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Pasta met Tomaten-venkel room saus. 

1. 1.5 a 2 venkel knollen in kleine stukjes

2. 2 uien i stukjes

3. 4 tenen knoflook

4. 5 a 6 grote tomaten ontveld en in stukjes

5. Groot bekertje creme fraiche

6. Geraspte Parmezaanse kaas

7. Knor

8. Piri piri

9. suiker

Venkel stukjes in de magnetron in ca. 3 minuten garen.

In braadpan uien in olijfolie fruiten en halverwege knoflook toevoegen. 

Als alles een kleurtje heeft gekregen de venkel toevoegen en met de 

deksel  Op de pan alles minstens 10 min laten sudderen. 

Dan tomaten toevoegen en zonder deksel alles nog eens een minuut of 

vijf  laten sudderen. Een a twee scheppen suiker toevoegen en knor en 

een flinke scheut piri piri.

Op dat moment de pasta in het aan de kook gebrachte water doen.

Voeg nu de creme fraiche toe en laat deze terwijl de pasta kookt door 

en door warm Worden. Eventueel nog wat binden met allesbinder. 
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Asperges met Ronald’s Asperge saus

1. Minstens 2kg asperges (4 pers)

2. 4 gekookte eieren

3. Ca. 20 gr boter (5mm blue band)

4. Ca. 20 gr bloem (2 dessert lepels zonder kop)

5. Nootmuskaat

6. Bijna heel plantje bieslook

7. Paar takjes tijm

8. melk

Eieren pellen en in kleine stukjes snijden

Bieslook en tijm versnipperen

Asperges schillen en aan de kook brengen.

Als de Asperges ca. 8min hebben gekookt gas uit draaien en na laten 

Garen. 

Voeg aan ca. 250 ml kookvocht 250ml melk toe.

Smelt de boter en voeg als deze gesmolten is de bloem toe. Roer even 

Duchtig met een pollepel. Voeg dan een scheut van de melk + water toe.

Roer goed tot het opgenomen is. Weer een scheut, weer roeren etc.

Ga op een gegeven moment over op de garde. Roer tot een mooie gladde

Saus is ontstaan.

Voeg ca. ½ bol nootmuskaat toe + knor + piri piri + bieslook/tijm

Laat nog een minuutje doorkoken 
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Ronald’s verrukkelijke vistaart

1. 1.5 kg geschilde aardappels (klein pannetje vol)

2. 3 tenen knoflook uit de knijper.

3. 2 uien, fijn gesneden

4. 2 grote knollen venkel, in stukjes

5. 2 punt paprika's, in stukjes

6. 2 potjes witte bonen in tomatensaus

7. kool vis filet

8. flinke bos peterselie, fijn gesneden

olie verhitten in koekenpan. Ui en knoflook glazig fruiten.

Venkel en paprika toevoegen en met de deksel op de pan 

stoven onder af en toe omroeren. knor en peper toevoegen

In tussentijd aardappels koken.

De koolvis in stukken snijden en met viskruiden betrooien

na ca. 20 a 25 minuten de vis toevoegen. Af en toe omroeren.

De vis vast na ca. 5 minuten uiteen. Nu witte bonen in tomatensaus

mee verwarmen. Helft van de peterselie toevoegen en het gas 

uitdraaien.

puree maken en op smaak brengen met boter, melk, knor, peper

nootmuskaat en de rest van de peterselie.

schaal invetten en groenten/vis mengsel op de bodem scheppen.

Puree er op verdelen. Afdekken met een laag geraspte kaas.

in de oven 30 minuten bakken. kaas onder de gril bruinen.
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Ronald’s Hollandse roerbakgroenten

1. 3 paprika's in stukjes

2. halve courgette in stukjes.

3. half bakje champignons in vieren

4. half pond sperziebonen doormidden

5. vijf worteltjes in plakjes 

6. 3 tenen knoflook u.d.k.

7. half bosje peterselie fijngehakt

8. geraspte Parmezaanse kaas

Bonen wassen en samen met de wortel plakjes in een met vershoud

folie bedekt schaaltje 4 min in de magnetron garen

olijfolie verhitten. knoflook toevoegen, 1x omscheppen en dan paprika's,

courgette, champignons roerbakken. Als deze de eerste tekenen van 

glazigheid gaan vertonen de bonen en de wortels toevoegen.

Knorr toevoegen. Alles roerbakken tot de gewenste gaarheid.

Vuur laag en er even de fijngehakte peterselie doorheen roeren.

Op het bord er een schepje Parmezaanse kaas overdoen.
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Ronald’s vegetarische wintersoep

1. 4 aardappelen schoongemaakt in 1cm blokjes

2. 2 preien in ringetjes

3. halve courgette in blokjes

4. 200 gr sperziebonen schoongemaakt

5. 200 gr diepvries doperwten

6. 2 uiten gesneden

7. 4 teentjes knoflook fijngesneden

8. 3 groentebouillon blokjes (AH)

9. bosje peterselie

Verhit olijfolie in een soeppan en bak de ui. Als die een beetje glazig wordt

bak dan de knoflook 1 min mee. Voeg dan de prei toe en bak die mee tot 

de prei een beetje zacht wordt.

Voeg dan aardappelen, boontjes, courgette en de doperwten toe en bak die

5 tot 10 min aan onder voortdurend omscheppen. Schenk er dan 1.5 liter

water bij en voeg de 3 groentebouillon blokken toe. Laat alles ca 30min

zachtjes gaar koken.

Schep 1/3 van de soep even in een apart pannetje en pureer met de

staafmixer de overgebleven 2/3 van de soep. Voeg dan het pannetje

met de grove soep weer aan de rest toe. Peper en zout naar smaak

toevoegen.

Voeg tenslotte een pot Witt bonen toe en laat alles goed warm worden.

Het is eigenlijk een rommel soep. Er kan van alles in wat er voorhanden is.

(wortel, snijbonen, bloemkool etc)
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Ronald’s venkel soep

1. 1 gesnipperd uitje

2. 3 tenen knoflook grof gehakt

3. 3 grote venkelknollen

4. Ca. 1.5 liter groentebouillon gemaakt van 3 AH groentebouillonblokken

5. Knorr aromat

6. Olijfolie

7. 2 eetlepels Pernod, Sambuka, Ouzo o.i.d.

8. Naar smaak 2 eetlepels room

Snij de stelen van de Venkel af en bewaar ze.

Sommige mensen gebruiken het groen om te garneren, maar ik vind 

dat er niet zo smakelijk uitzien.

Snij de rest van de venkel in grove stukken (ca. 1.5cm)

Verhit in een soeppan de olie en fruit het uitje. Als dat een beetje glazig

wordt voeg dan de venkel toe, met de stelen en laat alles ca. 10-15 

minuten bakken. Af en toe omscheppen.

Voeg  de bouillon toe met de knoflook, en voeg peper, Knorr naar 

smaak toe (niet te zuinig met de Knorr). Laat de soep zo’n 15-20 min

pruttelen. 

Haal met de schuimspaan de stelen uit de soep (kunnen weg) en 

pureer de soep met de staafmixer, tot deze helemaal glad is.

In deze staat kan de soep afgekoeld en bewaard worden.

Voor opdienen soep weer verwarmen (als hij natuurlijk al niet warm 

was) en er twee lepels anijsdrank door roeren.

