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Kerst. De lekkerste feestdagen van het jaar. Niets is mooier 
dan Kerst te kunnen vieren met je naasten. Helaas is dit  het 
afgelopen jaar voor veel bewoners niet mogelijk geweest. 
Niet alleen moeilijk voor de bewoners zelf, maar ook voor de 
familie en medewerkers. Gelukkig zie ik dat we dit jaar onze 
klanten weer mogen en kunnen ondersteunen bij de 
feestelijke Kerstdiners, welke eindelijk weer samen met 
didierbaren gevierd kunnen worden.

Bij Zorgboodschap beginnen we na de zomervakantie al na 
te denken over de feestdagen. Het assortiment wordt samen 
gesteld met onze leveranciers. Samen met onze klanten 
bespreken we de wensen rondom de feestdagen. We vinden 
het belangrijk om ervoor te zorgen dat we niet alleen een 
heel lekker, maar ook gemakkelijk te bereiden Kerstdiner op 
tafel kunnen krijgen. De feestdagen zijn immers al druk 
gegenoeg. 

We organiseren workshops die handige tips en tricks geven 
voor het bereiden van de Kerstmaaltijd. Denk hierbij aan het 
feestelijk opmaken van het bord en slimme voorbereidingen 
om te voorkomen dat je er uren voor in de keuken hoeft te 
staan. Maar ook denken we mee hoe bewoners met 
afwijkende dieetwensen of slikproblemen, toch een 
smakelijke Kerst mogen ervaren. We organiseren 
prproeverijen voor de Kerst, zodat jij als klant de beste keuze 
kunt maken voor een perfect Kerstdiner. Voor mij één  van de 
leukste periodes van het jaar!

Kerst is voor mij een magische tijd. Met de hele familie 
samenkomen en lekker eten en drinken. Dit echte 
Kerstgevoel wens ik al onze klanten ook toe. En samen met 
ons hele team hopen we daar een beetje bij te kunnen 
helpen.

We wensen al onze relaties hele fijne feestdagen toe en 
maak er met jullie dierbaren een smakelijk nieuw jaar van!

JJan-Willem Jagt,
Culinair Adviseur

Culinair Kerst

VOORWOORD

KERST BIJ ZORGBOODSCHAP
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Hoor wie 
klopt daar...

Speculaasplaat met
amandelspijs
DS 3000 GR

ZK 240 GR

Zak van Sint-taart
10 personen

ZOETWAREN
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We hebben de lekkerste zoetwaren voor je bij 
elkaar gezet. Ideaal voor bij de koffie of als 
afsluiter van het heerlijk avondje!

Sinterklaas
petit fours

Banketstaaf met
amandelspijs

DS 10 ST

DS 480 GR

10021490

10021499

10021491

10021498

10021487

Speculaasstaafjes
5 cm
ZK 10 ST

DS 1 ST

10021493

Banketletter met
amandelspijs

Bestel deze en nog veel meer 
Sinterklaaszoetwaren eenvoudig 
via de banner op onze webshop!



Lekker
uitpakken

Mini Kerstsoesjes

Kerstboomtaart
12 personen

10021228

10021227

10021232

10021230

10021299

10021524

10021229

Amandelspijs
Kerstkrans

Kerst petitfours

Amandelspijs
Kerststaaf

Kerstdonuts mini
DS 15 x 35 GR

DS 500 GR

DS 16 X 30 GR

ST 1100 GR

DS 250 GR

TAART 12 PERS

DS 10 x 38 GR
Kerstmantaart
10 personen

De leukste en lekkerste Kerstzoetigheden vind je bij 
Zorgboodschap! Vind deze en alle andere artikelen 

terug in de banner op de webshop.

ZOETWAREN
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Zet in een handomdraai een heerlijk ontbijt of 
brunch op tafel met onze speciaal geselecteerde 
producten

Maak het
gewoon makkelijk

Brunchbroodjes

ONTBIJT & BRUNCH
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10021060
1098098

1804804

10021523

10021484

Roomboter
amandelspijsstol
DS 900 GR

ZK 10 ST

PK 12 x 25 GR

PK 10 x 25 GR
DS 9 ST

Muffin speculaas
amandel

Kleintjes
extra jam

10021103

ST 100 GR

Mini roomboter
amandelstol

Kerstboombroodjes



Sfeervolle
SOEPEN

Met een klein beetje 
garnering ziet een soep er 
direct al feestelijk uit!

