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“Laat je lekker inspireren door de Nederlandse natuur!” 
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Alleen vrij-levend-wild 

Niet alles wat als wild verkocht wordt, is 
wild. Wist je dat 95% van het wild dat in 
Nederland gegeten wordt uit kweekfarms 
komt of geïmporteerd wordt uit het 
buitenland? Hollands Wild heeft zich 
daarom gespecialiseerd in wildproducten 
uit de vrije Nederlandse natuur. Jacht in 
Nederland is goed georganiseerd en streng 
gereguleerd. Er wordt dan ook niet zomaar 
gejaagd. Jagers zijn actieve 
natuurliefhebbers die jagen om de 
biodiversiteit in balans te houden en 
wildschade te voorkomen. Wild heeft 
altijd een prachtig vrij leven gehad en dat 
proef je!  

Wild is kampioen duurzaamheid 

Consumenten ontdekken steeds meer dat 
de natuur een duurzame en waardevolle 
bron is van natuurlijk voedsel. Wild is dan 
ook een fantastische bron van natuurlijke 
eiwitten. We horen regelmatig: ‘het is 
super biologisch’, nou ja, volgens de regels 
is wild misschien niet biologisch, maar wel 
vlees van de buitencategorie! Uit 
onderzoek door verschillende natuur en 

milieuorganisaties zoals WWF, 
Greenpeace, stichting Natuur&Milieu, en 
de Canadese voedselautoriteit, blijkt ook 
dat vlees van vrij-levend-wild het meest 
diervriendelijk is en de minste milieu-
impact heeft. Wild uit de Nederlandse 
natuur past ook goed binnen de nieuwe 
richtlijnen van EKO-keurmerk en het Green 
Key (Gold) label. Het Voedingscentrum 
heeft in een onderzoek de Hollandse 
maaltijd met onder anderen wild zelfs al 
‘meest duurzaam en gezond’ aangemerkt.  

Jaarrond beschikbaar: Wilde 
gans 

Wilde gans is een nieuwe wildsoort die 
talrijk aanwezig is in ons waterrijke land. 
Hollands Wild heeft een smaakvol 
assortiment op basis van wilde gans 
ontwikkeld. Wilde gans is een bekende 
in de Nederlandse natuur en hoort er 
helemaal bij. Er wordt jaarrond op wilde 
gans gejaagd met een piek tussen juni 
en November. Vlees van wilde gans is 
van nature mager en smaakvol en heeft 
een mild en toegankelijk karakter.   

Over ons 

Hollands Wild staat voor lekkere 
en natuurlijke producten uit de 
Hollandse polders. Wild is vlees 
met echte smaak en een eerlijk 
verhaal! Hollands Wild maakt 

wild eten toegankelijk en biedt 
de consument een assortiment 

lekkere producten die goed 
passen bij een alledaagse 

maaltijd. 
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Productcategorieën 

Ons assortiment is op te delen in drie 
productcategorieën: Makkelijk & Snel, Luxe en 
Klassiek. De delen zijn gecategoriseerd op de 
moeilijkheidsgraad van bereiding en de 
bekendheid onder de consumenten. 

Makkelijk & Snel 

Deze categorie is speciaal in het leven 
geroepen voor alle eenvoudig en snel te 
bereiden producten binnen het assortiment. 
Voor wild hoef je namelijk geen chef-kok te 
zijn. Alle producten binnen de categorie 
Makkelijk & Snel staan niet alleen zo op tafel, 
maar zijn ook nog eens geschikt voor de 
maaltijd van iedere dag. De Makkelijk & Snel 
producten zijn eindeloos te combineren en 
geschikt voor ieder seizoen. 

 

 

 

 

 

 

Luxe 

De wildproducten in de Luxe categorie hebben 
een iets langere bereidingstijd, maar zijn zeker 
niet minder lekker! Ook deze producten zijn 
met veel verschillende gerechten te 
combineren en zijn ideaal voor speciale 
gelegenheden of luxere maaltijden.  