Je kunt er ook nog een scheut room door roeren, maar nodig is dit niet.
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Ronald’s  winter wortel soep

1. 2  uien

2. 5 tenen knoflook

3. 1kg winterpeen

4. 3 AH groente bouillon blokjes

5. 1 theelepel vers gemalen komijn poeder

6. halve rode peper

7. knor

8. peper

9. ketjap manis

10. olijfolie

Schil de wortel met de kaasschaaf. Halveer ze in de lengte richting en 

snij ze vervolgens in schijfjes.

Snipper de uien grof. Haal de zaadjes uit de peper en hak hem in heel 

kleine stukjes. Pel de knoflook en hak de teentjes in stukjes.

Fruit in de soeppan de ui en de rode peper in olijfolie. Bak1 minuut 

voor dat de winterpeen wordt toegevoegd  het komijn poeder even 

mee. Voeg dan de winterpeen en de knoflook toe en bak de ca 10min 

mee. 

Voeg ca. 1.5 liter koken water en 3 groente bouillon blokken toe. Wees 

voorzichtig met het water. Liever eerst iets te weinig. Als de soep iets te 

dik is, kun je later altijd nog meer water toevoegen.  Pureer de soep 

met de staafmixer. 

Op smaak brengen met knor en indien nodig peper.
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Ronald’s  prei-kaas flappen

1. 1 grote prei

2. 3 teentjes knoflook

3. 1 eetlepeltje bloem

4. flink hoopje grof geschaafde Parmezaanse kaas

5. Pimenton (geroosterd paprika peoder)

6. knor

7. peper

8. 5 plakjes blader deeg ontdooid

9. 1 heel klein eitje

Was de prei d.m.v de 4 maal insnijden truc. Snij de prei in heel fijne 

ringetjes.  Smoor de prei in de olijfolie in een steelpannetje met de 

deksel er op. Voeg na verloop van tijd de uitgeperste knoflook toe en 

bak even mee. breng op smaak met pimenton, knor en peper.

Voeg een  lepeltje bloem toe en roer goed door. Als de bloem is 

ingedikt voeg dan de geschaafde kaas toe en roer goed door tot de 

kaas gesmolten is.

Laat het mengsel even afkoelen. Kluts in de tussen tijd het eitje.

Rek de bladerdeeg plakjes iets uit met de hand. Leg ze met de 

bebloemde kant naar onderen op het aanrecht. Leg diagonaal op ieder 

plakje deeg een lepel prei. Vouw de flapjes dicht en druk de rand goed 

aan. Bestrijk de flapjes met ei en bak ze 20min op 200C
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Ronald’s  Houston saus met rijst

1. 2  rode uien

2. twee kleine venkel knollen

3. flink stuk koolvis (400 gr)

4. 5 teentjes knoflook

5. flinke berg champignons 

6. scheutje wijn

7. 2 blikjes tomaten blokjes

8. groot potje creme fraiche (250ml)

9. klein potje groene pesto

10. thee lepel suiker

11. knor

12. peper

13. Surinaamse rijst

14. olijfolie

Pel de uien en snipper ze. Snij de venkel in stukjes. Snij de 

champignons in vieren.

Fruit de ui in de olijfolie in de braadpan. Bak net voordat de venkel 

wordt toegevoegd de knoflook 1 minuut mee. Voeg de venkel toe, en 

bak die met de deksel op de pan ca. 7 min. Voeg dan de champignons 

toe en bak de ook mee. Voeg na verloop van tijd een scheutje wijn toe 

om alles goed aan de gang te houden.

Voeg als de groenten goed zacht zijn de blikjes tomaten stukjes toe

en laat alles goed aan de kook komen en alles enkele minuten door 

pruttelen. Voeg de suiker toe en breng op smaak met  knor en peper. 

Voeg het bekertje crème fraiche toe . Als het mengsel aan de kook is 

gekomen kan de koolvis erbij die in flinke dobbelstenen is gesneden.

Na ongeveer 8 min is de vis gaar. Roer er nu het potje pesto doorheen.
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Ronald’s   windloze erwtensoep 

1. 3 flinke preien

2. 1 knol selderij met groen

3. 3 winter wortels

4. 5 tenen knoflook

5. 2 uien 

6. HEMA rookworst

7. AH groente bouillon blokken

8. knor 

9. peper

10. pimenton

11. ketjap

12. olijfolie

Maak de groente schoon en snij de prei in ringen, de ui in stukjes, de 

knolselderij in dobbelstenen, de wortels in halve schijfjes en hak de 

knoflook. Was en snipper het loof van de knolselderij.

Fruit de ui in de olijfolie. Bak als de uien glazig zijn de prei en de 

knoflook ca. 5 minuten mee. Voeg dan de knolselderij  met het groen 

en de wortel toe met 1.5 liter kokend water. Voeg hieraan 3 bouillon 

blokken toe. 

In deze soep is rookworst wel erg lekker Deze kan nu worden mee 

gekookt. Het geeft aan de soep een lekkere rokerige smaak. Het zelfde 

effect kan in de vegetarische variant worden bereikt door flink 

mespuntje pimenton poeder toe te voegen aan het eind. 

Laat de soep ongeveer een halfuur zachtjes koken. Verwijder dan de 

worst en pureer de soep. Op smaak brengen met knor, ketjap, 

pimenton, peper.
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Jansons verleiding (zweeds gerecht uit Trouw)

1. 1 kg aardappelen

2. 2 grote uien

3. 150gr ansjovis

4. 3dl slagroom

5. boter

6. 3 eetlepels paneermeel

7. peper

Schil de aardappelen, was ze en snij ze in flinterdunne plakjes. Pel de 

uit en snij ook die in heel dunne ringetjes. Snij de ansjovis in 1cm lange 

stukjes.

Vet een ovenschaal in en leg op de bodem van de schaal een laagje 

gedeeltelijk overlappende aardappel schijfjes. Verdeel hierover een 

laagje ui ringetjes. Verdeel een gedeelte van de ansjovis en strooi 

peper over het geheel. Breng hierover nog zo’n laag aan. sluit af met 

een laagje aardappelen.

Schenk hierover de room, zodat alles net onder staat. Strooi over de 

schotel de paneermeel. Niet te dik, want dan wordt het melig. Verdeel 

over de paneermaal wat vlokjes boter. 

Bak de schotel in de oven gedurende 30  minuten op een temperatuur 

van 200 graden. 
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Mozerella Augergine saus met pasta (naar Jamie Oliver) 

1. 2 niet al te grote Aubergines

2. 2 uien 

3. 5 teentjes knoflook

4. 2 blikjes tomaten in blik

5. groot bekertje creme fraiche

6. 2 bollen Mozzarella

7. vers geraspte Parmezaanse kaas

8. potje pesto of vers gesneden basilicum

9. scheutje basemico azijn

10. schep suiker

11. knor

12. peper

13. olijfolie

Pel de uien en snipper ze. Pel de knoflook. Was de Aubergines en snij 

ze in dubbelsteentjes. 

Verhit een flinke scheut olijfolie en voeg dan de Aubergine toe. Het is 

belangrijk dat de olie heet is anders zuigt de Aubergine zich 

onmiddellijk vol met olie. Als de Aubergine zacht is voeg dan de ui en 

de knoflook toe. Als deze een kleurtje gekregen hebben kunnen de 

tomaten erbij. Hak deze terwijl e.e.a. aan de kook wordt gebracht in 

stukken. Voeg het scheutje balsemico azijn en de suiker toe. Breng op 

smaak  met knor en peper. Laat alles minstens 15min door pruttelen tot 

alles een beetje is ingedeukt. Voeg dan de crème fraiche toe en laat 

alles weer door en door warm worden.

