
Omdat de aarde -en modder- voor de aardappel zo belangrijk 
is, steunt Aviko ModderDag. Dit doen we al vanaf 2013 
toen ModderDag in Nederland voor het eerst werd gevierd. 
ModderDag is in 2011 in Nepal ontstaan. Tijdens 
ModderDag ontdekken kinderen én volwassenen wat modder 
is, hoe je er mee kunt spelen en wat de aarde betekent voor 
ons dagelijkse leven. Natuurlijk hoef je niet te wachten tot 
het ModderDag is. Ook op andere dagen is er toch niets fijner 
dan na een regenbuitje even heerlijk met modder te spelen!

Elk jaar vieren we op 29 juni ModderDag. De dag dat kinderen lekker in de modder 

kunnen spelen. Op die dag kan je lekker vies worden en spelen in de Modderkeuken! 

We hebben hier speciaal voor jou een aantal lekkere modderrecepten om “in het echt” te 

koken. Je kunt ze eten op ModderDag. En natuurlijk op elke andere dag van de week!   

Maak een overheerlijk modderfeest aan tafel!
Ingeborg Blaauw

Aviko

Hou jij ook zo van 
lekker koken met modder? 

Snack 
dag

4 personen/bereidingstijd: 20 minuten

Wat heb ik nodig:
• 1 verpakking SuperCrunch Ovenfrites

• 4 rustieke ministokbroodjes

• 1 zure appel

• 4 hotdogs (of runderbraadworstjes)

• Mint-mayonaise (basis mayonaise met  

 gepureerd muntblad naar smaak)

Bereiding:
• Bak de ovenfriet zoals aangegeven op de verpakking 

• Warm de hotdogs op in heet water (of braad de runderworstjes 

 in de pan)

• Snijd de rustieke ministokbroodjes in de lengte van boven in 

• Vul de broodjes met dunne partjes appel en met de worstjes 

•	 Maak	de	b
roodjes	af

	met	de	mu
nt-mayon

aise	en	fi
jngesnede

n	

 lente-uitjes

Rustieke hotdog met 
crunchy friet

• Bosje lente-uitjes

• Oven

• Koekenpan



Feestelijke 
rösti snacks

4 personen/bereidingstijd: 15 minuten

Wat heb ik nodig:
• 1 verpakking Aviko Rösti Mini  

Varieer met verschillende ingrediënten zoals:

•  Salamiplakjes •  Blokjes (oude) kaas

•  Zalmplakjes •  Mozzarella bolletjes

•  Groene knoflook olijven •  Basilicumblaadjes

•  Zongedroogde tomaatjes •  Cocktailprikkers (lang)

•  Cherrytomaatjes •  Friteuse of oven

Bereiding:
• Bereid alle genoemde ingrediënten zo voor, dat ze makkelijk aan 

 een prikkertje kunnen

• Prik vlees, vis en groenten variaties op de prikkertjes, zodat iedereen 

 kan kiezen

• Bak de rösti rondjes volgens de aanwijzingen op de verpakking

• Zodra de rösti rondjes klaar zijn, een klein beetje laten afkoelen en aan 

 alle stokjes een rösti rondje prikken

• Serveer de snacks op een grote schaal, eventueel met een schaaltje 

 chili-dipsaus

Zoete 
Inval dag

Gourmetten ‘à la carte’ met rösti rondjes 
4 personen/ (voor)bereidingstijd: 30 minuten Wat heb ik nodig:
•  1 verpakking Aviko Rösti Rondjes (Naturel of Bacon & Ui)
•  Gourmet zoals je gewend bent

Indian rösti sweet & pickles:Doe, tijdens het bakken, een klein beetje currypoeder op een rösti rondje (Naturel) en leg er na het bakken plakjes mango en augurkenschijfjes op

The Italian rösti:Smeer, als het rösti rondje (Naturel) bijna klaar is, wat pesto op 1 kant met een gehalveerd bolletje mozzarella en een kerstomaatje. Maak af met een basilicumblaadje

Goatcheese rösti:
Bak een rösti rondje (Bacon & Ui) en kruimel er brokjes geitenkaas op. Wanneer deze bijna klaar is, besprenkel alles met vloeibare honing 

Rösti ‘mini burger’Bak een rösti rondje (Bacon & Ui) en bak in een ander pannetje een (kwartel)eitje. Leg er, wanneer de rösti bijna klaar is, een plakje cheddar-smeltkaas op met een schijfje tomaat en maak je ‘burger’ af met het spiegeleitje

Bresaola rösti:
Doe, tijdens het bakken, een klein beetje nootmuskaatpoeder op het rösti rondje (Naturel) en leg er, wanneer deze bijna klaar is, een plakje bresaola op met wat fijn gesneden zongedroogde tomaatjes

Rösti Hawaï:
Bak een rösti rondje (Bacon & Ui) en leg er, wanneer deze bijna klaar is, een plakje lekkere ham overheen met stukjes gebakken ananas

Uitgebreid
Koken
dag