65002667

Heldere ossenstaartsoep
EM 1000 ML

BK 900 ML

KR 2 x 1 ST

PK 75 GR

10003264

Kreeftensoep

50031283

Verspakket
Truffel-pastinaaksoep

PK 125 GR

1249959

Soepstengel naturel

2751402

Croutons peterselie
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SOEPEN



Aan tafel
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AAN TAFEL



Hasselback potatoes
SCH 450 GR
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AAN TAFELAAN TAFEL

65000230

Vegetarische
stoofschotel
met rode kool

en aardappelpureeStoofperen
BK 750 GR

40400337

Vegetarische stoofschotel
BK 850 GR

40002017

Rode kool met appel
BK 800 GR

40002020

Aardappel puree
BK 800 GR

40002827

Aardappel gratin
BK 600 GR

10029325

Theelichtjes
PK 100 ST

Gestoofde scholrol
met pommes duchesse

en stamppot veldsla

Kijk in de banner op 
de webshop voor

heerlijke bijpassende desserts!

10003237

Scholrol gestoofd zalm
ST 80/90 GR

40001634

Pommes duchesse
BK 600 GR

10149260

Veldsla
BK 125 GR

10149392



Jaco Groen is Teamleider Gastvrijheid bij 
Marente Wijckerslooth in Oegstgeest. 
Jaco is er van overtuigd dat ook in de 
ouderenzorg duurzaam gegeten kan 
worden. Hij innoveert graag met eten en 
drinken en inspireert bewoners met 
lekkere, duurzame maaltijden.

• quinoa • creme fraiche • 
mascarpone • kastanje 

champignons • gesnipperde chalot 
• lente ui • groentebouillon • limoen

• • jackfruit • olie • gesnipperd uitje • 
knoflook • BBQ-saus • 

paprikapoeder • zout en peper • 
kerriepoeder • basterdsuiker • 

groentebouillon

• • tomaten • wortels • komkommer • 
gemengde sla • rijstazijn • honing • 

rijstvellen

Traditioneel wordt er veel vlees gegeten met 
Kerst. Ook lekker, maar ik probeer mensen te 
stimuleren om vaker te kiezen voor lekkere 
vegetarische alternatieven. Zo kwam ik tere-
cht bij jackfruit. Het heeft de structuur van 
vlees, maar het is fruit. 

Het moet vooral gemakkelijk te bereiden 
zijn, zodat zowel grootschalige keukens als 
kleinschalige afdelingen het kunnen berei-
den. En het moet niet standaard zijn. Risotto 
is zacht en makkelijk te eten. De quinoa 
maakt het gerecht lekker fris. Pulled pork is 
een populair gerecht. Ik heb er de vegetaris-
che versie van gemaakt door pulled jackfruit 
te gebruiken. Om dat we ook de groenten 
niet wilde vergeten, heb ik rauwkost toege-
voegd. Door dit alles samen te brengen in 
een loempia is het gemakkelijk te eten. Afde-
lingen en koks kunnen zelf variëren door 
andere ingrediënten toe te voegen. Het 
leuke van dit gerecht is dat deze loempia ook 
heerlijk is als gezond tussendoortje. We 
hebben een zetmeel-, vega- en groentecom-
ponent, maar dan net even anders! Met het 
Kerstdiner introduceren we dit gerecht

‘Het moet niet 
standaard zijn’

WAT ETEN
KERST?
WE MET

EEN LEKKER KERSTDINER OP TAFEL 
ZETTEN IS NOG NIET ZO GEMAKKELIJK. 
DEZE 5 KOKS DRAAIEN HUN HAND ER 
NIET VOOR OM. WE GINGEN BIJ HEN OP 
BEZOEK EN VROEGEN NAAR HUN 
FAVORIETE KERSTGERECHT. 

OP BEZOEK BIJ
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Joachim Kamphuis en Erik Biesterbos zijn 
restaurantkoks bij Atlant Berghorst. Al sinds de 
introductie in 2018 is dit gerecht de favoriet en 
keert dan ook ieder jaar terug tijdens het 
Kerstdiner. Het gerecht is populair en wordt 
jaarlijks door veel bewoners gekozen. 