Scheur of snij intussen de mozzarella in stukken. Voeg echt op het 

alles laatste moment de mozzarella toe. Schep alles snel een paar 

keer om en serveer direct met de pasta. 

Lijkt me trouwens ook lekker met kleef rijst.
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Ronald’s  enchiladas met koolvis

1. 1 a 2 rode uien

2. 2 blikken tomaten blokjes

3. pak grote taco wraps (8 stuks)

4. 4 tenen knoflook

5. 400gr koolvis filet

6. flinke hoop geraspte kaas (half jong belegen, half Parmezaans)

7. bol mozzarella

8. beker creme fraiche

9. knor

10. peper

11. Pimenton (gerookt paprika poeder)

12. taco kruiden

Maak het liefst een halve dag van te voren de salsa/marinade.

Snipper de uien zeer fijn. Meng de uien met de tomaten blokjes en 

pers er de knoflook in uit. breng op smaak met  knot, peper en een 

snufje pimenton. Wrijf de koolvis filet aan beide kanten royaal in met 

taco kruiden, en leg hem in de marinade. Denk af met keuken folie en 

laat de filet een aantal uur in de koelkast marineren.

Haal de vis uit de marinade, en snij hem in dobbelsteentjes, en verdeel

de vis in zoveel porties als er enchiladas zijn

Snij de mozzarella in kleine dobbelsteentjes.

Vet een ovenschaal in  met olijfolie. Leg een wrap op de keukentafel

en verdeel er  een lepel salsa over zodat er diagonaal een brede strook

op de taco ligt. verdeel hier over het portie koolvis. Verdeel er enkel 

blokjes mozzarella en wat geraspte kaas over en smeer er een 

theelepel crème fraiche over.

Rol de taco op zodat de prut zich midden in de taco bevindt. 

Leg de taco met de naad naar onderen in de ovenschaal.

Smeer de bovenzijde van de taco’s in met de rest van de crème 

fraiche, zodat alles met een dun laagje bedenkt is. Verdeel de rest van 

de salsa over de taco’s en strooi  de rest van de kaas en de mozzarella 

over. bak ze 30 min in de oven op 200C
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Ronald’s   broccolisoep

1. 1 kg broccoli

2. 1 liter groente bouillon

3. nootmuskaat

4. peper

5. zout

Haal de dikke stelen van de broccoli en snij de rest in roosjes.  Doe 

bouillon bij de broccoli tot die gaar is. Pureer de soep met de staaf 

mixer. Breng op smaak met een snufje nootmuskaat, peper, knor en 

zout. 

Ronald’s   Marokkaanse  Aubergine soep

1. 2 middel grote Aubergines

2. 1 liter groente bouillon

3. 1 milde rode peper

4. 6 tenen knoflook

5. klein uitje

6. mespuntje komijn

7. theelepel korianderzaad

8. knor

9. theelepel suiker

Was de Aubergines en snij ze in plakken van 1.5cm dik. Bak ze in de 

gril pan mooi donkerbruin. Snij ze daarna in vieren.

Maal de komijn en koriander zaadjes in een vijzel tot poeder. 

Versnipper de ui, de knoflook en het pepertje. Pas op dat de peper niet 

te scherp is.

Verhit olijf olie in de koekenpan en voeg de kruiden toe. Voeg de ui, de 

knoflook en de peper toe als de kruiden beginnen te geuren. Als de ui 

begint te bruinen kunnen de stukken Aubergine en 600ml bouillon 

worden  toegevoegd. Laat het geheel 20min zachtjes pruttelen. Pureer 

dan heel fijn met de staafmixer. Voeg een gedeelte van de resterende  

bouillon toe om de soep op de juiste dikte te brengen. Breng op smaak 

met knor. Maak de soep iets zoeter met 1 a 2 schepjes suiker.
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Ronald’s Parmangiani Lasagne

1. 2 mooie grote aubergines

2. ca. 12 a 15 mooie rode tomaten

3. een grote bos basilicum

4. Honig lasagne bladeren

5. Parmezaanse kaas

6. 50gr boter

7. 50 gr bloem

8. melk

9. knor  aromat

10. peper

Snij de Aubergine in plakken van ongeveer 8 mm dik. Verhit de gril pan

en haal daar een kwast met olijfolie doorheen. Bak vervolgens de 

Aubergine plakken in porties aan beide zijden mooi bruin. Steeds 

tussen elke portie de pan invetten.

Terwijl de plakken bakken de tomaten in plakjes van ca. 5 mm snijden.

Rasp de Parmezaanse kaas en snij de basilicum grof. Intussen zullen

de plakken Aubergine wel klaar zijn. 

Maak een mooie redelijk dunne witte saus van de boter, bloem en melk. 

Breng op smaak met knor en peper. Misschien is het een idee om in de 

melk eerst wat knoflook te laten trekken.

Vet de glazen ovenschaal in, Begin met een laag Aubergine. Leg de 

plakken mooi aaneengesloten. Bedek met een flinke laag basilicum en 

vervolgens een laag tomatenplakjes netjes tegen elkaar. Zowel op de 

Aubergine laag, als op de tomaten laag wat knor en peper. Strooi hier 

een handje kaas over, gevolgd door een laag saus. Dek af met een 

laagje lasagne bladeren.

Herhaal de vorige dit alles nog een keer. Dek de tweede laag lasagne 

bladeren af met een laagje tomaat + basilicum + saus + kaas.

30min in de oven op 200C 
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Ronald’s Fruit Pasta/Rijst saus

1. 1 hele grote courgette

2. 2 rode uien

3. drie teentjes knoflook

4. 2 blikjes tomaten 

5. 2 blikken gemengde vruchten

6. 1 bekertje crème fraiche

7. olie

8. knor/peper

Snipper de uien en de knoflook en bak die in de olie

Snij intussen de courgette in mooie kleine blokjes en bak die ook mee

tot ze zacht  beginnen te worden. 

Voeg dan de tomaten uit de twee blikken toe. Wacht met het nat tot het 

laatst anders wordt het te nat. laat ongeveer 15 minuten pruttelen en 

maak met de spatel de tomaten stuk. Voeg dan de crème fraiche  toe en 

breng op smaal met peper en zout. Verwarm door en door zonder te 

koken. Laat het nat uit de blikken vruchtjes weglopen en voeg op het 

laatst de vruchtjes toe. Twee blikken is misschien net te veel. als alles 

weer warm is opdienen.

Gaat goed met Surinaamse rijst
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Enchilada’s met Aubergine vulling  

1. 2 niet al te grote Aubergines

2. 2  (rode) uien 

3. 2 (punt) paprika’s

4. half bakje champignons

5. 6 teentjes knoflook

6. 1 blikje hele tomaten 

7. groot bekertje creme fraiche

8. 1 bol Mozzarella

9. vers geraspte Parmezaanse kaas + gewone kaas

10. wraps

11. provinciaalse kruiden

12. knor, peper, olijfolie

Pel de uien en snipper ze. Pel de knoflook. Was de Aubergines en 

paprika’s en snij ze samen met de champignons in stukjes. 

