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Fijne
Feestdagen!





Ook bij Garlic Solutions is 2020 een hele uitdaging geweest. 

Een jaar dat we niet gauw vergeten. In januari wonnen wij de 

ondernemersprijs Midden-Holland 2020 in de categorie MKB. 

Een hele grote eer voor zo’n jong bedrijf als wij.  

Wij zijn ook super trots dat de vraag naar onze ongepelde hoge  

kwaliteit knoflooktenen dit jaar aanzienlijk is toegenomen. 

Daarnaast verwachten wij dat de markt voor onze gepelde 

knoflooktenen in 2021 weer aantrekt, zodra de horeca  

weer op volle toeren draait.

Dit jaar zaten voor de eerste keer onze combimixen van  

gesneden knoflook en rode peper in verse maaltijdboxen.  

Wij hopen dat dit zo’n succes wordt, dat we deze mixen  

jaar kunnen uitbreiden. Sinds kort leveren wij ook  

Black Garlic. Een mooie aanvulling op ons knoflook  

assortiment.

Naast het verder ontwikkelen en produceren van nieuwe  

producten hebben we sinds kort ook een nieuw logo en  

website. Op ons eigen YouTube kanaal presenteer ik  

‘Koken met Kaz’. Hiermee geef ik een ‘kijkje in onze keuken’  

en maak ik verschillende gerechten waar onze mooie,  

pure producten centraal staan. In dit kookboekje staat een 

aantal favoriete gerechten met knoflook van vrienden,  

familie en mijzelf. 

 

Bij Garlic Solutions staan kwaliteit, flexibiliteit en jaarrond- 

garantie altijd centraal en dit geldt natuurlijk ook voor 2021.

Wij willen onze klanten en natuurlijk ook onze leveranciers 

weer heel erg bedanken voor het vertrouwen en verwachten 

onze fijne samenwerking ook in 2021 weer te kunnen  

voortzetten. Namens het team van 

Garlic Solutions wensen wij

iedereen fijne feestdagen en 

een gezond en voorspoedig 

2021.

Kaz Abbekerk

VOORWOORD
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De voordelen van Black Garlic op een rijtje:

•  verrassende smaaksensatie

    •  toepasbaar in vele gerechten

        •  de bollen en tenen zijn zeer lang houdbaar



Baba Ganoush met zwarte knoflook
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Garnalen met tomaten en Spaanse peper

Pasta spicy pestoSpaghetti `ajo e ojo´Knoflook paddenstoelen met bloemkool 

Franse knoflooksoepRoergebakken paksoi met zalm

INHOUDSOPGAVE

Eet smakelijk!





Ingrediënten

ROERGEBAKKEN PAKSOI MET
RODE PEPER, GEMBER EN KNOFLOOK
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• 300 gr. paksoi

• ½ eetlepel arachideolie

• 3 teentjes knoflook, fijngehakt

• 1½ cm gemberwortel, fijngehakt

•  2 rode pepers, zonder zaadjes,  

in heel dunne reepjes

• 2 eetlepels Japanse sojasaus

30
minuten

25
minuten

4
personen

BEREIDING:

Haal de bladeren van de paksoi van elkaar en snijd ze in de lengte door. Als je babypaksoi gebruikt, 

snijd je de kropjes alleen in de lengte doormidden. Verhit de olie in een wok tot die heel heet is. Voeg de 

knoflook, gember en peper toe en roerbak ongeveer 10 seconden, voeg dan de paksoi toe en bak totdat 

de bladeren bijna helemaal zacht zijn. Let goed op dat de knoflook niet verbrandt, dat gebeurt vrij snel.

Voeg de sojasaus toe en roer door zodat de paksoi met de saus bedekt is. Serveer direct.

Hierbij 4 zalmmoten van circa 150 gram in Japanse sojasaus laten marineren minuut of 10. 

Zalmmoten wentelen in zwarte sesamzaadjes of gewone sesamzaadjes. 

Olie in de pand en beide zijden aanbakken, daarna op zacht vuur gaar laten worden. 

Circa 10 tot minuten.