Klassiek 

In deze categorie staan de wildproducten waar 
de meeste Nederlanders aan denken wanneer 
ze het woord ‘wild’ horen. Deze producten zijn 
heerlijk voor feestdagen als Kerst en Pasen, 
maar zijn ook geschikt voor andere speciale 
gelegenheden. De producten binnen deze 
categorie zijn perfect voor mensen die van 
koken houden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producten 

Het assortiment van Hollands 
Wild is gevuld met lekkere en 
natuurlijke producten uit de 
Hollandse polders. Er wordt 

vaak van wild gedacht dat de 
bereiding veel tijd en moeite 
vraagt, maar niets is minder 

waar. De meerderheid van de 
Hollands Wild producten zijn 

toegankelijk en geschikt voor de 
dagelijkse maaltijd. 
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Gekonfijte Ganzenbout 

Glutenvrij | Snel klaar: ±10 min. | Let op! Kan 
hagel bevatten | jaarrond verkrijgbaar | 

Bewaren op -18°C 

Wist je dat… In Zeeland ganzen ‘Hânze’ 
worden genoemd? 

Gekruid sousvide gegaard product, alleen even 
opwarmen. In de koelkast laten ontdooien in 
originele verpakking. In gesloten verpakking 
circa 10 minuten opwarmen in warm (net niet 
kokend) water. Heerlijk bij warme maaltijd of 
als ‘Pulled Goose’ in salade of op een broodje. 

Per stuk verpakt. Circa 250 gram 

Ingrediënten: ganzenvlees, colorozozout 
(E250), (BIOLOGISCHE) specerijen: anijs, 
kaneel, kruidnagel, peper, koriander, 
rozemarijn, tijm, laurier 

 
 

Gekonfijte Eendenbout 

 Snel klaar: ±10 min. | Let op! Kan hagel 
bevatten | zomer-winter verkrijgbaar | 

Bewaren op -18°C 

Gekruid sousvide gegaard product, alleen even 
opwarmen. In de koelkast laten ontdooien in 
originele verpakking. In gesloten verpakking 
ca.10 minuten opwarmen in warm (net niet 
kokend) water. Heerlijk bij warme maaltijd of 
geplukt in salade of op een broodje. 

Per twee stuks verpakt. Circa 70 gram per 
stuk.  

Ingrediënten: wilde eendenbout, zout, 
specerijen 

 

 

Makkelijk & 
Snel 

Deze categorie is speciaal in het 
leven geroepen voor alle 

eenvoudig en snel te bereiden 
producten binnen het 

assortiment. Voor wild hoef je 
namelijk geen chef-kok te zijn. 

Alle producten binnen de 
categorie Makkelijk & Snel staan 
niet alleen zo op tafel, maar zijn 
ook nog eens geschikt voor de 

maaltijd van iedere dag. De 
Makkelijk & Snel producten zijn 

eindeloos te combineren en 
geschikt voor ieder seizoen. 
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Wildstoof 

Snel klaar: ±10 min. | Let op! Kan hagel 
bevatten | jaarrond verkrijgbaar | Bewaren op 

-18°C 

Stoofpotje van ganzenvlees, natuurrund, 
groenten en specerijen, enkel even 
opwarmen. In de koelkast laten ontdooien in 
originele verpakking. Circa 10 minuten al 
roerend op een laag vuur opwarmen. Heerlijk 
als stoof bij aardappelen of over de friet. 

Rollen van 325 gram (Retail) en 1 Kg (horeca) 

Ingrediënten: Ganzenvlees 22% rundvlees 
(schotse hooglander) 21%, WORTEL, ui, prei, 
champignon, rode wijn, runderbouillon. 
zeezout, specerijen (tijm, jeneverbes, laurier, 
peper, gember, koriander, kruidnagel, 
pastinaak, peterselie, SELDERIJ) MAÏSzetmeel, 
TARWEzetmeel.  

