatie op 
www.eekhoeve.nl/groentepakketten.
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Tortellini
met kaassaus en  
Boer’n Roomkaas 

kruiden

Voor 2-3 personen

Ingrediënten:

• tortellini naar keuze*
• room
• Boer’n Roomkaas Kruiden
• geraspte kaas(bijv. belegen)
• 1 eetlepel peterselie
• circa 150 gram kastanje champignons
• 1 courgette 
• 1 rode paprika

Kook de Tortellini* volgens de bereidingswijze op de 
verpakking.

Snijd alle groenten in stukjes en roerbak zo ca. 6 
minuten op middelhoog vuur. 

Doe wat room bij de groenten en voor de geraspte 
kaas toe. Roer goed door, terwijl de geraspte kaas 
smelt. Voeg vervolgens de peterselie, peper en een 
eetlepel Boer’n roomkaas kruiden toe en roer voor-
zichtig verder. 

Giet de Tortellini af en verdeel over de borden. 
Verdeel de groenten met kaassaus er over en garneer 
met een lepel Boer’n roomkaas kruiden. 

* Dit gerecht kan ook met gewone pasta bereid worden!
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Mosterd-
makerij de 
Braakhekke 
vertelt
In 2012 maakte Gerard Zoetbrood noodgedwongen zijn 
eigen mosterd, omdat zijn toenmalige leverancier ineens 
met de noorderzon was verdwenen. Aan de keukentafel 
ging hij aan de slag en de eerste resultaten waren volgens 
Gerard letterlijk en figuurlijk om te huilen. Na verloop van 
tijd werden familie en vrienden steeds enthousiaster en 
kwam er een heerlijke mosterd op tafel. 

De eerste verkoop startte vanuit de eigen winkel, maar al 
snel volgde er allerlei boerderijwinkels, kaaswinkels, sla-
gers, etc. In 2015 sloot Gerard zich aan bij de Landwinkel. 
Vanuit de wens om ook mosterdsoep te maken is een hele 
smaakpallet van 6 soorten soep ontstaan. En als je soe-
pen kunt maken is stoofpot maken een kleine stap, dacht 
Gerard. Van het vlees van de eigen brandrode runderen 
worden nu 2 soorten stoofpot gemaakt. 

Al snel volgen er nog meer smaken mosterd, mayo’s (zoals 
bijv. truffel mayo) en ook  heerlijke dressings. 

Gerard vertelt: “Vorig jaar hebben wij in samenwerking met 
een lokale akkerbouwer ons eerste mosterdzaad verbouwd 
en verwerkt in de mosterd. Hierover zijn wij zo tevreden 
dat dit jaar het perceel is vergroot en wij volledig mosterd 
kunnen produceren van eigen geteelde mosterdzaden. 
Omdat wij niet van stilzitten houden bleef het hier niet bij. 
Dit jaar zijn wij namelijk ook gestart met het maken van 
2 smaken pastasaus en een basis tomatensaus, gemaakt 
van 100 % Hollandse “zero waste” tomaten. Zo proberen 
wij naast zoveel mogelijk lokaal te werken ook zuinig om 
te gaan met voedsel en verspilling zoveel mogelijk te 
voorkomen”.  

Recept 
Kip met overheerlijke
honing-dille mosterd
Voor 2-3  personen

Ingrediënten:

• 500 gram kippendijfilet
• 80 gram Braakhekke honing-dille mosterd
• 1 eetlepel honing
• 1 eetlepel witte wijnazijn
• 2 teentjes knoflook, geperst
• 1 eetlepel maïzena
• 2 eetlepels rozemarijn (fijngehakt) 

Verwarm de oven voor op 220 °C en vet een ovenschaal in. 
Doe de mosterd, honing, azijn, zout, peper en knoflook in 
een kommetje en mix het goed. 