TIP: Serveer het gerecht met lekkere Pandan rijst.

Spaanse knoflook





Ingrediënten

FRANSE KNOFLOOKSOEP
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• 30 gr. boter

• 2 eetlepels olijfolie

•  16 tenen knoflook,  

doormidden gesneden

• 1 eetlepel bloem

• 1 liter kokend water

• snufje zout

• 1 ei, gesplitst

• 1 eetlepel rode wijnazijn

• echt Frans stokbrood

BEREIDING:

Smelt de boter in een koekenpan met dikke bodem en schenk de olijfolie erbij. Doe de tenen knoflook in 

de pan en laat opstaan tot de geur goed vrijkomt. Roer beetje bij beetje de bloem bij de pan in. Roer tot 

de bloem is opgenomen door de boter voordat je weer een beetje bloem toevoegt. Schenk daarna een 

beetje kokend water in de pan en roer tot de bloem het heeft opgenomen. 

Schenk vervolgens nog een beetje water in de pan, roer opnieuw goed. Schenk daarna al roerend de 

rest van het water in de pan. Voeg een snufje zout toe en plaats de deksel bovenop de pan en laat 20 

minuutjes op laag vuur staan. Doe het eidooier in een kommetje en het eiwit in een ander kommetje. 

Klop beiden los. 

Schenk de rode wijnazijn bij het eiwit en roer goed. Schenk daarna heel langzaam het eiwitmengel in de 

pan, zodat het eiwit transformeert tot lange witte strengen in de soep. Neem daarna een paar eetlepels 

van de soep en doe dit in het kommetje met het eigeel. Roer goed, om zo het eigeel te temperen. 

Schenk daarna het eigeelmensel in de soep en roer. Laat nog even opstaan. 

Gril ondertussen een paar plakken stokbrood in een grillpan. Verdeel de plakjes stokbrood over twee 

soepborden en schenk daarna de soep in de borden.

15
minuten

30
minuten

4
personen

Rose de LautrecKnoflook





Ingrediënten

Zwarte knoflook

BABA GANOUSH MET ZWARTE KNOFLOOK
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• 2 aubergines (650-700g)

• 3 eetlepel tahin

• ½ theelepel sumak

• ½ theelepel komijnpoeder

• ½ theelepel gerookte paprikapoeder

• 4 teentjes zwarte knoflook

• peper en zout

• olijfolie

BEREIDING:

Baba Ganoush is een dip of een salade gemaakt van aubergines. De aubergines worden geroosterd tot 

ze zacht zijn en dan gemengd met tahin (sesampasta) en olijfolie. Er bestaan diverse variaties op dit 

gerecht. Het hoofdingrediënt is in ieder geval aubergine. Origineel wordt de aubergine geblakerd boven 

open vuur zodat er een rokerige smaak ontstaat. Je kunt de aubergines ook in de oven laten blakeren 

en wat heel handig is boven een pit van je gasfornuis. Het gerecht wordt als mezze met meerdere ge-

rechtjes geserveerd. Mezze is de Arabische variant van tapas. Meestal wordt het als dip met pitabrood-

jes gegeten. Bij Garlic Solutions hebben we sinds kort zwarte knoflook in ons assortiment. We houden 

hier heel erg van de zoete soort dropachtige smaak met vleugje rozemarijn en rozijnen, zwarte knoflook 

is gezond, het bevat twee keer zoveel antioxidanten dan de rauwe knoflook (en die is al gezond). En het 

voordeel is dat je niet gaat ruiken uit je mond met deze knoflook.

Zet de oven aan op 180˚. Prik met een scherp mes rondom gaatjes in de aubergines. Leg de aubergines 

op een bakplaat en rooster ze ongeveer 35-45 minuten in de oven tot ze zacht geworden zijn. Draai ze 

wel af en toe om. Haal de aubergines uit de oven en laat ze iets afkoelen. Snijd ze dan in stukken en 

doe ze in je keukenmachine. Doe de rest van de ingrediënten (behalve peper, zout en de olie) erbij en 

mix dit met elkaar. Druppel de olie erbij tot je een mooi glad mengsel hebt. Breng op smaak met peper 

en zout. Serveer de Baba Ganoush in een schaaltje, met eventueel wat olijfolie erover en bestrooi met 

sumak, bieslook en stukjes zwarte knofloof.