Verhit een flinke scheut olijfolie en voeg dan de Aubergine toe. Het is 

belangrijk dat de olie heet is anders zuigt de Aubergine zich 

onmiddellijk vol met olie. Als de Aubergine zacht is voeg dan de ui en 

de knoflook toe. Als deze een kleurtje gekregen hebben kunnen de 

paprika’s en champignons erbij. Even roerbakken, het hoeft allemaal 

niet  zacht te worden, dat gebeurt in de oven wel. Voeg de tomaten toe 

maar laat het sap nog even in het blikje. Hak de tomaten met de spatel 

kapot en warm alles goed door. Voeg een scheutje wijn toe als het te 

droog wordt. Op smaak brengen met ruim knor, peper en provinciaalse 

kruiden. Voeg tenslotte een half bekertje crème fraiche toe. Laat een 

beetje afkoelen.

Leg een lepel prut op de wrap strooi er wat geraspte kaas op en 

verdeel er wat blokjes mozzarella over. Rol de wrap op en leg hem met 

de naad naar onderen in een ingevette ovenschaal. Als alle wraps 

gedaan zijn, bestrijk dan de bovenkant van de enchilada’s met de rest 

van de crème fraiche en verdeel daar over heen weer de tomatensaus 

die nog in het blikje zat. strooi er de rest van de geraspte kaas en de 

blokjes mozzarella over. Een half uurtje in de oven op 200C
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Ronald’s vegetarische Moussaka 

1. 3 niet al te grote Aubergines

2. 3 grote uien (bijv twee gewoon, een rood) 

3. 6 tenen knoflook

4. kruimelige aardappelen

5. pak Tahoe

6. 2 blikken gepelde tomaten 

7. vers geraspte Parmezaanse kaas

8. oregano

9. kaneel

10. knor, peper, olijfolie

11. 45 gr boter, 40 gr bloem, 2 eieren, melk voor witte saus

schil de aardappelen en kook ze in zout water ca. 10 min, giet af en laat 

afkoelen.

Snij de aubergine in plakken, en bak ze in de grillpan in een beetje olijfolie 

mooi donker bruin

Giet de Tahoe af en dep het goed droog. Prak het blok tot kruim en 

marineer het kruim in olijfolie en oregano. 

Bak de uien in olijfolie in de braadpan. Tegelijkertijd fruit de geprakte 

Tahoe. Het duurt zeker 10 a 15 min eer de Tahoe mooi bruin beging te 

worden. Als de uien een beetje glazig worden voeg dan de knoflook toe en 

bak die een paar minuten mee. voeg een theelepel oregano en een 

theelepel kaneel toe, bak die even mee. Dan de twee blikken tomaten erbij 

en klein maken. Voeg tenslotte die rul gebakken Tahoe to en breng op 

smaak met: laurier bladen, knor, peper, suiker. Laat een minuut of tien 

zachtjes pruttelen.

Onder in schaal een laag Aubergine, dan laag aardappel, dan ruime laag 

saus, tweede laag aardappel, tweede laag saus, dek af met Aubergine.

Maak witte saus van boter, bloem en melk. Als de saus mooi glad is breng 

deze dan op smaak met knor en peper. Laat een minuutje doorkoken. 

Haal de saus van het vuur en  voeg de helft van de kaas en de twee 

losgeklopte eieren toe. bedek de Moussaka en bestrooi met kaas
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Ronald’s vegetarische preitaart van Ed 

1. ca. 1 kg prei in ringen

2. 3 uien  gesnipperd

3. 5 tenen knoflook

4. kruimelige aardappelen

5. pak Tahoe

6. 1 winterpeen grof geraspt

7. geraspte kaas

8. zoete en zoute ketjap

9. gerookt paprika poeder

10. knor, peper, olijfolie

11. groente bouillon tablet

schil de aardappelen en kook ze in zout water gaar, giet af en laat 

afkoelen en snij in plakken

Droog de Tahoe, prak het en bak het olie in een koekenpan bruin

Bak de uien in zonnebloem olie en boter  in de braadpan. Als de uien een 

beetje bruin worden voeg dan de knoflook toe en bak die een paar 

minuten mee. voeg de geraspte wortel toe en roerbak het geheel. Voeg 

royaal ketjap, peper en een theelepel sambal toe en laat nog even bakken.  

Voeg dan een scheutwater toe en het verkruimelde bouillon blok. klein 

beetje gerookt paprika poeder. Laat met de deksel op de pan 10-15 min 

goed pruttelen. 

leg een flinke laag aardappelen dakpansgewijs in de schaal. Schep daar 

een dikke laag uienmengsel op. het geheel mag goed nat zijn.

Roerbak de prei en schep op het uienmengsel. Afdekken met een laag 

geraspte kaas. ca. 40 min 200 C hete lucht oven.
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1. 2 blikjes kidneybonen à 400gr

2. 2 blikjes tomatenblokjes

3. 1 blok Tofu (tahoe) (Albert Hein)

4. 1 potje zongedroogde tomaten (ca. 250 gr Albert Hein of Xenos)

5. 2 middel grote uien fijngesneden

6. 4 teentjes knoflook fijngehakt of “uit de knijper”

7. 1 rode peper van zaadjes ontdaan en fijngesneden

8. 1 kaneel stokje

9. ½ theelepel scherpe Indiase curry poeder (niet onze gewone 

Kerrie poeder)

10. 1 theelepel komijn (djinten) poeder, het liefst vers gemalen

11. Olijfolie

12. Zout, peper

13. Vetvrijpapier of bakpapier

Voor de bereiding heb je een braadpan nodig waar een deksel bij past 

en die in de oven kan.

Laat het blok tofu uitlekken en druk er zoveel mogelijk vocht uit. Leg 

het eventueel tussen twee dubbele velletjes keukenpapier terwijl je er 

op drukt. Prak de tofu met een vork in een diep bord tot losse 

korreltjes. Bak de tofu in aan koekenpan of wok in een flinke scheut 

olijfolie onder voortdurend omscheppen. Zorg er voor dat het in 

beweging blijft; de tofu bevat nog veel vocht en als je het niet beweegt 

dan gaat het liggen koken. Haal de pan van het vuur als de tahoe 

beetje een kleurtje heeft gekregen. Helemaal bruin bakken is geen 

goed idee omdat de korrels dan hard worden.

Verwarm de oven voor op 150C

Giet de zongedroogde tomaten af en bewaar de olie. Snij de afgegoten 

zongedroogde tomaten in kleine stukjes. Dit is een vervelend karwijtje 

omdat ze heel vet zijn. Ik doe het meestal met een groot vleesmes op 

een snijplank, maar je zou ze ook met een staafmixer fijn kunnen 

maken. 

Chilli sin Carne 
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Bak de uien in olie (half olijfolie, half wat van de olie die bij de tomaten 

zat) tot ze zacht zijn. Voeg de knoflook toe en bak die een minuutje 

mee. Voegde de curry poeder, verse gesneden peper en komijn toe. 

Roer alles goed door elkaar en voeg dan de fijngehakte zongedroogde 

tomaten, de gewone tomatenblokjes (inclusief het vocht) en het kaneel 

stokje toe. Laat langzaam aan de kook komen.  Voeg eventueel naar 

smaak 1 a 2 runderbouillonblokjes toe. Bedek de pan met een velletje 

vetvrij papier (wordt de deksel niet zo vuil van het spetten), zet de 

deksel er op  en zet de pan gedurende anderhalf uur in de oven op 

150C. 