Joachim: "Ik kwam het 
gerecht tegen toen we 
uit eten waren voor de 
verjaardag van mijn 
schoonmoeder" ‘Wat 
apart’, dacht hij, ‘Dat pro-
beer ik!’. Hij dacht 
mmeteen dat het een 
lekker gerecht was voor 
het Kerstdiner. Het is iets 
verrassends, het maakt 
je nieuwsgierig als je het 
hoort en ernaar kijkt en 
bovendien is het heerlijk. 
DDat dachten de bewo-
ners van Berghorst ook. 
We hebben het voor het 
eerst geserveerd tijdens 
het Kerstdiner in 2018. 
Het wordt ook enkel met 
de Feestdagen aangebo
den. De ingrediënten zijn 
qua kleur en smaak mooi 
in balans. Het groene van 
de sla, geel van de abri-
koos en de vruchtjes 
zorgen voor een lekkere 
bite en een zoetje in het 
geheel. Het gerecht 
wordt lauwwarm, op ka-
mertemperatuur gege-
ten.  Het is niet te veel en 
toch precies genoeg 
voor velen. Daarnaast is 
de presentatie fanta
tisch en begrijp je 
meteen waarom dit zo 
populair is onder de 
bewoners. 

‘Wat apart, dat
probeer ik!’

Michel van Leeuwen is kok bij 
Stichting Humanitas in de keuken van 
Akropolis. Samen met zijn collega's 
bedenkt hij leuke gerechten voor 
bewoners. De ideeën uitwisselen 
binnen de organisatie vindt hij 
belangrijk, zodat iedereen zijn eigen 
drdraai aan een recept kan geven. 

We hebben dit gerecht al een aantal 
Kerstdiners opgediend en het wordt 
altijd goed ontvangen! We krijgen veel 
reacties over de presentatie en de 
smaak. Dat is toch waar je het voor doet 
als kok. Dit recept hebben we bedacht 
omdat we een lekker Kerstmenu samen 
wiwilde stellen met de bekende 'Kerst 
ingrediënten' zoals de stoofpeertjes. 
We hebben goed gekeken naar de 
kleurencombinatie en we probeerden 
hier een mooie balans in te vinden. Het 
gerecht wordt geserveerd als 
voorgerecht. We serveren het gerecht 
iin combinatie met een 3-gangen menu. 
Deze salade is het voorgerecht, 
vervolgens krijgen de bewoners een 
bouillon, een hoofdgerecht en sluiten 
we af met een feestelijk dessert. 

• kipdij-filet • stoofpeertjes  • uisnippers
• bleekselderij  • winterpeen • krulandijvie  
• gemarineerde tomatenstukjes • basilicum

• mayonaise-citroenrasp • olijfolie • peper en zout • 
cajun kruiden • desembrood/croutons

• brie • cashewnoten • 
veldsla • druiven • tomaat • 
paprika • peterselie • 

dressing

‘Balans in ons gerecht’

OP BEZOEK BIJOP BEZOEK BIJ
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Marcel Artz is Teamleider en 
chef-kok van de centrale 
keuken van Zinzia. In deze 
unieke keuken van Rumah 
Kita wordt dagelijks voor 166 
Molukse en Indische ouderen 
vers gekookt naar de diverse 
smsmaken van de bewoners. 

Dit gerecht is in het verleden 
ontwikkeld met de bewoners, de 
toenmalige kok en twee Indische 
dames die in de keuken werken. Zij 
koken toch anders dan de Hollandse 
koks en bieden net even de finishing 
touch voor onze Indische en Molukse 
bebewoners. We houden hierbij 
rekening met de recepturen van de 
diverse eilanden, die in bijvoorbeeld 
kruiden nog aardig van elkaar 
kunnen verschillen. En uiteindelijk wil 
je als kok iedereen tevredenstellen. 
Hier proberen we dan ook een 
mmiddenweg in te vinden. Het is een 
feestelijk gerecht, dat vaak in 
combinatie met nasi-buffetten wordt 
geserveerd. Het is kleurrijk, kruidig en 
zoet en het past goed bij 
stoofvleesgerechten. We serveren 
het tijdens allerlei soorten 
ffeestdagen, maar zeker met Kerst 
laten we het specifiek terugkomen. 
De bewoners eten het graag.

‘Zij brengen 
de finishing 
touch’

Ben Delfgaauw is Assistent 
Groepsbegeleider bij Arkin en zet zich in 
voor lekker eten op zijn woongroep. Hij 
ondersteunt de groep bij het plaatsen van 
de bestelling en het maken van gezonde 
keuzes.