TIP:

Serveer de dip met lekker Turks brood (bij voorkeur van de Turkse bakker)

 Meestal wordt het vruchtvlees uit het vel geschraapt, ik heb de hele aubergine gebruikt. 

30
minuten

15
minuten

4
personen





Ingrediënten

KNOFLOOK PADDENSTOELEN MET BLOEMKOOL 
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• 4 eetlepels roomboter of ghee

• 1 eetlepel olijfolie

•  1 blokje groentenbouillon

• 1/2 ui (gehakt)

•  bloemkool 

(steel eraf) in roosjes opdelen

•  750 gr. kastanje champignons

• 1 eetlepel verse tijmblaadjes

•  2 grote eetlepels gesneden  

bladpeterselie

•  4 grote tenen knoflook in stukjes 

gesneden

• zout en peper naar smaak

Het favoriete knoflookgerecht van Jens. Jens werkt al aantal jaren bij  

Garlic Solutions en houdt ook van heel lekker eten. Hij eet eigenlijk bijna de hele 

dag en blijft toch slank. Wat is zijn geheim? Veel bewegen denk ik.  

Ik heb Jens ook gevraagd naar een van zijn favoriete gerechten. Hij heeft gekozen 

voor knoflook paddenstoelen met bloemkool. 

BEREIDING:

Verhit de boter en olijfolie samen in een grote pan. zodra de boter is gesmolten voeg de gehakte ui 

toe en de knoflook (3 minuten). Voeg de paddenstoelen toe (in zijn geheel, dus niet gesneden) en goed 

aanbakken. ze moeten veel vocht loslaten. dit duurt circa 4 tot 5 minuten. 

Voeg dan de bloemkoolroosjes toe. Goed bakken. zo’n 8 tot 10 minuten. Strooi de groentebouillon erover 

heen en bak het nog zo’n 2 minuten. Voeg de tijm en 1,5 eetlepel peterselie toe en bak nog even een 

halve minuut door. zout en peper naar smaak toevoegen. Verdeel het over de borden en geef ieder bord 

nog een toefje peterselie en serveer direct.

15
minuten

30
minuten

4
personen

White SpringKnoflook





Ingrediënten

ELLEN’S FAVORIETE ITALIAANSE KLASSIEKE 
KNOFLOOKGERECHT VAN MARCELLA HAZAN
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•  9 eetlepels olijfolie 

•  3 grote tenen knoflook

•  1 rode peper

• zout

•  450 gram spaghetti

•  versgemalen peper, 6 tot 8 keer 

draaien met de molen

•  2 eetlepels gehakte peterselie

•  Een halve eetlepel gerapte  

citroenschil

20
minuten

20
minuten

4
personen

Spaghetti `ajo e ojo´, ofwel spaghetti met knoflook en olijfolie, met een vleugje 

rode peper. Hoe iets simpels zo lekker kan zijn, mits je verse en mooie producten 

gebruikt.

BEREIDING:

Zet een pastapan (of andere hoge pan) op het ‘vuur’ met circa 1,5 liter water en een snuf zout. 

Pak een steelpan of hapjes pan en doe hier 8 eetlepels olie. Toevoegen de knoflook, zout en rode peper 

(gesneden in kleine stukjes). Fruit het op een klein pitje en zorg ervoor dat de knoflook een mooie gele 

kleur krijgt. Wanneer het water kookt de spaghetti erbij en kook ‘al dente’. Laat daarna uitlekken in 

vergiet. 

Uitgelekte spaghetti in ovenschaal doen. Voeg de olie-, en rode per,- en knoflooksaus toe. 

Schep deze er goed doorheen, zodat de spaghetti volledig met een laagje bedekt is. 

Voeg peper, peterselie en de geraspte citroenschilletjes toe. 

Meng de resterende eetlepel olijfolie er door en … Serveer direct.

Heerlijk met een frisse groene salade 

Buon Appetito!