Giet intussen de bonen af. Voeg na anderhalf uur de uitgelekte bonen 

toe, meng goed en breng op smaak met zout en peper. Zet het 

mengsel nog een half uurtje in de oven zodat het door en door warm 

is. Laat de Chilli Sin Carne een nacht afkoelen en eet hem pas de 

volgende dag. 
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Ronald's gebakken aardappeltjes uit de oven

1. ca. 1.5 kg aardappelen (ietwat bloemig)

2. zonnebloem olie

3. klontje boter

4. zout

Voor het bakken moeten de aardappelen helemaal afgekoeld zijn

kook de aardappelen dus ruim van te voren bijv ‘s middags.

Schil de aardappelen en was ze terwijl ze nog heel zijn! Giet de pan 

leeg en de aardappelen op de aanrecht. Snij de aardappelen dan in 

stukken van ongeveer 2x2 cm doe ze terug in de pan en zet ze 

uiteindelijk onderwater. Op die manier blijft er zoveel mogelijk zetmeel 

aan de aardappelen kleven.

Kook de aardappelen met een flink schepje zout (belangrijk) to de punt 

van een mes er net doorheen gaat. Dit is uitkienen, te lang wordt het 

moes, te kort niet bloemig genoeg. Als de aardappelen goed zijn giet ze 

af en op een klein vlammetje schud ze op tot ze mooi bloemig zijn.

Stort de aardappelen op een ovenblik waarop een vel vetvrij papier ligt 

(scheelt schoonmaken). Verdeel ze en laat helemaal afkoelen.

Verwarm de oven voor op 230C. En zet het ovenblik vast in de oven 

zodat die mee verwarmd wordt.

Verhit in een wok de olie en smelt de boter. Als die goed heet zijn (niet 

laten verbranden) voeg dan de aardappelen toe en bak die een paar 

minute regelmatig omscheppend tot ze een beetje verkleuren.

Haal de hete ovenschaal uit de oven en stort de aardappeltjes in de 

schaal. Verdeel ze en bak ze in de oven. Zet de oven op hete lucht 

stand en schep ze om de 10 a 15 minute een keer om. Bak ze tot ze 

mooi bruin zijn (ca. 45 min tot een uur).
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Ronald's zalm-room saus met tagliatella uit Cadzand 

1. 1 pak tagliatelle, neem een geode dure soort!

2. pakje zalm snippers

3. bosje lente uit

4. Paar teentjes knoflook

5. Bakje champignons in zeer dunne plakjes gesneden

6. Bekertje slagroom

7. Halve liter visbouillon gemaakt van een blokje

8. flinke lepel bloem.

9. Olijfolie

10. Peper, Knorr

Breng een ruime pan water met zout aan de kook voor de tagliatelle.

Snij de lente uitjes in stukjes van ca. 0.5 cm. Hou een flinke hand van 

het groene gedeelte apart en fruit de rest van de uitjes in een flinke 

scheut olijfolie in een steelpannetje. Voeg als de uitjes zacht beginnen 

te worden de knoflook (uit de knijper) toe. Fruit een minuut mee. Voeg 

de lepel bloem toe en bak die al roerend met de garde een halve 

minuut. Voeg dan een flinke scheut bouillon toe. Roer met de garde tot 

die is opgenomen. Voeg meer bouillon toe en roer weer tot een ”redelijk 

dunne gladde saus ontstaat. Voeg zoveel van de room toe tot een 

mooie witte saus ontstaat. Breng op smaak met peper en eventueel 

Knorr.

Kook intussen de tagliatelle. Zet een wok op het vuur en fruit op een 

redelijk lag vuur intussen de champignons tot ze een beetje zacht zijn.

E.e.a. komt redelijk op timing aan om ervoor te zorgen dat alles tegelijk 

klaar is.

Als the tagliatelle klaar is schep die dan met een pasta tang op de 

champignons. Voeg de zalmsnippers en de rest van de bosui ringetjes 

toe, schep een keer om en voeg dan de saus toe. Vlug een paar keer 

omscheppen. E.e.a. niet te gaar laten worden, de zalm is zo klaar.

Lekker met geraspte Parmezaanse kaas

25



Boterbiesjes van oma (Dekker) 

1. 250 gr bloem gezeefd

2. 125 gr basterd suiker gezeefd

3. 190 gr blue band boter

4. 1 zakje vanille suiker

5. Mespunt zout

6. Mespunt zuiveringszout of 

bakpoeder

Doe alles in een kom en snij eerst met twee messen de  boter in kleine 

stukjes. Kneed dan alles dor tot een deeg. Maak van het deeg twee 

rollen van ongeveer 3 cm doorsnede. Laat de rollen in de koelkast 

opstijven. Snij de rollen in plakjes en leg die op een ovenplaat op 

bakpapier. Afbakken op 175C (gasstand 5).

Boterkoek van Oma 

1. 250 gr bloem

2. 125 gr basterd suiker

3. 250 gr Roomboter

4. Mespunt zout

Doe alles in een kom en snij eerst met twee messen de  boter in kleine 

stukjes. Kneed alles vervolgens tot een deeg en verdeel het in een 

boterkoek bakvorm. Trek met een vork ruitjes over de bovenkant en 

maak de bovenkant nat met een paar druppels melk.  Afbakken op 

175C (gasstand 5).
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Uiensoep van Ad 

1. 1 kg Uien in ringen gesneden

2. 4 tenen knoflook grof gehakt

3. 1 eetlepel bloem

4. 5 AH rundvlees bouillon blokken

5. Peper uit de molen

Bak de uien en de knoflook in een grote soeppan in ruim boter al 

roerend op hoog vuur. Laat ze goed doorbakken tot ze diep bruin zijn. 

Temper het vuur dan en voeg een eetlepel bloem toe. Roer goed door 

en laat de bloem een minuutje meebakken. Voeg wee liter (kokend) 

water toe en 5 AH bouillon blokken. Laat de soep een uurtje of zo door 

pruttelen tot de ui bijna is opgelost en helemaal zacht is. Vlak voor 

opdienen op smaak brengen met verse peper uit de molen   

Ojja van oom Kaçem

1. 3 uien in niet te kleine stukjes

2. 4 teentjes knoflook uit de knijper

3. 1 rode paprika in niet al te kleine stukken

4. 1 groene rode paprika in niet al te kleine stukken

5. 5 rijpe tomaten in stukken

6. (half) bakje champignons in halfjes of kwarten gesneden

7. Klein blikje tomaten puree

8. 1 rode paper in stukjes gesneden

9. 4 a 5 chipolata of merqueze worstjes in stukken van 3 cm

Bak de uien olijfolie en voeg als die zacht  beginnen te worden de 

knoflook toe. Bak die even mee en voeg dan de paprika’s en de 

champignons toe. Bak die een minuut of 5 mee of tot ze een beetje 

zacht beginnen te worden. Voeg dan de tomaten, de  tomaten puree en 

een beetje water toe. Als alles pruttelt de worstjes, Knorr en peper 

toevoegen. Ongeveer in 30 min alles op een laag vuurtje gaar laten 

worden.