Doe de kip in de ovenschaal (de kip moet tegen elkaar 
liggen anders verdampt de saus in de oven teveel). Schenk 
de mosterdsaus over de kip en schep het goed om, zodat 
alle kip rondom is bedekt met de saus. Bak de kip in onge-
veer 35 minuten de oven, tot hij mooi goudbruin is 

Los ondertussen 1 el maïzena op in 2 el water en hak de 
rozemarijn fijn. Haal de ovenschaal uit de oven en schuif 
de kip een beetje naar één kant. Voeg het maïzena papje 
al roerende toe aan het kookvocht. Strooi de gehakte roze-
marijn erover en roer het goed om, zodat alle kip is bedekt 
met de saus en rozemarijn.  
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Hak de knoflook en salie fijn. Meng deze samen met de honing,  
twee eetlepels citroensap, de olie en alle andere kruiden tot een 
marinade.

Snij de varkenshaas in vrij grote blokjes. Roer er de helft van de  
marinade door en zet een halfuur in de koelkast.

Was de appels, snij in 8 partjes en verwijder de klokhuizen.  
Sprenkel er de rest van het citroensap over. Steek afwisselend  
stukjes appel en varkensvlees op 4 prikkers.

Leg de spiesjes in de pan. Bestrijk ze met de rest van de marinade. 
Herhaal dit een paar keer tijdens het bakken.

Varkensspiesjes  
met honing-mosterdsaus  

Voor 4 personen

Ingrediënten:

• 600 gram varkenshaas
• 1 teentje knoflook
• 2 appels 
• 3 eetlepels citroensap
• 2 takjes salie
• 1 Landwinkel weckpotje grove mosterd
• 5 eetlepels Eekhoeve bloemenhoning
• 2 eetlepels Ghazas olijfolie 
• paprikapoeder
• zout 
• cayennepeper 

Tip: Gebruik je houten prikkers?  
Laat deze dan een halfuur weken in een bak met water  
(ze moeten volledig onder water liggen). Zo gaan ze niet  
splinteren en verbranden ze niet.  
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Voor 10 stuks

Ingrediënten:

• 1/2 oerbrood
• 200 gram Hereford biefstuk 
• 150 gram Boer’n dip tomatenboter 
• 3 radijsjes
• 5 gram bieslook 

Verwarm de oven voor op 200 °C en bekleed een bakplaat met bakpa-
pier. Snijd de radijsjes in dunne reepjes en de bieslook grof. Snijd het 
oerbrood in 5 sneeën en halveer vervolgens alle sneetjes. Besmeer met 
de tomatenboter en verdeel over de bakplaat. Bak in het midden van de 
oven in ca. 6 minuten goudbruin.

Bestrooi ondertussen de biefstuk met peper en zout. Verhit de boter in 
een koekenpan en bak de biefstuk 5 minuten op middelhoog vuur. Keer 
halverwege. Neem uit de pan, laat even afkoelen en snijd dan in zo dun 
mogelijke plakjes.

Neem de bruchetta uit de oven en verdeel de plakjes biefstuk erover. 
Garneer met de radijs en bieslook. 

Bruchetta
met Hereford biefstuk  
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Bruchetta
met Hereford biefstuk  20 kroketjes

Ingrediënten:

• 100 gram boter
• 125 gram bloem
• 600 milliliter groentebouillon, koud
• 325 gram geraspte Utregse oude kaas
• 2 eidooiers
• 40 milliliter slagroom
• cayennepeper
• zout en peper
• 4-5 eiwitten
• 1 eetlepel bloem
• paneermeel (fijn en grof )
• zonnebloemolie om in te frituren
• Ech waor paprika-tomaat dip 

Bekleed de binnenkant van een vierkante vorm 20 cm met plasticfolie.

Verwarm de boter in een grote steelpan totdat hij gesmolten is. Voeg de 
bloem toe en bak deze op middelhoog vuur al roerend ongeveer 2 minu-
ten mee. De bloem mag niet te bruin worden. Voeg 1/3 van de bouillon 
toe en roer door tot een gladde massa. Voeg de rest van de bouillon in 
twee gedeelten toe, roer daarbij het mengsel tussendoor glad. Laat de 
ragout aan de kook komen en laat hem al roerend nog enkele minuten 
koken. 