 
Borstham 

Klaar om te eten | Let op! Kan hagel bevatten 
| jaarrond verkrijgbaar | Bewaren op -18°C 

Gekruid borstham van Gans. Na ontdooien 
direct eetbaar. Heerlijk bij de borrel of door 
een salade. 

Ongeveer 125 gram - 225 gram per portie. 

Ingrediënten: ganzenvlees, zout, E250, 
specerijen: zwarte peper, anijs, venkel, lavas, 
knoflook 

 
 

Koud gerookte Ganzenborstfilet 

Klaar om te eten | Let op! Kan hagel bevatten 
| jaarrond verkrijgbaar | Bewaren op -18°C 

Koud gerookte ganzenborstfilet. Na ontdooien 
direct eetbaar. Heerlijk bij de borrel of door 
een salade. 

Per stuk verpakt. Ongeveer 150 gram - 275 
gram. 

Ingrediënten: pekelzout E250, rook 
(beukenhout) ganzenvlees 

 



bestelling@hollandswild.info  www.hollandswild.info 

9 
 

 
 

Wildsaté 

 Snel klaar: ±8 min. | Let op! Kan hagel 
bevatten | jaarrond verkrijgbaar | Bewaren op 

-18°C 

Rauw Aio e lemone van Bresc gemarineerde 
stukjes ganzenfilet op spies. In de koelkast 
laten ontdooien in originele verpakking. Om 
en om 8 minuten lang bakken in wat olie. 
Heerlijk bij een portie friet of een Oosters 
gerecht. 

Verpakt per 4 spies, circa 50 gram. 

Ingrediënten: Ganzenvlees (86%), marinade: 
(knoflook, zonnebloemolie, olijfolie, zout, 
rozemarijn, limoenschil, salie, zwarte peper, 
kurkuma, voedingszuur (melkzuur)) 

 
 

Wildburger 

Snel klaar: ±8 min. | Let op! Kan hagel 
bevatten | jaarrond verkrijgbaar | Bewaren op 

-18°C 

Rauwe gekruide hamburger van gans en 
natuurrund. In de koelkast laten ontdooien in 
originele verpakking. Om en om 8 minuten 
lang bakken in wat olie. Heerlijk bij warme 
maaltijd of op de barbecue. 

Per twee stuks verpakt, ongeveer 90 gram. 

Ingrediënten: Wilde ganzenvlees, wild-
rundvlees (Schotse Hooglander), paneermeel 
bevat: GLUTEN, aroma, zout, aardappel, ui, 
kool, wortel, paprikapoeder, prei, bonen, 
paprika, cayennepeper, natuurlijk kruidnagel 
aroma, sandelhout, nootmuskaat, gember, 
peterselie, foelie, peper, antioxidant E300  

 
 

Wildgehakt 

Snel klaar: ±10 min. | Let op! Kan hagel 
bevatten | jaarrond verkrijgbaar | Bewaren op 

-18°C 

Rauwe half om half gehakt van ganzenvlees en 
natuurrund. In de koelkast laten ontdooien in 
originele verpakking. Heerlijk als gehaktbal of 
als geruld gehakt door een pastamaaltijd. 

Verpakt per 300 gram. 

Ingrediënten: ganzenvlees, rundvlees 
(natuurrund) 
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WildSaucijs 

 Snel klaar: ±8 min. | Let op! Kan hagel 
bevatten | jaarrond verkrijgbaar | Bewaren op 

-18°C  

Gekruid rauw worstje van gans en natuurrund. 
In de koelkast laten ontdooien in originele 
verpakking. Om en om 8 minuten lang bakken 
in wat olie. Heerlijk tussen een broodje, naast 
een typisch Hollands prakje of van de 
barbecue. 

Per twee stuks verpakt, ongeveer 95 gram.   

Ingrediënten: Wilde ganzenvlees, wild-
rundvlees (Schotse Hooglander), zout, 
KORIANDER, foelie, witte peper, kardemom, 
lavas. (verpakt in natuurdarm varken) 

 
 

Chipolataworstjes 

Snel klaar: ±8 min. | Let op! Kan hagel 
bevatten | jaarrond verkrijgbaar | Bewaren op 

-18°C 

Rauw gekruid worstje van wilde zwijn en 
ganzenvlees. In de koelkast laten ontdooien in 
originele verpakking. Om en om 8 minuten 
lang bakken in wat olie. Heerlijk tussen een 
broodje, naast een typisch Hollands prakje of 
van de barbecue. 