Schalk’s favoriete knoflookgerecht. Pasta met pesto en courgette en wat pit!  

Mijn broer houdt ook veel van koken en regelmatig eet ik ook bij hem.  

De Japanse keuken is een van zijn favorieten, maar dit recept is altijd een bestseller, 

wanneer zijn vrienden komen voor een avondje gamen. Snel, gemakkelijk en lekker.

PESTO:

Wil je zelf pesto maken: dan 50 gram verse basilicumblaadjes, 4 eetlepels olijfolie, 20 gram pijnboom-

pitten, 2 teentjes knoflook beetje kneuzen (plat maken), zout, 25 gram versgemalen Parmezaanse kaas, 

1 eetlepel Pecorino kaas, 25 gram roomboter (zacht).Doe de basilicum, olijfolie, pijnboombitten, knof-

lookteentjes en zout in de blender en mix het op hoge snelheid. Doe de mix in een kom en klop luchtig 

de geraspte kazen er doorheen. Daarna de zachte boter. Voordat je de pesto over de pasta schept vlug 

nog even een lepel van het hete kookwater waarin de pasta is gekookt toevoegen.

BEREIDING:

Kook de spaghetti, Olijfolie in de hapjespan. Hierin de ui, knoflook eerst vlug even fruiten (1 minuutje) 

dan kipfilet stukjes erbij, even doorbakken 2 minuten. Alle groenten erbij en de peper. Zo’n vier minuten 

doorbakken. Dan de crème fraîche erbij, zout op smaak en verse peper. Spaghetti over de borden  

verdelen. Saus over de borden verdelen. Op het laatst twee grote eetlepels pesto erover. Enjoy!

Ingrediënten

PASTA SPICY PESTO
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•  450 gr. spaghetti,  

mag ook tagliatelli zijn.

•  3 kipfilets (in kleine blokjes 

van circa 2 cm gesneden)

•  Crème fraîche (drie grote eetlepels)

•  2  rode of gele paprika 

(in kleine blokjes gesneden)

•  1 courgette (kleine blokjes)

•  3  grote rijpe tomaten 

(in vieren snijden

•  1 rode peper (fijnsnijden)

•  2 grote tenen knoflook 

(heel fijn snijden)

•  1 grote ui (fijnsnijden)

•  2 grote lepels pesto uit potje

•  2 eetlepels olijfolie om in te bakken

•  zout en verse peper

30
minuten

25
minuten

4
personen





Ingrediënten

GARNALEN MET TOMATEN EN SPAANSE PEPER
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• circa 700 gr. gamba’s gepeld

•  6 eetlepels olijfolie

•  3 eetlepels gehakte ui

•  3 grote tenen knoflook (gehakt)

•  1 rode Spaanse peper (gehakt)

•  3 eetlepels gehakte peterselie

•  350 gram Italiaanse tomaten uit blik 

(in grote stukken snijden) en sap

• zout

20
minuten

30
minuten

4
personen

Eén van Kaz’ eigen favoriete knoflookgerechten met pit.

BEREIDING:

Eetlepel olijfolie in koekenpan, heet laten worden. Gamba’s bakken tot ze helemaal roze zijn. Duurt zo’n 

5 minuten. Uit de koekenpan halen en af laten koelen. Doe de olijfolie en ui in de pan. Fruit de ui totdat 

deze glazig is. Voeg de knoflook en Spaanse peper toe en fruit dit mee totdat de knoflook lichtgekleurd 

is. Voeg gehakte peterselie toe, roer door en doe er dan de stukken gesneden tomaat met sap bij. Flink 

wat zout erdoor heen roeren. Draai vuur lager en laat het 20 minuten sudderen. 

Roer van tijd tot tijd even. Voeg de garnalen toe, roer deze door de saus en laat heel even meesudderen 

(2 minuten). Even proeven voldoende zout is. Als de saus te dun is haal dan de deksel van de pan, 

zet het vuur hoger en laat overtollig vocht in een paar seconden verdampen. Verdeel de saus over de 

borden en geef er mooie ciabatta bij of stokbrood.

Violet SpringKnoflook
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