Het is het lekkerst als het de dag te voren wordt gemaakt. Kaçem breekt 

ongeveer 10 min voor het einde er een paar eieren over die dan stollen.
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Bloemkool uit de oven 

1. 1 Bloemkool verdeeld in roosjes

2. 50 gr blue band

3. 50 gr bloem

4. Wat melk

5. Een flink hoopje geraspte kaas, restjes oud jong door elkaar

6. Tabasco

7. Peper

8. Nootmuskaat

9. Knorr

Kook de Bloemkool met wat zout tot ze net gaar is. Let op, in de oven 

gaart de bloemkool niet veel na! Giet de bloemkool af en vang het 

kookvocht op. Laat alles afkoelen.

Vet een ovenschaal in met boter. Verdeel de bloemkool roosjes over de 

schaal. Rasp er nootmuskaat over

Smelt voor de kaassaus de boter in een steelpannetje. Voeg als de 

boter gesmolten is de bloem toe. Bak de bloem op matig vuur een klein 

minuutje. Voeg dan scheut voor scheut het kookvocht toe en roer het 

elke keer door de roux. Als het een beetje een saus gaat worden voeg 

dan ook wat melk toe. Als de saus alleen met melk wordt gemaakt wordt 

hij erg machtig. Ga door tot er een mooie dunne saus ontstaat. Breng 

op smaak met nootmuskaat, Knorr, peper en een flinke scheut tabasco.

Voeg de helft van de kaas toe en roer net zolang tot de kaas gesmolten 

is. Voeg nog wat kookvocht of melk toe als de saus te dik is.

Verdeel de saus over de bloemkool en strooi er de resterende kaas 

over. Sprenkel olijfolie over de kaas zodat die mooi zacht blijft in de 

oven. Gratineer de schotel in een half uurtje in de oven op 200 C.
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Nasi van je vader 

1. 500 gr snel kook rijst (Basmati)

2. Twee uien in stukjes

3. 3 tenen knoflook geraspt 

4. Ca. 2 cm gember geraspt

5. Rode peper overlangs gesneden en dan klein gesneden

6. Bakje taugé

7. Twee dunne preien in dunne ringetjes

8. Half bosje lente ui in kleine ringetjes

9. Flinke mespunt trassi

10. Opgehoopte theelepel komijn, fijngemalen

11. Kerrie poeder

12. Scheutje zoete ketjap

Voorbereiding:

Kook ruim van te voren de rijst volgens de gebruiksaanwijzing, giet hem 

af, roer hem nog een keer door en laat de rijst helemaal afkoelen.

Maal de komijn in een mortier tot een fijn poeder, of gebruik gemalen 

komijn. Verhit een scheut zonnebloem olie in een wok en bak de uien, 

de rode peper tegelijk met de trassi. Voeg de knoflook en de gember toe

En bak die een minuutje mee. Voeg dan het komijn poeder en de Kerrie 

poeder toe (flinke scheut). Roer een keer om en voeg dan de prei en de 

lente-ui toe. Schep een paar maal om, niet te lang anders wordt het een 

prut. Dan de rijst erbij en verwarm die al omscheppend door en door. 

Voeg bijna aan het einde de taugé toe en een scheutje ketjap. Nog een 

keer opscheppen en klaar!
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Bloemkoolsoep met Gorgonzola

1. 1 Bloemkool

2. 1 liter water

3. 2 groente bouillon blokjes

4. ½ bakje crème fraiche

5. Klein stuk Gorgonzola

6. 1 ui gesnipperd

7. Teentje knoflook uit de knijper

Ui en knoflook in olijfolie fruiten. Bloemkool in roosjes samen met 1 liter 

water en de bouillon blokjes aan de kook brengen. Ongeveer 25 minute 

laten koken of tot de bloemkool gaar is. Met de staafmixer de soep zeer 

fijn pureren. Peper en Knorr toevoegen. In deze staat kan de soep 

bewaard worden.

Direct voor serveren:

Soep verwarmen en stukjes Gorgonzola toevoegen en door de soep 

roeren en laten smelten. Niet te veel want dan overheerst het. Zonder 

dat de soep nog kookt de crème fraiche door de soep roeren en warm 

laten worden. Pas op, als de soep kookt, gaat de crème fraise schiften. 

Direct opdienen
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Pizza bodem (voor twee pizza’s)

1. 700 gr bloem

2. 2 theelepels zout

3. 3 theelepels basterd suiker

4. 2 zakjes gedroogde gist

5. 420 ml handwarm water met een scheutje olijfolie 

Oven op de rijsstand zetten. Kook vast water in de snelkoker.

Smeer de bakblikken in met boter en be-bloem ze.

Eerst bloem, zout en suiker mengen. Dan de gist er door roeren. Maak

Een kuiltje in de bloem en roer vanaf de kant de bloem door het papje in 

het midden. Ga hier zo lang mogelijk mee door. Eindig door het deeg 

met de handen te kneden op een bebloemde aanrecht. Zeker 3 a 4 

minuten kneden. Verdeel het deeg in twee gelijke porties.

Maak van elk portie een platte schijf. Be-bloem die en leg de schijf 

midden op de bakplaat. Zet de bakblikken onder elkaar in de oven, en 

zet op elke verdieping een bakje kokend water. Dit verhoogd de 

luchtvochtigheid en voorkomt een vel tijdens het rijzen.

Haal na za. 2 uur de blikken uit de oven en druk het deeg plat en al 

zoveel mogelijk naar de rand. Zet ze nog een keer in de rijsoven met 

vers kokend water.

Haal ze er na weer een uur uit en druk weer het deeg plat en naar de 

rand. Bestrijk de rand van het deeg onmiddellijk in met olijfolie en breng 

op het midden vast een laagje tomatensaus aan. Op die manier wordt 

barsten door uitdroging voorkomen. 

Verwarm de oven voor op 230C. Beleg de pizza naar keuze en bak ze 

in ca. 20 min. 
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Ronald’s tomatensaus (voor pizza, gevulde aubergines etc)

1. 2 grote of 3 kleine uien in stukjes gesneden

2. 4 a 5 teentjes knoflook uit de knijper

3. 4 a 5 blikjes hele tomaten in blik

4. Potje groene pesto

5. Peper

6. tabasco

7. Knorr

8. Suiker 

Fruit de ui in de olijfolie tot de ui zacht is. Voeg bijna aan het einde de 

knoflook toe en laat die een minuutje of zo mee bakken. Voeg dan de 

tomaten uit blik toe, met een flinke scheut peper, knor, tabasco en twee 

theelepels suiker. Breng aan de pruttel. 

De saus moet nu helemaal indikken zonder deksel op de pan. Maak 

met een spatel als alles pruttelt de tomaten kapot en maak er kleine 

stukjes van. Laat op een matig vuurtje pruttelen. Om de zoveel tijd even 

de bodem losmaken om te voorkomen dat het aankoekt. Op een 

gegeven moment gaat na een keer omroeren de saus hevig spetteren. 

Zet dan de deksel half op de pan zodat de muren niet onder komen te 

zitten. Als de saus de gewenste dikte heeft bereikt (ongeveer tot de helft 

ingedikt) , zet dan het vuur uit en roer de pesto door de saus.
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Pizza bodem (voor twee pizza’s)

1. 700 gr bloem

2. 2 theelepels zout

3. 3 theelepels basterd suiker

4. 2 zakjes gedroogde gist

5. 420 ml handwarm water met een scheutje olijfolie 

Oven op de rijsstand zetten. Kook vast water in de snelkoker.

Smeer de bakblikken in met boter en be-bloem ze.