Per vier stuks verpakt. 

Ingrediënten: Wilde zwijnenvlees, 
ganzenvlees, specerijen (nootmuskaat, peper, 
chilipeper) knoflook, zout 
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Ganzenborstfilet 

Snel klaar: ±15 min. | Let op! Kan hagel 
bevatten | jaarrond verkrijgbaar | Bewaren op 

-18°C 

Rauwe geportioneerde ganzenborstfilet, 
zonder vel, zonder bloeduitstorting. In de 
koelkast laten ontdooien in originele 
verpakking. Die minuten in olie om en om 
bakken. Hierna roomboter toevoegen en 
nogmaals vijf minuten bakken. Na het bakken 
vijf minuten in aluminiumfolie laten rusten. 
Heerlijk bij warme maaltijd. 

Per twee stuks verpakt, 130 gram per stuk 

Ingrediënten: ganzenvlees 

 

 
 

Eendenfilet 

Snel klaar: ±15 min. | Let op! Kan hagel 
bevatten | jaarrond verkrijgbaar | Bewaren op 

-18°C 

Rauwe eendenborstfilet met vel. In de 
koelkast laten ontdooien in originele 
verpakking. Bak op de vleeskant in een beetje 
olie gedurende drie minuten. Bak hierna nog 
vijf minuten op de vetkant. Na het bakken vijf 
minuten in aluminiumfolie laten rusten. 
Heerlijk bij warme maaltijd. 

Per twee stuks verpakt, ongeveer 130 gram. 

Ingrediënten: vlees van wilde eend 

 

 

Luxe 

De wildproducten in de Luxe 
categorie hebben een iets 

langere bereidingstijd, maar zijn 
zeker niet minder lekker! Ook 
deze producten zijn met veel 

verschillende gerechten te 
combineren en zijn ideaal voor 

speciale gelegenheden of luxere 
maaltijden. 
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Duindamhert Biefstuk 

 Snel klaar: ±10 min. | augustus – april 
verkrijgbaar | Bewaren op -18°C 

Rauwe biefstuk van een Damhert achterbout. 
In de koelkast laten ontdooien in originele 
verpakking. Bak in een beetje olie goudbruin 
op iedere kant gedurende 3 minuten (6 
minuten in totaal). Laat de Hertenbiefstuk na 
het bakken 5 minuten rusten in 
aluminiumfolie. Heerlijk bij warme maaltijd. 

Per twee stuks verpakt. Ongeveer 90 gram per 
stuk. 

Ingrediënten: hertenvlees 

 
 

Duindamhert Stoofvlees 

Bereidingstijd: ±2 uur. | augustus – april 
verkrijgbaar | Bewaren op -18°C 

Rauw boutvlees van een Damhert. In de 
koelkast laten ontdooien in originele 
verpakking. Bak het vlees goudbruin in een 
beetje olie. Voeg groenten en specerijen naar 
keuze toe en blus af met rode wijn. Stoof in 
ongeveer 2 uur gaar. Heerlijk bij warme 
maaltijd of als jachtschotel. 

Ongeveer 300 gram per verpakking. 

Ingrediënten: hertenvlees 
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Ganzenbout 

Bereidingstijd: ±5 uur. | Let op! Kan hagel 
bevatten | jaarrond verkrijgbaar | Bewaren op 

-18°C 

Rauwe ganzenbout. In de koelkast laten 
ontdooien in originele verpakking. Bak de 
ganzenbouten rondom bruin. Voeg groenten 
naar keuze toe en laat deze ven meebakken. 
Schenk rode wijn en ciderazijn over de bouten 
heen en voeg kruiden toe. Laat de 
ganzenbouten ongeveer 5 uur garen en keer af 
en toe de bouten om. Heerlijk bij gekookte 
aardappelen of gekookte rijst. 

