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Word wakker met de geur van wentelteefjes (p. 7), warm je na het zoeken 

van de eitjes in de tuin op met een heerlijke lentesoep (p. 8), snijd bij 

het diner de spinazietaart aan voor een wow-effect (p. 10) en maak het 

‘s avonds gezellig bij een fijne borrel met zelfgemaakt brood en een 

heleboel lekkere hapjes (p. 12). Zo maak je van elk paasmoment het 

perfecte moment. Te bont? Nee hoor, precies genoeg. Foodies en Coop 

Supermarkten maakten deze recepten om jou een bonte Pasen te bezorgen, 

bont in gezelligheid, kleur en in ultieme verwennerij. Voor één perfecte dag. 

Heb je de smaak te pakken en wil je tweede paasdag ook  

aan de slag? Kijk voor nog veel meer paasrecepten op 

coop.nl/paasrecepten. 

Perfecte Pasen
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  Hoe wordt Pasen gevierd bij Coop, wie zijn ze 
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Onze paasrecepten in één  
klik in jouw winkelmandje

Bestel de ingrediënten voor 
jouw paasrecept online     
Je kan alle ingrediënten van onze paasrecepten met  
één druk op de knop in je winkelmandje leggen.  
Bekijk ze allemaal op coop.nl/paasrecepten, vul aan  
met je wekelijkse boodschappen en bestel!

https://www.coop.nl/recepten/thema/paasrecepten/1?utm_source=foodies&utm_medium=online-magazine&utm_campaign=paas-magazine


Aan tafel 
met Coop

Samen zijn wij Coop
De geschiedenis van Coop Supermarkten begint in 1891, als 

fabrieksarbeiders hun krachten bundelen. Zij starten winkels zonder 

winstoogmerk die de leden voorzien van betaalbare levensmiddelen. 

Daarmee leggen ze de basis voor de Coop Supermarkten zoals we 

die tegenwoordig overal in Nederland kennen. De kracht van Coop is 

de kracht van de coöperatie: samen maak je ’t verschil! Meer weten 

over Coop? Lees het op coop.nl/cooperatie.

Sparen voor de buurt
Coop is lokaal betrokken. Zo steunen we bijvoorbeeld met de lokale 

statiegeld acties samen met jou goede doelen in de buurt. Inmiddels 

hebben we met elkaar al meer dan 1,5 miljoen euro gedoneerd aan 2.000 

lokale doelen. Ook spaarden we samen met onze klanten voor AED’s, omdat 

er in nog lang niet alle woonwijken in Nederland voldoende beschikbaar 

zijn. Inmiddels hangt er één aan de gevel van élke Coop supermarkt.

Gezond het jaar  
rond met Coop
We helpen je bij het maken van 

gezondere keuzes.  

Met keuzehulpen - bijvoorbeeld 

bij het frisdrank schap - en 

gezonde recepten uit de Schijf 

van Vijf. In de winkel én online 

helpen we jou bij het maken van 

de gezondere keuze en bieden we 

wekelijks een gezonde snack voor 

1 euro. Zo gaan we samen gezond 

het jaar rond.

Samen duurzaam
Duurzame keuzes maken vinden we belangrijk bij Coop. 

Samen met onze klanten, medewerkers, leveranciers 

en maatschappelijke organisaties geven we daarin 

graag het goede voorbeeld. Zo waren we als eerste 

supermarktorganisatie landelijk aangesloten bij het 

initiatief Too Good To Go om samen voedselverspilling 

tegen te gaan. Ook kan je nu sparen voor ECO Lock&Lock 

vershoudbakjes van 100% gerecycled plastic. We strijden 

dus ook voor minder plastic: we gaan het gesprek aan 

over duurzamere verpakkingen én lanceerden onlangs 

de Ragbag, een shopper geproduceerd in India van oude 

theezakken. Zo neem jij jouw boodschappen op een 

verantwoorde manier mee naar huis!