Eerst bloem, zout en suiker mengen. Dan de gist er door roeren. Maak

Een kuiltje in de bloem en roer vanaf de kant de bloem door het papje in 

het midden. Ga hier zo lang mogelijk mee door. Eindig door het deeg 

met de handen te kneden op een bebloemde aanrecht. Zeker 3 a 4 

minuten kneden. Verdeel het deeg in twee gelijke porties.

Maak van elk portie een platte schijf. Be-bloem die en leg de schijf 

midden op de bakplaat. Zet de bakblikken onder elkaar in de oven, en 

zet op elke verdieping een bakje kokend water. Dit verhoogd de 

luchtvochtigheid en voorkomt een vel tijdens het rijzen.

Haal na za. 2 uur de blikken uit de oven en druk het deeg plat en al 

zoveel mogelijk naar de rand. Zet ze nog een keer in de rijsoven met 

vers kokend water.

Haal ze er na weer een uur uit en druk weer het deeg plat en naar de 

rand. Bestrijk de rand van het deeg onmiddellijk in met olijfolie en breng 

op het midden vast een laagje tomatensaus aan. Op die manier wordt 

barsten door uitdroging voorkomen. 

Verwarm de oven voor op 230C. Beleg de pizza naar keuze en bak ze 

in ca. 20 min. 
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Gevulde aubergines  (Imam Bayildi)

1. 2 grote aubergines

2. Flinke portie tomatensaus

3. Half bakje champignons in stukjes

4. 2 teentjes knoflook uit de knijper

5. Geraspte kaas

6. Voor de vulling een uitgelekt blikje tonijn of een blikje ananas stukjes

7. Peper

8. Olijfolie

9. Knorr 

Was de aubergines en snij ze overlangs doormidden. Snij aan de 

onderkant van elke helft een heel dun plakje af om een plat kantje te 

maken zodat de aubergine in de ovenschaal mooi recht blijft liggen. Hol 

vervolgens met een bolle lepel de aubergine uit en probeer een randje 

van ongeveer ¾ cm te laten staan. Besprenkel een ovenschaal met een 

flinke scheut olijfolie en leg de halve aubergines  daar in.

Snij het vruchtvlees van de aubergines fijn. Verhit in een wok o.i.d. de 

olijfolie. Bak heel kort de knoflook en voeg dan de aubergine en de 

champignon stukjes toe. Bak tot alles zacht is en het geheel geslonken  

is. Breng op smaak met peper en Knorr

Vul intussen de aubergines naar keuze met tonijn of ananas. 1 klein 

blikje is voldoende voor twee aubergines. Verdeel over de tonijn of 

ananas het aubergine/champignon mengsel.  Bedek het geheel met een 

flinke lepel tomatensaus. Zorg ervoor dat al het wit van de aubergine 

bedekt is. Strooi tenslotte over de aubergines wat geraspte kaas. 

Besprenkel tenslotte met olijfolie. Laat in ca. 40 min op 180C heel gaar 

worden. Probeer met een saté prikker of the aubergine boterzacht is

Imam Bayildi = letterlijk, de imam viel flauw. De imam vond het zo lekker 

en at er zo veel van dat hij flauw viel.  
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Ratatouille

1. 2 aubergines in plakken van 1.5 a 2 cm

2. 1 (grote) courgette, overlangs in 1 of 2 en daarna in plakjes 

gesneden

3. 1 a 2 (rode) paprika’s in niet al te kleine stukken

4. (half) bakje champignons in halfjes of kwartjes

5. 1 grote ui gesnipperd

6. 2 teentjes knoflook uit de knijper

7. 2 rijpe tomaten in stukken zonder hart

8. Flinke scheut wijn (wit of rood)

9. Balsamicoazijn

10. Suiker

11. Peper

12. Knorr

Verhit een grillpan en bak de aubergines met een beetje olie aan beide 

kanten tot ze aan beide kanten donker bruin zijn. Doe dit portie voor 

portie totdat alle aubergine is gebakken. Snijdt de gebakken plakken 

doormidden. 

Fruit de ui in olijfolie. Voeg als de uien zacht zijn de knoflook toe en bak 

die ook nog een minuut mee. Voeg dan de paprika, courgette en 

champignons toe en bak die minuut of vijf mee. Voeg dan de tomaten, 

een flinke scheut wijn, een scheutje balsamicoazijn, twee theelepels 

suiker, peper en Knorr toe. Als laatste kunnen de stukken aubergine 

erbij. Laat het geheel ongeveer een halfuurtje mooi gaar worden. Af en 

toe omscheppen, maar niet teveel anders vallen de aubergines 

helemaal uit elkaar.

Lekker met brood of rijst of in gevulde wraps
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Tzaziki

1. 1 komkommer

2. 3 a 4 tenen knoflook (niet meer!) uit de knijper

3. Bekertje crème fraiche

4. Beker Turkse of Griekse yoghurt

5. Peper

6. Knorr

Schil de komkommer en snij hem overlangs doormidden. Verwijder met 

een lepeltje de zaadjes en gooi die weg of eet ze op. Rasp de 

komkommer met de grove rasp en zet de geraspte komkommer in een 

vergiet weg om uitteleggen. Strooi er wat zout over zodat dot wat 

makkelijker gaat. Laat ongeveer een uurtje staan.

Knijp (letterlijk) met de hand de komkommer uit om het zo droog 

mogelijk te maken. Doe de komkommer in een kom samen met de 

knoflook. Doe er het bekertje crème fraiche en ongeveer gelijke 

hoeveelheid Turkse yoghurt bij met peper en een beetje Knorr. Roer 

goed door en laat in de koelkast door en door koud worden. Het beste is 

het de Tzaziki de dag te voren te maken zodat de smaken goed door 

elkaar kunnen gaan.
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Ronald’s Kikkererwten curry 

1. 2 blikken kickererwten (Bonduel)

2. 2 a 3 uien gesneden in kleine stukjes

3. 3 tenen knoflook geraspt

4. 3 cm gember geraspt

5. Rode peper oberlangs gesneden en dan ik kleine stukjes

6. Rundvlees Bouillonblokje

7. 2 rijpe tomaten zonder hart in kleine stukjes

8. Theelepel heel komijnzaad

9. Theelepel Garam Massala

10. Knorr

Verwarm een flinke scheut zonnebloemolie in een braadpan en voeg 

een theelepel komijnzaadjes toe. Voeg als de zaadjes beginnen te 

poppen de uien en de rode peper toe. Bak de uien op een matig vuur tot 

de uien echt heel mooi donker zijn, maar zeker niet zwart! Voeg de 

knoflook en de Gember toe en laat die een minuutje meebakken. Voeg 

dan de tomaten toe, bak ze 5 minute mee samen met een theelepel 

Garam Massala. Voeg een flinke scheut kokend water en het bouillon 

blokje toe en laat met de deksel op de pan een kwartiertje of zo 

pruttelen tot een jus ontstaat. Voeg dan de kikkererwten toe en laat het 

geheel een paar uur op de allerlaagste sudderstand heel zachtjes 

pruttelen tot de kikkererwten boterzacht zijn. 