Voeg de geraspte kaas toe en roer dit door de ragout. Blijf roeren tot alle 
kaas gesmolten is. Haal de pan van het vuur. Klop de eidooiers los met 
de slagroom en roer dit door de ragout. Breng op smaak met een snufje 
cayennepeper. Doe het mengsel in de beklede vorm, dek het af met plas-
ticfolie en laat afkoelen en opstijven in de koelkast.

Klop de eiwitten los met de bloem. Strooi wat paneermeel op het werk-
blad en leg de kaasragout daarop. Snijd de ragout doormidden en snijd 
elke helft vervolgens in 10 repen. Rol ze eerst door het fijne paneermeel, 
daarna door het eiwit en vervolgens door het grove paneermeel. 

Laat de kaaskroketten minimaal 30 minuten rusten in de koelkast voordat 
je ze gaat bakken, of vries ze in om ze langer te bewaren.

Verwarm de olie in een frituurpan of grote gietijzeren pan voor tot  
170 ⁰C. Frituur de kaaskroketten 3 tot 5 minuten. Laat de kroketten na het 
bakken uitlekken op keukenpapier.  

Kaas
kroketjes
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Sproedel vertelt
Nadat ze vanuit Berlijn in Amersfoort neerstreek, miste 
Dina Kähler haar vertrouwde apfelschorle; appelsap met 
bruiswater. Zeker toen zij zwanger was en geen alcohol 
mocht drinken, mistte zij haar vertrouwde drankje meer en 
meer. Frisdrank was te zoet en alcoholvrij bier was niet aan 
haar besteed. Zo ontstond het idee in Dina’s hoofd: mis-
schien kan ik dit Duitse drankje naar Nederland brengen.

Aangemoedigd door haar vriend maakte Dina er werk 
van en haar twee Amersfoorste vrienden Jori de Goede en 
Hans Kok, die er hetzelfde in staan als Dina, wilden maar al 
te graag meedoen. “Met onze frisdrank willen we een alter-
natief bieden tegen de grote merken. Lokaal en duurzaam 
geproduceerd, eerlijk en gezond.”

Sproedel – afgeleid van ‘sprudel’, ‘bruiswater’ in het Duits 
– is gestart met twee smaken: appel en rabarber. ‘Zowel 

appel als rabarber worden in Nederland geteeld, dus dat 
past goed in ons verhaal.’ In juli 2021 kwam de eerste 
badge Sproedel uit: twintigduizend flesjes die vooral hun 
wegvonden naar Amersfoortse horecazaken. Inmiddels 
is het assortiment uitgebreid met de smaak zwarte bes, 
staat Sproedel in steeds meer steden op de kaart en heeft 
Sproedel ook haar weg gevonden naar festivals in Neder-
land.

Wat Sproedel zo lekker maakt? Inkoppertje voor Dina. ‘Ik 
vind de pure smaak van fruit heel fijn. Heel verfrissend ook. 
We willen Sproedel vooral puur houden, al gaan we in de 
toekomst wel kijken naar andere 
smaken. Wat dachten jullie van 
bijvoorbeeld combinaties met 
kaneel en gember? Houd ons 
assortiment goed in de gaten dus!’

Tip van Dina: 
Sproedel Royale

• ijs
• 80 milliliter Sproedel Zwarte Bes
• 120 milliliter Bubbels (cava/prosecco/sekt)
• Munt 
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Gepocheerde peertjes
met Fenegriek geitenkaas, tijm en honing   

Voor 8 stuks

Ingrediënten:

• 4 peren
• 200 gram kristalsuiker
• 1 theelepel vanille extract
• 1 kaneelstokje
• 6 kruidnagels
• 2 steranijs
• 4 plakjes verse citroen
• 4 eetlepel Eekhoeve bloemenhoning
• 125 gram Landwinkel Fenegriek geitenkaas
• 1 theelepel  tijmblaadjes (fijn)
• 2 bastogne koeken (verkruimeld) 

Schil de peren, snijd ze doormidden, maar laat het steeltje 
eraan. Schraap met een theelepeltje het klokhuis eruit.

Schenk 1 liter water in een braadpan en voeg de suiker toe. 
Breng aan de kook en laat de suiker oplossen. Zet het vuur 
daarna wat lager en voeg het vanille extract, het kaneelstokje, 
de kruidnagels, het steranijs, de plakjes verse citroen en 2 el 
bloemenhoning toe. 