4

https://www.coop.nl/pagina/over-coop?utm_source=foodies&utm_medium=online-magazine&utm_campaign=paas-magazine


maken we Pasen lekker bont

Inspiratie en tips op coop.nl
Op coop.nl/pasen maakt Coop er een bont paasfeest van. Met Pasen 

vieren we het voorjaar samen en daarom delen wij naast heerlijke 

recepten ook leuke tips en winacties. Zo kun je vanaf 26 maart paaseieren 

zoeken op coop.nl/facebook en kans maken op een toffe prijs. En ga jij 

straks eitjes zoeken? Dan kan je zelf jouw eigen paasmandje knutselen. 

Download de knutselplaat online of haal ‘m op bij jouw Coop. Deel jouw 

creatie op Instagram met #samenmetcoop en wie weet win jij een super 

tof knutselpakket! Verder vind je op coop.nl/pasen handige gourmettips, 

manieren om jouw eieren natuurlijk te verven en een video over hoe je het 

beste jouw eitje kan bereiden. Volg je Coop ook al op Instagram? Op onze 

Instagram vind je een leuk filter, waarmee je jezelf helemaal in paassfeer 

kan hullen. Maak een foto en deel het met je vrienden en familie. 

Pasen met Coop 
Een groen bladerdek, krokussen in de berm en de voorjaarszon op je 

gezicht: we z ijn allemaal wel toe aan de lente. Een nieuw begin. Het 

voorjaar kleurt onze dagen. En brengt een breed scala aan lekker eten 

en drinken! Daarom zeggen we bij Coop: Samen maken we Pasen 

lekker bont. Met lekkere gerechten, vrolijke aankleding en een breed 

assortiment vieren we het voorjaar. Van lekkere paasproducten voor 

elke gelegenheid tot onze Top! van Coop producten van hoge kwaliteit. 

Elk product wordt met zorg en aandacht geselecteerd. Met onze 

lekkere recepten, handige tips en aantrekkelijke producten kunnen we 

samen van Pasen genieten.

De lekkerste paasrecepten
Nog meer inspiratie voor de paasdagen? Of jij nu tijdens 

Pasen een lekker paasontbijt, paasbrunch, paasdiner 

of paasborrel hebt gepland met vrienden of familie: 

bij Coop hebben we voor ieder moment de lekkerste 

recepten voor je klaarstaan! Denk bijvoorbeeld aan 

een paasrol, paasquiche, paasbrood, gevuld ei of een 

paastrifle! Benieuwd? Ga naar coop.nl/paasrecepten 

en laat je inspireren! 
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Perfecte 
Met deze recepten ben je 
elk moment van de dag 
voorzien, eet smakelijk!

R
ec

ep
tu

ur
 e

n 
fo

od
st

yl
in

g:
 Ja

cq
ue

lin
e 

Sl
uij

te
r 

 F
ot

o’
s:

 W
ill

em
 v

an
 S

an
te

n 
 S

ty
lin

g:
 F

em
ke

 v
an

 W
av

er
en

Paasdag

6



Ontbijt
Wentelteefjesschotel van 

 krentenbrood met fruit en kwark
H

Bereidingstijd: ca. 10 min.  

+ 30 min. oventijd + 30 min. wachttijd

Ingrediënten voor 6 personen
krenten-rozijnenbrood ca. 450 g, in plakjes

boter

4 eieren 

1 tl kaneelpoeder

2 zakjes vanillesuiker à 8 g

snuf zout

100 ml slagroom

vershoudfolie

Voor erbij
poedersuiker 

een handje muntblaadjes 

vers fruit bijv. blauwe bessen, aardbeien  

en frambozen

vanillekwark

1 Halveer de plakjes brood. Vet een ovenschaal 

in met boter en verdeel het brood rechtop in de 

ovenschaal. Klop de eieren met het kaneelpoeder, 

de vanillesuiker, een snuf zout en de slagroom in 

een kom. Giet het mengsel over het brood, dek de 

ovenschaal af met vershoudfolie en zet ca. 30 mi-

nuten in de koelkast.