"Ik heb heel gaaf werk. Ben er de hele dag 
door en spring in waar nodig. Ik doe veel 
met vers fruit en maak graag salades. Af 
en toe maak ik ook pizza en shoarma, 
hoor. Maar de nadruk ligt op gezonde 
voeding. Ik maak niet graag gebruik van 
boter of olie. Bewoners kunnen helpen 
memet koken als ze dat willen, maar het is 
niet verplicht. Ik maak een lijstje van de 
eetwensen van onze bewoners en kook 
alles zelf. Ik krijg alle ruimte om dat te 
kunnen doen. Zelf heb ik een horeca 
achtergrond, maar wilde graag meer met 
mensen werken en iets kunnen betekenen 
vvoor de maatschappij. Zo ben ik 
ingestroomd in mijn huidige functie en de 
combinatie van werken met mensen en 
eten en drinken bevalt heel erg goed. 

• gerookte zalm  • creme fraiche • limoen • 
dille • komkommer • tomaat • ijsbergsla • 
gerooster stokbrood • olijfolie • knoflook

• spitskool grof gesneden • kouseband • tauge • trassie • 
knoflook • ui in halve ringen • assem • sambal oelek • 
gerapste kokos • kentjoer • olie • groentenbouillon 

poeder • gula djawa • djeruk purut

‘Ondersteunen 
met gezonde 
voeding’

OP BEZOEK BIJOP BEZOEK BIJ



FL 1000 ML

Varkenshaasrol
met portobello
en gepofte 
aardappel

10098893

Varkenshaasrol met
bospaddenstoelen
ST 400 GR

10149272

Biologische portobello
SCH 2 ST

10149167

Pofaardappel knoflook
SCH 470 GR

10098163

Boswachtersalade
BK 1000 GR

EEN ECHTE
KLASSIEKER

Deze advocaat komt uit
een superhandige 
knijpfles!
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AAN TAFEL

30000702

Advocaat in knijpfles
FL 700 ML

10087055

Chocolade pencils
gemarmerd
DS 400 ST

30004711

Slagroom



DS 12 X 130 ML
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FEESTELIJKE DESSERTSFEESTELIJKE DESSERTS

10001986

Sinterklaas mousse
choco-pepernoot

TR 12 X 150 ML

10001774

Vla-dessert 
pepernoot

FL 1000 ML

10001608

Vla-dessert
pepernoot in fles

TR 12 X 120 ML

10001986

Coupe holiday
cookie

TR 12 X 130 ML

10138049

Kerstcoupe

TR 12 X 155 ML

10138053

Frozen yoghurt
bosvruchten

TR 12 X 120 ML

10033099

Ijstaartje van
marsepein roomijs

TR 12 X 140 ML

10033124

Sinterklaas coupe
mousse

TR 12 X 130 ML

10033127

Kerstcoupe
bavarois

TR 12 X 110 ML

10033130

Kerstkrans
roomijs

TR 12 X 125 ML

10033129

Kersttaartje
mousse

DS 1000 ML

10033138

Oud & nieuw
roomijstaart



Alle artikelen in dit magazine
zijn gemakkelijk terug te 
vinden en te bestellen in de 
banners op onze webshop!

HO
HO
HO
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Besteltips
BESTEL OP TIJD
In december is het drukker 
dan normaal. We raden je 
aan om wat eerder dan 
normaal je boodschappen 
te bestellen. Heb je pro-
ducten die je eerder 
binnen kunt laten komen? 
BBestel ze dan op tijd. Ook 
kun je artikelen tegenko-
men die vanaf of tot een 
bepaalde datum besteld 
kunnen worden! Hou hier 
rekening mee! Deze kun je 
herkennen aan het klokje

Rondom de Kerstdagen 
kunnen de bezorgdagen 
afwijken. Hierover nemen 
we ruim van tevoren con-
tact met je op. 

Uiteraard kun je gewoon 
bij ons terecht met al je 
vragen en opmerkingen 
over je boodschappen, 
bestellingen en bezorgin-
gen. Onze servicedesk 
staat voor je klaar om je te 
oondersteunen!

AFWIJKENDE TIJDEN

071 – 711 43 20

WE STAAN VOOR
JE KLAAR

Feest
MET ZORGBOODSCHAP



071 – 711 43 20
info@zorgboodschap.nl