Leg de peren in de pan met het vocht, met de uitgeschraapte 
kant naar boven. Als ze niet helemaal onder liggen, schenk je 
nog wat extra water erbij. Dek de peren af met een vel bakpa-
pier die je op maat knipt, zodat het precies in de pan past. Laat 
de peren 20 - 25 minuten pruttelen tot ze net zacht zijn. Test dit 
door een scherp mes in het midden van een peer te steken. Het 
mesje moet er moeiteloos doorheen gaan. Leg de peertjes in 
een ovenschaal.

Verwarm ondertussen de oven voor op 180°C . Snijd de Fene-
griek geitenkaas in blokjes of driehoekjes. Meng in een schaaltje 
1 eetlepel honing met de tijm en wat peper. Voeg hier de blok-
jes geitenkaas aan toe en meng erdoorheen, zodat de geiten-
kaas ‘gemarineerd’ is. 

Vul de holtes van de peertjes met de gemarineerde geitenkaas. 
Strooi hier de bastognekruimels over en bak voor ongeveer 5 
minuten in de oven, tot de geitenkaas een beetje gesmolten is. 
Garneer met een beetje honing. 
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Chocobombe     
Ingrediënten:

• 1 emmertje ambachtelijke yoghurt-amarena ijs
• 1 emmertje stracciatella ijs
• 200 gram chocolade

Bedek een kom met plasticfolie. Besmeer de binnenkant 
met yoghurt-amarena ijs. Breng daarover een laag  
stracciatella ijs aan. Hierover doe je weer een laag  

yoghurt-amarena, gevolgd door een laag straciatella, enzo-
voort. Ga door tot je de hele kom gevuld hebt. 
Zet minimaal een uur in de vriezer.

Smelt de chocolade au bain-marie. Haal de kom met ijs uit 
de vriezer en zet op z’n kop, zodat het ijs uit de kom komt. 
Je hebt nu een halve bol. Zet op een bord. Verdeel hier de 
gesmolten chocolade over. Je kunt het gelijk eten of weer 
terug doen in de vriezer.

Smullen!    

Wist je dat... 
Wij wekelijks een nieuwe tas van de boerin 
in onze Landwinkel hebben staan?  Dit is een  
maaltijdpakket met hierin (bijna) alle ingrediënten 
om een heerlijk gerecht klaar te maken. Ideaal als je 
zelf even geen inspiratie hebt. 

Volg onze socials om te zien welk gerecht er die week 
aan de beurt is. Hier zie je ook gelijk een video waarin 
onze thuiskok het gerecht klaarmaakt. 
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Voor  8 stuks

Ingrediënten:

Voor de bodem:
• 4 Landwinkel amandelkoekjes 
• 110 gram witte chocolade
• 35 gram kristalsuiker
• 1 blaadje gelatine
• 2 eieren
• 170 gram mascarpone
• 300 milliliter slagroom
• 300 milliliter Veens Kaatje
• witte chocoladeschilfers 

Laat het gelatineblaadje weken in koud water. Splits de 
eieren voorzichtig. Meng de 2 eidooiers met de suiker 
en klop samen op tot een lichtgele massa. Klop het 
eiwit vervolgens stijf in een aparte kom. Om het eiwit 
goed stijf te krijgen, is het handig om van tevoren de 
kom goed te ontvetten. 

Smelt de witte chocolade au bain-marie.  
Klop de slagroom half stijf.
 
Doe de mascarpone en het Veens Kaatje bij het 
eidooier mengsel. Knijp de gelatine uit en roer door 
de gesmolten chocolade. Doe dit mengsel en de half 
opgeklopte slagroom bij de mascarpone. Schep voor-
zichtig het eiwit erdoorheen.
 
Breek de amandelkoekjes doormidden. Verdeel de 
mousse over 8 glaasjes of potjes, en versier met een 
half amandelkoekje. 