2 Verwarm de oven voor (elektrisch: 195°C / 

hetelucht: 175°C). Verwijder het folie en zet de 

ovenschaal ca. 30 minuten in de oven tot de 

wentel teefjes goudbruin en knapperig zijn. 

3 Bestrooi de wentelteefjes met poedersuiker en 

munt en serveer met vers fruit en een flinke lepel 

vanillekwark.

   

Per portie: ca. 431 kcal   

16 g eiwit | 16 g vet | 55 g koolhydraten

Bekijk dit recept  
op coop.nl/

wentelteefjes en  
voeg de ingrediënten 

makkelijk in één 
klik toe aan je 
winkelmandje. 

Perfecte paasdag
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Brunch
Voorjaarssoep

H

Bereidingstijd: ca. 30 min. 

Ingrediënten voor 6 personen
2 el olijfolie met chilipeper Top! van Coop

2 el boter

2 kipfilets in blokjes van 2 cm 

1 ui fijngesnipperd 

1 teentje knoflook geperst

2 winterwortels geschrapt en in plakjes 

1 courgette in blokjes van 2 cm 

1 prei in ringen

1 el gedroogde Italiaanse kruiden 

1,5 l kippenbouillon

100 g gedroogde tortellini met kaasvulling 

150 g tuinerwten diepvries

zout en peper

1 citroen schil geraspt, uitgeperst

een handje basilicumblaadjes

stokbrood geroosterd, voor erbij

kruidenboter voor erbij

1 Verhit de olie met de boter in een grote pan 

op middelhoog vuur. Bak er de kipfiletblokjes 

ca. 5 minuten rondom in. Voeg de ui, de knoflook, 

de wortel, de courgette en de prei toe en bak ca. 

3 minuten verder tot de groenten zacht beginnen 

te worden. Roer de Italiaanse kruiden erdoorheen.

2 Blus af met de bouillon, breng aan de kook en 

kook ca. 5 minuten. Doe de tortellini erbij en laat 

alles nog ca. 10 minuten zachtjes doorkoken. Voeg 

de tuinerwten toe en verwarm nog 3-4 minuten 

mee. 

3 Breng de soep op smaak met zout, peper, de 

citroenrasp en het citroensap. Schenk de soep 

in kommen en garneer met basilicumblaadjes. 

 Serveer met plakjes geroosterd stokbrood en 

 kruidenboter.

Per portie: ca. 492 kcal   

22 g eiwit | 26 g vet | 41 g koolhydraten

Bekijk dit recept  
op coop.nl/

voorjaarssoep en  
voeg de ingrediënten 

makkelijk in één klik toe 
aan je winkelmandje.

Perfecte paasdag
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Diner
Hartige spinazietaart met  

ricotta en zalm
H

Bereidingstijd: ca. 25 min. + 1 uur oventijd  

+ 10 min. wachttijd

Ingrediënten voor 8 stukken
olie

2 rollen koelvers bladerdeeg 

3 el paneermeel

4 hardgekookte eieren

1 ei geklutst

uitsteekvormpje bijv. een bloem, ca. 5 cm Ø

Voor de vulling
1 kg bladspinazie

400 g ricotta

100 g zachte geitenkaas 

1 el olijfolie 

100 g gerookte zalm in stukjes 

2 eieren geklutst 

1 teentje knoflook geperst 

2 tl gemalen nootmuskaat

1 tl gedroogde Italiaanse kruiden 

100 g geraspte belegen kaas

zout en peper

1 Zet voor de vulling een grote pan met een 

laagje water op het vuur en breng aan de kook. 

Blancheer de spinazie er kort in tot hij geslonken 

is. Giet af, spoel met koud water en laat goed uit-

lekken. Knijp met je handen zoveel mogelijk vocht 

uit de spinazie en dep droog met keukenpapier of 

een theedoek. Hak de spinazie. Doe de spinazie 

met de overige ingrediënten voor de vulling in een 

grote kom en roer alles goed door elkaar.