Per stuk verpakt, ongeveer 250 gram. 

Ingrediënten: ganzenvlees met bot 

 

 
 

Panklare Gans 

Bereidingstijd: ±4 uur. | Let op! Kan hagel 
bevatten | jaarrond verkrijgbaar | Bewaren op 

-18°C 

Rauwe hele gans panklaar. In de koelkast laten 
ontdooien in originele verpakking. Bak de gans 
rondom goudbruin. Voeg kruiden toe en blus 
af met rode wijn. Voeg boter toe. Laat met de 
deksel op de pan op een laag vuur sudderen 
voor 3,5 uur. Gans is heerlijk bij de stamppot 
of als heel braadstuk op tafel met de 
feestdagen. Of natuurlijk ook erg lekker om in 
zijn geheel te bereiden op de BBQ. 

Circa 1,8 kg. 

Ingrediënten: ganzenvlees op karkas 

 

 

Klassiek 

In deze categorie staan de 
wildproducten waar de meeste 

Nederlanders aan denken 
wanneer ze het woord ‘wild’ 
horen. Deze producten zijn 
heerlijk voor feestdagen als 

Kerst en Pasen, maar zijn ook 
geschikt voor andere speciale 
gelegenheden. De producten 

binnen deze categorie zijn 
perfect voor mensen die van 

koken houden. 
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Panklare Houtduif 

Bereidingstijd: ±1 uur. | Let op! Kan hagel 
bevatten | jaarrond verkrijgbaar | Bewaren op 

-18°C 

Rauwe geplukte hele houtduif. In de koelkast 
laten ontdooien in originele verpakking. Bak 
de duif rondom goudbruin. Voeg kruiden naar 
keuze toe. Voeg boter toe en leg het deksel op 
de pan. Laat 1 uur lang op een laag vuur 
pruttelen. Heerlijk bij warme maaltijd of bij 
verse friet met jus. 

Per stuk verpakt. 

Ingrediënten: vlees van houtduif op karkas 

 
 

Panklare Eend 

Bereidingstijd: ±1 uur. | Let op! Kan hagel 
bevatten | jaarrond verkrijgbaar | Bewaren op 

-18°C 

Rauwe geplukte wilde eend. In de koelkast 
laten ontdooien in originele verpakking. Bak 
de eend rondom goudbruin. Voeg kruiden 
naar keuze toe. Voeg boter toe en doe het 
deksel op de pan. Laat op een laag vuurtje 
sudderen voor 1 uur. Eend is heerlijk bij 
gekookte aardappelen of gekookte rijst. 

Per stuk verpakt. Circa 650 gram. 

Ingrediënten: vlees van wilde eend op karkas 

 

 
 

Hazenbouten en Hazenrug 

Bereidingstijd: ±3,5 uur. | Let op! Kan hagel 
bevatten | jaarrond verkrijgbaar | Bewaren op 

-18°C 

Rauwe haas geslacht en geportioneerd. In de 
koelkast laten ontdooien in originele 
verpakking. Bak de hazenbouten rondom 
goudbruin. Voeg kruiden naar keuze toe. Blus 
af met rode wijn en vul de pan tot de bouten 
helemaal onder staan. Laat sudderen voor 3,5 
uur. Bak de hazenrug rondom goudbruin. Gaar 
met de deksel op de pan en het karkas 
omhoog voor 15 minuten. Heerlijk bij de 
stamppot. 

Een voorbout en een achterbout samen 
verpakt. Circa 400 gram. Een hele rug. Circa 
600 gram. 