Witte chocolademousse  
met Veens Kaatje

Smullen!    
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Kerstpakket
met liefde en plezier

Tidde en Martin zijn vakmannen met meerdere talenten. 
Het grootste deel van het jaar zijn ze buiten, maar de 
laatste weken van het jaar verplaatsen ze zich naar binnen. 
Daar zijn ze samen met Wilco en Tineke, eigenaren van de 
Eekhoeve, druk bezig met het inpakken van kerstpakket-
ten. En dat zijn er elk jaar heel wat. 

Team Kerstpakket
Tineke verheugt zich er nu al op. ‘Wilco, Tidde, Martin en 
ik zijn hier zes weken lang ‘Team Kerstpakket’. Er gaan dan 
honderden, wat zeg ik: duizenden producten door onze 
handen. Wilco en Tidde vullen de mandjes of kistjes, Martin 
doet er folie omheen en ik zorg voor de finishing touch. We 
zijn goed op elkaar ingespeeld en we hebben altijd ontzet-
tend veel lol’, zegt ze vrolijk. 

Ambachtelijke streekproducten
Ook deelnemers van de dagbesteding helpen een handje 
mee. Een kerstpakket van de Eekhoeve is dus een pakket 
dat met liefde, maar ook met heel veel plezier is samenge-
steld. ‘Absoluut!’ zegt Wilco. ‘Je hebt de keuze uit een ruim 
assortiment eerlijke, ambachtelijke streekproducten. Op de 
Eekhoeve maken we zelf Veens Kaatje, een zachte eierroom 
op basis van brandewijn. Perfect voor in een kerstpakket, 
maar een fruitig sapje kan natuurlijk ook. Kies voor chocola 
van Albèrt, nougat of krokante kaneelkussentjes. Met onze 
boerenzoutjes en worstjes wordt jouw borrelplank een 
groot succes.’ 

Als je regelmatig op de Eekhoeve komt, dan ben je 
ongetwijfeld tuinmannen Tidde en Martin weleens 
tegengekomen. Samen met deelnemers van de 
dagbesteding houden ze daar de pluk- en moestuin 
bij. Benieuwd wat de mannen doen als er minder te 
doen is in de tuin? Lees even mee.    

Ruim 35 jaar ervaring Brede keuze uit assortiment Écht lekkere en verse streekproducten

32 



Bestel nu: 
kerstpakket

Kerstpakket Boerengeluk
Uit onze Landwinkel:  Boeren Jong Belegen kaas, kaasdipper, 
appelkersensap, Boeren Bonte Feestmix zoutjes, Boeren Klom-
pendrop, krokante kaaskussentjes, Boeren crackers, fruitjam, 
bosvruchtensaus, vijgen amandelbrood, boerenworst, Hoeksche 
chips en natuurlijk ons Veens Kaatje, gemaakt op de Eekhoeve.  

Meer voorbeelden 
op onze website

Wat mag er volgens Tineke niet ontbreken in 
een kerstpakket? ‘Als ik het mag zeggen, gaat 
er in elk pakket een lekker stukje boerenkaas! 
Op onze website vind je voorbeeldpakketten, 
maar heb je speciale wensen, laat het ons 
weten.’

Zelf samenstellen
Je kunt je collega’s ook hun eigen kerstpakket 
laten samenstellen in de Landwinkel. Com-
bineer dat shopmoment met een gezellige 
borrel in theehuis ‘bij Kees & Sien’ en je doet 
je medewerkers een onvergetelijke ervaring 
cadeau. Dat hebben ze wel verdiend, toch? 
Wij zorgen ervoor dat de vuurkorven branden 
en de winterbarbecue smeult. Tot dan!’ 

Een kerstpakket van de Eekhoeve is 
altijd een warme verrassing. Team 
Kerstpakket staat klaar om jouw 
pakketten in te pakken.   

Écht lekkere en verse streekproducten

"De vuurkorven branden,   
  de barbecue smeult"  

Veens proostpakket
Kerstpakket gevuld met appel fram- 
bozensap, krokante kaneel kussentjes, 
chocolade blok, nougat blok, De Beste 
Drop Ooit volzoet en ons Veens Kaatje, 
gemaakt op de Eekhoeve. 