 

2 Verwarm de oven voor (elektrisch: 200°C / 

hetelucht: 180°C). Vet een springvorm (20 cm Ø) 

in met olie. Rol 1 rol bladerdeeg uit en bedek de 

bodem en de zijkanten van de springvorm ermee. 

Prik de bodem in met een vork en bestrooi met het 

paneermeel. Verdeel de vulling over de bodem en 

duw de hele gekookte eieren rondom in de vulling.

3 Rol de tweede rol bladerdeeg uit en snijd hier 

een cirkel ter grootte van de springvorm uit. Steek 

met het uitsteekvormpje drie vormpjes uit de 

deegcirkel. Leg de deegcirkel op de vulling en druk 

de randen goed aan om alles goed dicht te maken. 

Bestrijk de bovenkant met geklutst ei. Bak de taart 

in 50-60 minuten goudbruin en gaar in de oven. 

Haal de taart uit de oven en laat ca. 10 minuten 

afkoelen voordat je hem aansnijdt.

   

Per portie: ca. 538 kcal   

28 g eiwit | 36 g vet |  

24 g koolhydraten

 Bekijk dit recept op 
coop.nl/spinazietaart 
en voeg de ingrediënten 
makkelijk in één klik toe 

aan je winkelmandje.

Perfecte paasdag
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Borrel
Hartig breekbrood met olijven, 

salami en kaas
H

Bereidingstijd: ca. 15 min. + 30 min. oventijd  

+ wachttijd

Ingrediënten voor 6 personen
250 g + extra bloem gezeefd

1 tl zout

1 volle tl baking soda

200 ml karnemelk

1 tl gedroogde Italiaanse kruiden

100 g geraspte belegen kaas 

100 g groene olijven fijngesneden

70 g salami fijngesneden 

bakpapier

1 Verwarm de oven voor (elektrisch: 200°C / 

hetelucht: 180°C). Bekleed een bakplaat met bak-

papier. 

2 Meng 250 g bloem met het zout en de baking 

soda in een grote kom. Giet de karnemelk erbij en 

roer door met een houten lepel. Voeg de kruiden, 

de kaas, de olijven en de salami toe en roer nog 

even door. Doe wat bloem in je handen en kneed 

een mooie bal van het deeg. Leg de deegbal op 

de bakplaat en kerf er met een mes een kruis in. 

Bestrooi met nog wat bloem en bak het brood in 

ca. 30 minuten goudbruin en gaar in de oven.

3 Haal het brood uit de oven en laat op een roos-

ter afkoelen. Serveer het brood met bijvoorbeeld 

groene en rode pesto en vleeswaren naar smaak.

Per portie: ca. 140 kcal   

12 g eiwit | 12 g vet | 31 g koolhydraten

Bekijk dit recept op 
coop.nl/breekbrood 

en voeg de ingrediënten 
makkelijk in één klik toe 

aan je winkelmandje.

 Op zoek naar meer lekkere paasgerechten? Ga naar coop.nl/paasrecepten en laat je inspireren! 

Tip 

Serveer je borrel-

brood met olijven, 

brie, kaas blokjes of 

andere ingre diënten 

die je lekker vindt, 

kies er drie voor  

5 euro. Kijk op  

coop.nl/borrelactie  

Perfecte paasdag
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Proberen: de TikTok eier-hack
Een eitje tikken op de rand van de pan; het gaat nogal eens 

mis. Moet je daarna weer minutieus alle kleine schaalstukjes 

uit de boter vissen. Op TikTok gaat een video rond waarin ie-

mand een ei van 30 cm hoogte in de pan laat vallen. Wat denk 

je? Hij breekt precies in tweeën en niet in duizend stukjes, 

zoals je verwacht. Probeer het thuis maar eens.