Ingrediënten: hazenbouten, hazenrug. 
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Panklare Konijn 

Bereidingstijd: ±3,5 uur. | Let op! Kan hagel 
bevatten | jaarrond verkrijgbaar | Bewaren op 

-18°C 

Rauw wild konijn geslacht en geportioneerd in 
2 voorbouten, 2 achterbouten en 1 rug. In de 
koelkast laten ontdooien in originele 
verpakking. Hak de bouten in grove stukken en 
bak ze rondom goudbruin. Voeg kruiden naar 
keuze toe. Blus af met witte wijn en voeg 
water toe tot de bouten helemaal onder 
staan. Laat met het deksel op de pan voor 1,5 
uur sudderen op een laag vuurtje. Bak de 
konijnenrug gedurende 6 minuten rondom 
bruin. Laat na het bakken 5 minuten rusten. 
Heerlijk bij warme maaltijd. 

Per stuk verpakt. 

Ingrediënten: vlees van wild konijn op karkas  
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Verkoop 

D.J. Polak  
 d.j.polak@hollandswild.info     

 +316 20 391 169 

Bestellen of brandende vragen? 

 bestelling@hollandswild.info 

 info@hollandswild.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing 

Renee van Steensel 
 rvansteensel@hollandswild.info of 
 marketing@hollandswild.info 

  +316 11 731 904 
(werkzaam op dinsdag – vrijdag) 

Website en social media 

hollandswild.info 

 Hollands.wild 

 @Hollandswild1 

 @Hollandswild1 

 Hollands Wild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

mailto:d.j.polak@hollandswild.info?subject=Verkoop
mailto:bestelling@hollandswild.info?subject=Bestelling
mailto:info@hollandswild.info
mailto:rvansteensel@hollandswild.info?subject=Marketing
mailto:marketing@hollandswild.info?subject=Marketing
https://api.whatsapp.com/send?phone=31611731904
https://hollandswild.info/
https://www.facebook.com/hollands.wild
https://twitter.com/Hollandswild1
https://www.instagram.com/hollandswild1/
https://www.linkedin.com/company/hollands-wild-bv
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Tomatensalsa met Pulled Goose 

Snel klaar: ±15 min. | Let op! Kan hagel 
bevatten 

De Gekonfijte Ganzenbout van Hollands Wild 
is een sousvide gegaarde bout van wilde gans 
die heerlijk is gekruid met verschillende 
specerijen en is heerlijk als hoofdgerecht, 
maar ook als voorafje. 

Ingrediënten (voor 4 personen): 
 
• 1 Gekonfijte Ganzenbout 
• 2 Rijpe tomaten 
• 1 Kleine rode ui 
• Verse bieslook 
• Stokbrood/Baguette 
• 35 ml Wittewijnazijn 
• 100 ml olijfolie 
• Versgemalen peper  

 
Haal voor het bereiden de Gekonfijte 
Ganzenbouten uit de vriezer en laat deze (in 
de originele verpakking) op een bordje in de 
koelkast ontdooien.  

Bereidingswijze: 
Vul een pan met water en laat het water op 
temperatuur komen. Het water mag niet 
koken. Verwarm de Gekonfijte Ganzenbouten 
in de originele verpakking 10 minuten lang in 
net niet kokend water. Hierna zijn ze gereed 
om van het bot te plukken.  
Snijd ondertussen de tomaat in blokjes (haal 
de zaadlijst eruit) en snipper de ui. Meng de 
witte wijnazijn met de olijfolie en versgemalen 
peper. Roer de tomaat en ui door de dressing 
en laat hierna het geheel even rusten.  
Snijd het stokbrood in schuine sneetje en leg 
deze even tussen een tosti-ijzer om ze 
knapperig te maken. Serveer de tomatensalsa 
op de sneetjes stokbrood met daar bovenop 
de Pulled Goose. Garneer met bieslook.  
 

Kijk voor meer inspiratie, bereidingstips en 
recepten op: 
hollandswild.info/category/recepten/ 

 

 

Inspiratie 

Het assortiment van Hollands 
Wild is niet het enige wat 

veelzijdig. Wild is veelzijdiger 
dan de meeste mensen denken. 