Lekkers van de boer
Mandje gevuld met appelsap, smeuige 
oma’s cakemix, Das Andere Koek,  
abrikozen fruitjam, Boerenkracht,  
kersenzuurtjes, chocolade oublies en  
Boeren Bonte familiemix-zoutjes.

€ 30,95*

€ 19,95*

Kerstpakketten
eekhoeve.nl/kerstpakketten

"Gezellig samen
shoppen en 
borrelen" 

€ 52,50*

Shoparrangementen
eekhoeve.nl/landwinkel/shopmoment
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Hoe lokaal wil je ’t hebben...?  
We gaan in Nederland steeds bewuster om 
met ons eten. Voedselverspilling is uit en 
de vraag naar verantwoord geproduceer-
de voeding neemt toe. Een goede ontwik-
keling! Op de Eekhoeve maken we duur-
zame, gezonde voeding graag bereikbaar 
voor iedereen. Kom, ga met ons mee terug 
naar de basis. Beleef het boerenleven.  
Lekker lokaal, wel zo logisch. 

De schappen in de Landwinkel liggen dagelijks vol met 
onbespoten groenten en fruit. Je vindt er van alles, net 
wat het seizoen te bieden heeft. Loop je iets verder 
door in de Landwinkel, dan kom je bij de koeling met 
vlees. Ook dat vlees komt van de Eekhoeve. Je hebt daar 
ongetwijfeld de Herefords van de Heuvelrug weleens zien 
grazen. Met hun rode vacht en opvallende witte krullen-
kop zijn het prachtige verschijningen. 

Herefords van de Heuvelrug
‘Herefords zijn rustige dieren met een vriendelijk karak-
ter’, vertelt Leen Stam. Leen is veearts en part-time boer. 
Op vrijdag loopt hij vaak op de Eekhoeve rond om zijn 
kudde te verzorgen. Een deel van de kudde loopt op de 

Eekhoeve en een 
deel in een aantal 
natuurgebieden 
op de Utrechtse 
Heuvelrug. Je kunt 
de Herefords ook 
in natuurgebied 
Kwintelooijen, bij 
het Egelmeer en 
langs de Slaperdijk 
tegenkomen. 

Bierbostel van de stadsbrouwerij
We vroegen Leen hoe lokaal en duurzaam een Hereford 
rundvlees is. Want oké, de koeien lopen rond op de Heu-
velrug, maar waar komt hun voedsel vandaan? Waar wor-
den ze geslacht? Komt daar nog veel transport - niet zo 
duurzaam - bij kijken? ‘Goeie vraag!’, vindt Leen. ‘Maar ik 
kan je geruststellen. De Herefords die in natuurgebieden 
rondlopen, vinden hun voedsel in de natuur. Wanneer de 
dieren op de nominatie staan voor de slacht krijgen ze de 
laatste 3 maanden  bierbostel bij gevoerd van de lokale 
stadsbrouwerij. Bierbostel is een restproduct van het bier 
dat in de stadsbrouwerij van Veenendaal wordt gebrou-
wen. Het is een eiwit- en energierijk prutje. De koeien zijn 
er dol op en het is erg gezond! Daarbij heeft het ook een 
positief effect op de kwaliteit van het vlees! Win-Win dus!

Diervriendelijk
Ongeveer eens per drie weken gaat er een Hereford rund 
naar de slachterij. Leen: ‘De Herefords worden bij een 
slachterij in Veenendaal geslacht. Deze slachterij voldoet 
aan het Beter Leven keurmerk. Het  vlees – biefstuk, 
worstjes, gehakt… - gaat terug naar de Landwinkel van 
de Eekhoeve. Hereford vlees heeft een heerlijke smaak en 
staat bekend om zijn malsheid en zachte structuur. Maar 
niet alleen die smaak maakt het vlees zo speciaal. Het 
bijzondere zit ook in de manier waarop de dieren worden 
gehouden. Ze worden op de Eekhoeve geboren, hebben 
daar een mooi leven, eten bierbostel van de lokale bier-
brouwer en hun vlees wordt ook in Veenendaal verwerkt. 
Hoe lokaal wil je ’t hebben!’ 

Welk gerecht maak jij met vlees van de Herefords? 
Blader in dit magazine naar een lekker recept en 
duik de keuken in! 