Gebruik je eierschaal
Heb je je eitje toch niet netjes gebroken boven de 

pan? Dan haal je met een stukje eierschaal makke-

lijk de andere restjes schaal uit de pan. Het grotere 

stuk schaal werkt namelijk als een soort magneet.

Wit of bruin ei?
Grijp jij op de automatische piloot naar de bruine eieren in de super-

markt? Je bent niet de enige! Veel mensen denken dat bruine eieren 

lekkerder, gezonder én per definitie biologisch zijn. Toch klopt dit niet. 

Witte eieren zijn net zo smaakvol als bruine eieren en bovendien zijn 

ze beide biologisch te verkrijgen. De kleur van het ei is afhankelijk van 

het ras, al is het niet zo dat bruine kippen per definitie bruine eieren 

leggen. Je kunt het zien aan de oorlelletjes: een kip met witte oorlellen 

legt witte eieren, een kip met rode oorlellen bruine eieren.

Een ei hoort erbij, zeker met Pasen. Zachtgekookt 
bij het ontbijt, in een heerlijk gevulde spinazietaart 
(p. 10) of om wentelteefjes (p. 6) mee te maken. 
Maar wat weet jij eigenlijk over eieren? Upgrade  
je kennis!

   feitjes  
over eieren

1
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Wat doet voer met de smaak?
Het ene ei is het andere ei niet. De smaak verschilt vooral 

door het voer dat de kippen krijgen. Wanneer een witte en 

bruine kip hetzelfde voer krijgen, smaakt het ei hetzelfde. 

Eet de kip alleen maïs? Dan is het ei minder lekker dan wan-

neer de kip lekker heeft kunnen scharrelen voor zijn voer. 

Soms kun je aan een ei al ruiken wat de kip heeft gegeten.

Hoe bewaar  
je eieren?
Door eieren in de koelkast te bewaren ver-

klein je de kans op salmonellabesmetting. Ook 

drogen eieren minder snel uit in de koelkast. 

Als je de eieren in koelkast met de punt naar 

beneden legt, blijven ze langer goed. Haal je 

eitjes voor het bakken of koken wel even uit 

de koelkast, zodat ze op kamertemperatuur 

kunnen komen. Dat komt de smaak ten goede.

4 5
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Zo herken je  
een bedorven ei
Heb je het eierdoosje al weggegooid en 

weet je niet meer wat de houdbaarheids-

datum was? Er is een makkelijke truc om 

te testen of je ei nog goed is. Vul een 

kom met water en leg het ei voorzichtig 

erin. Blijft het op de bodem liggen? Dan is 

het ei vers. Als het ei drijft op de bodem 

maar wel rechtop staat, is het ei ongeveer 

1 week oud. Als het verder naar boven 

drijft, kun je uitgaan van 2-3 weken oud 

en wanneer het aan de oppervlakte van 

het water drijft is het ei te oud. Dan kun je 

beter nieuwe eitjes kopen!

Lichte of donkere dooier 
Is het je weleens opgevallen dat de dooier soms licht en 

de andere keer wat donkerder van kleur is? Die kleur is 

afhankelijk van het type voer dat de kippen krijgen. Wan-

neer de hen voer heeft gekregen met mais en wortelen, 

wordt het eigeel donker. Heeft de hen voer gekregen op 

basis van tarwe en gerst, dan is het eigeel licht van kleur.

Foodnotes
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• Bestel eenvoudig en snel op  
 coop.nl/boodschappen of in de Coop Supermarkten App. 

•  Dit kan al vanaf € 40,- en we zetten de producten
 gratis voor je klaar. Of bezorgen ze bij je thuis!
 
Dat is nog eens fijn boodschappen doen.
Zonder gedoe, zonder gesjouw!

Jij bestelt,  
wij bezorgen gratis*

*Gratis bezorging met kortingscode pasen21

De kortingscode is geldig van 15 maart t/m 11 april 2021

https://www.coop.nl/categorie/boodschappen?utm_source=foodies&utm_medium=online-magazine&utm_campaign=paas-magazine
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