Daarnaast is het op veel 
verschillende manieren klaar te 
maken. Dit zijn onze absolute 

aanraders om een keer te 
proberen! 

https://hollandswild.info/category/recepten/
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Broodje Wildburger 

Snel klaar: ±15 min. | Let op! Kan hagel 
bevatten 

Ingrediënten: 

• Wildburger 
• Afbakbroodje 
• Olie 
• ½ Rode ui 
• 1 tomaat 
• Sla 
• Augurk 
• BBQ-saus 

Bereidingswijze:  
Bak het broodje af in de oven volgens 
verpakking. Grill de Wildburgers op de BBQ, in 
de grillpan of bak ze in de bakpan (in een 
beetje olie) op elke zijde gedurende 4 minuten 

(in totaal 8 minuten lang). Zorg ervoor dat er 
genoeg ruimte is in de pan, zodat de burgers 
niet aan elkaar plakken. De Wildburger is het 
lekkerst wanneer hij net nog een beetje roze is 
vanbinnen. Hierdoor blijft hij lekker mals en 
komt de smaak het beste tot zijn recht. Snijd 
de rode ui in ringen en de augurk en tomaat in 
plakjes. Beleg het broodje met de sla, de 
tomaat, augurk, ui, en de Wildburger en top 
hem af met BBQ-saus. Eet smakelijk! 

Serveertip:  
Heerlijk op een broodje met versgebakken 
friet ernaast, maar natuurlijk ook gewoon als 
losse burger naast je gerecht.  

Kijk voor meer inspiratie, bereidingstips en 
recepten op: 
hollandswild.info/category/recepten/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Friet met rode kook en Wildstoof 

Snel klaar: ±15 min. | Let op! Kan hagel 
bevatten 

Ingrediënten: 

• Wildstoof 
• Friet 
• Rode kool 

Bereidingswijze:  
Ontdooi de stoof door hem enkele uren in een 
bak koud water te leggen of een dag van 
tevoren in de koelkast te plaatsen. Haal de 
stoof uit de verpakking en verwarm deze op 
een laag vuur in de pan. Warm hem op terwijl 
je roert, zodat de stoof niet aan de bodem 
aankoekt.  
Maak de rode kool klaar en bereid de friet in 
de frituurpan, oven of airfyer. Serveer de friet 
met daar bovenop de rode kool en Wildstoof. 

https://hollandswild.info/category/recepten/
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Serveertip:  
Heerlijk als een Patatje Stoofvlees met rode 
kook en verse ringen bosui zoals op de foto. 
Maar ook heerlijk tussen een broodje, bij de 
stamppot of in de wildschotel. 

Kijk voor meer inspiratie, bereidingstips en 
recepten op: 
hollandswild.info/category/recepten/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pasta met Wildgehakt 

Snel klaar: ±15 min. | Let op! Kan hagel 
bevatten 

Ingrediënten: 

• Wildgehakt 
• Pasta naar keuze 
• 500 ml tomatensaus 
• 1 rode ui 
• 4 teen knoflook 
• 1 rode paprika 
• 1 gele paprika 
• ½ bosje basilicum 
• ½ groene courgette 
• Peper en zout 

Bereidingswijze:  
Kook de pasta beetgaar volgens verpakking. 
Bak en rul het Wildgehakt enkele minuten en 

snijd ondertussen de ui en de knoflook in fijne 
stukjes, voeg deze toe aan het Wildgehakt. 
Snijd de paprika’s, en groene courgette in 
blokjes en voeg deze toe. Bak ze enkele 
minuten mee voeg vervolgens de tomatensaus 
toe. Laat deze vervolgens enkele minuten 
zachtjes koken. Breng op smaak met peper en 
zeezout. Hak de basilicum fijn en roer dit 
erdoor. Serveer met wat geraspte 
Parmezaanse kaas. Eet smakelijk! 

Serveertip:  
Wildgehakt is heerlijk door de pastasaus, maar 
natuurlijk ook erg lekker al gehaktbal naast 
een gerecht met aardappelen en groenten. 

Kijk voor meer inspiratie, bereidingstips en 
recepten op: 
hollandswild.info/category/recepten/ 
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