Eet bewust, eet lekker  
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Soort Aantal

Hereford van de Heuvelrug
Rosbief

Picanha

Gesneden carpaccio

Rollade

Biefstuk

Kogelbiefstuk

Ossenhaas

Riblap

Ribeye

Côte de bouef 

T-Bone steak

Bavette

Klapstuk

Tomahawk

Genieten van de boer Bestelformulier vlees

Bestel nu
Lekker lokaal, lekker logisch. Dat is het vlees van 
Landwinkel de Eekhoeve.  
Met de kerst genieten van (h)eerlijk vlees van de Here-
ford rund van de Eekhoeve, kip van de boeren uit de 
Achterhoek en varken van de boer van de Veluwe. 

Vul de gewenste aantallen hiernaast in. Zet hieron-
der je gegevens en breng het bestelformulier langs 
of mail naar landwinkel@eekhoeve.nl. 

 
Soort Aantal

Kip van de boeren uit de Achterhoek
Hele kip

Kiprollade groot  (+/- 1,5 kg)

Kipfilet

Kippenpoot

 
Soort Aantal

Varken van de Veluwe
Varkenshaas

Rollade

Procureur

Sparerib (rauw)

Filetlap

Beenham

Buikspek

Naam:

------------------------------------------------------------------------
Telefoonnummer:

------------------------------------------------------------------------

Gewenste afhaaldatum:

------------------------------------------------------------------------

Eventuele wensen:

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

Goed om te weten:
Mis je een vleessoort? Er is veel bij ons mogelijk.  
Vul hiernaast uw wens in. 

 
Soort Aantal

Gourmet
Gourmet schotel Biefstukjes, 
Varkenshaas medaillons, Mini 
Hamburgers, Shoarma, Kipfilet, 
Beenham en Slavinkje  
vanaf 4 personen.

Aantal  
personen:

Gourmetvlees mini slavink

Gourmetvlees shoarma

Gourmetvlees varkenshaas

Gourmetvlees beenham

Gourmetvlees biefstukjes

Gourmetvlees mini hamburgers

Gourmetvlees kipfilet

 
Soort Aantal

Gourmet divers
Hertenbiefstuk   
Landwinkel de Maanenschijn

Hertenstoof  
Landwinkel de Maanenschijn

Eendenborst van de Veluwe

Geitenbok Lamsrack 
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Maak indruk op jouw relaties of 
collega’s met een kerstpakket 

vol streekproducten van 
de Eekhoeve. 

Verras jouw collega’s of zakenrelaties met een  
shopmoment in onze Landwinkel! Jouw relaties of  

collega’s kunnen in de winkel zelf hun eigen kerstge-
schenk van heerlijke boerendelicatessen samenstellen. 
Een prachtige manier om gezellig samen het jaar af te 

sluiten. Reserveer snel, want vol=vol.

Onze kerstpakketten worden samengesteld uit 
ambachtelijke producten vanuit heel Nederland, 
rechtstreeks van de ondernemer. Dat is niet alleen 
een mooi gebaar, maar garantie van kwaliteit:  
écht lekkere en verse producten om deze  
feestdagen van te genieten!

Van kazen uit Zeeland tot bieren uit de Achterhoek, 
en natuurlijk ons Veens Kaatje die wij zelf maken. 
Enthousiast? Bestel dan nu of neem contact met 
ons op voor de mogelijkheden!

Kerstpakket Boerengeluk  € 52,50*
Uit onze Landwinkel:  een stuk boerenkaas, kaasdipper, 
vruchtensap, notenmix, drop, krokante kaaskussentjes, 
boeren crackers, fruitjam, vruchtensaus, vijgen amandel-
brood, boerenworst, Hoeksche chips en natuurlijk ons 
Veens Kaatje, gemaakt op de Eekhoeve.  

Meer voorbeelden 
op onze website

Ruim 35 jaar ervaring Brede keuze uit assortiment Écht lekkere en verse streekproducten

KERSTSHOPPEN 
IN ONZE LANDWINKEL

Bestel nu: kerstpakket 
met een goed verhaal
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