Kan goed een dag van te voren worden klaargemaakt
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Aspergesoep 

1. 500 gr Asperges

2. 2 sjalotjes of kleine uitjes gesnipperd

3. 1 Aardappel geschild en in kleine blokjes

4. Krulpeterselie (eventueel)

5. 2 groentebouillonblokken

6. Kookroom

7. Peper

8. Olijfolie

9. kerriepoeder

Schil de asperges (schillen bewaren), snij de kontjes af en snij de 

asperges in stukjes van 2 cm. Fruit de uitjes met de kerriepoeder in 2 el 

olijfolie. Doe 1 liter water, de groentebouillonblokjes en de 

aspergeschillen in de pan en kook ca. 30 min. Haal de Schillen uit de 

pan en gooi deze weg. Voeg de Asperge stukjes en de aardappelblokjes 

toe en laat deze 15 min. koken. Haal de helft van de asperge stukjes uit 

de pan en pureer met een staafmixer de rest van de soep. Breng de 

soep op smaak met peper en zout en voeg de kookroom toe en warm 

nog even door. Serveer eventueel met fijngesneden krukpeterselie
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Oma’s hachee

1. Ca. 8 middelgrote uien

2. Mooie grote riblap

3. Paar teentjes knoflook

4. 4 a 5 kruidnagels

5. 3 a 4 laurier blaadjes

6. Scheutje azijn

7. Scheutje zoete Ketjap

8. Peper zout

9. Knorr

Begin met het braden van de runderlap. Zout en paper het vlees aan 

twee kanten. Verhit in een koekenpan Blue Band tot die niet meer 

schuimt en net gaat verkleuren. Pas op dat de jus niet verbrand. 

Schroei het vlees dicht aan beide kanten. Breng het vlees over naar een 

koekenpan , voeg wat water toe en zet het vlees op een heel lag pitje 

gedurende een uur of 2.

Voor de hachee in oma’s woorden:

8 middelgrote uien niet al te fijn snijden en in wat boter (je kan ook wat 

hard vet gebruiken van het rundvlees als je dat bijv. Een dag ervoor 

braadt) dit om een al te vette hap te vermijden, bakken tot ze glazig 

worden en iets gaan kleuren Heel bruin bakken is niet nodig. Als je er 

knoflook in wil doen kan je het meebakken.

Jus van het vlees bij de uien doen, vlees klein snijden, 3 kruidnagels, 2 

laurierblaadjes, peper, zout, Knorr wat azijn een klein beetje zoete 

Ketjap is ook lekker. Als je er puree bij maakt  wat minder jus erbij doen 

en alles nog +/- een uur zachtjes laten pruttelen
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Oma’s bruine bonen soep

1. Vlees: hamschijf, varkens hiel of karbonade

2. 3 a 4 blikken bruine bonen

3. ½ knolselderij of een kleine in blokjes gesneden

4. 1 winterpeen overlangs en daarna in plakjes

5. 2 preien in ringen

6. ½ bosje selderij fijn gesneden

7. Knoflook uit de knijper

8. 5 a 6 uien in wat grotere stukken gesneden

In oma’s eigen woorden:

Uien bakken tot ze glazig zijn en iets gaan verkleuren. Eventueel 

knoflook meebakken. 4 blikken bruine bonen toevoegen en in de pan 

met een stamper fijn maken, dit hoeft geen puree te worden iets aan de 

soep te moeten eten is wel zo lekker. Wat water bij deze prut doen en 

dan verwarmen. Let op als het warm wordt, wordt het dunner. Roer hier 

af en toe wel in anders gaat het op de bodem vast zitten. Als het kookt 

en de dikte van de soep je aanstaat het vlees in de pan doen, met de 

klein gesneden groenten, een paar bouillon blokjes, 3 kruidnagels, 3 

laurierblaadjes, zout, knorr, chili of peper en wat je verder nog lekker 

vindt. De soep zachtjes gaar laten worden. Na ongeveer een uur kijken 

of het vlees gaar is en dan klein snijden (niet op eten Marie-José) en 

een worst in de soep mee laten trekken

40



Parmigiana

1. 2 grote aubergines in plakken van min 1,5 cm

2. 6 a 7 mooie rijpe tomaten

3. 1 a 2 bollen mozzarella

4. Klein potje groene pesto

5. Een bergje geraspte kaas

6. Knorr

7. peper

Verhit een grillpan en grill in een beetje olijfolie de plakken aubergine 

kant voor kant tot ze mooi diep bruin zijn. Grill altijd maar 1 laag tegelijk.

Dit kan soms best lang duren. 

Snij de tomaten in plakken van 1 cm. Snij de bol mozzarella doormidden 

en daarna in plakjes van ongeveer 5 mm.

Vet een geschikte ovenschaal in met wat olijfolie. Zet de schaal flink 

schuin zodat je vanaf de onderkant plakjes kunt gaan stapelen die min 

of meer rechtop blijven staan (een beetje schuin mag ook).

Begin met een plak aubergine, dan een stukje mozzarella, dan een plak 

tomaat, dan weer een plak aubergine etc. etc. Net zolang tot de 

ovenschaal vol is. Strooi peper en Knorr over de schaal. Bestrijk dan de 

bovenkant van de schotel met pesto. Ongeveer een half potje is wel 

voldoende, maar meer mag naar smaak natuurlijk ook. Strooi dan de 

geraspte kaas over de groenten en besprenkel dat met olijfolie.

Ruim 30 min bakken in de oven op 200C
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Gele paprika zalm soep

1. 500 gr gele paprika

2. 3 sjalotjes of kleine uitjes

3. 2 teentjes knoflook

4. Ca. 100 gr zalmsnippers

5. 2 visbouillonblokjes

6. Zout

7. Cayennepeper

8. 1 bekertjes zure room (125 ml)

Breng de zure room vast op kamer temperatuur of verwarm het bakje 

aubermarie tot ongeveer 50C.

Paprika’s wassen, schoonmaken en in stukjes snijden. Uitjes pellen en 

grof hakken. Knoflook pellen en grof hakken. In een pan 250 ml water 

met de groenten aan de kook brengen en afgedekt ca. 10 min laten 

koken.

Met de staafmixer groenten pureren en boven een pan met een pollepel 

door een zeef wrijven. Goed draaien met de pollepel zodat zoveel 

mogelijk vocht in de pan wordt opgevangen. Een halve liter water 

toevoegen en samen met de visbouillon blokken aan de kook brengen. 

Soep afgedekt 5 min laten koken. Op smaak brengen met zout/Knorr en 

peper. 

Neem de soep van het vuur en laat hem iets afkoelen zodat de zure 

room niet gaat schiften. Roer dan met de staafmixer de zure room door 

de soep.
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Pompoensoep

1. 1 kilo pompoen

2. 1 winterpeen

3. 2 paprika’s

4. Een fijn gesneden rode peper (misschien wel twee)

5. 2 uien

6. Olijfolie

7. Knoflook

8. Laurier

9. Peper/zout

10. 1 liter bouillon (tablet)

11. Room

Was de groenten en snij alles in kleine stukjes. Verhit een beetje olijfolie 

in een ruime pan. Fruit de groenten even aan. Voeg laurier, wat peper 

korrels en wat zout toe. 1 liter water en twee bouillon blokjes erbij. 

Zachtjes laten koken tot alles gaar is. Haal de laurier eruit en pureer 

alles met de staaf mixer. Eventueel garneren met room en bieslook.

Orzo (pasta rijst)

1. Grote kop Orzo pasta

2. 0.5 liter groente bouillon

3. Boter

4. Olijfolie

5. Verse basilicum fijn gesneden

6. Beetje geraspte Parmezaanse kaas

7. Schep tomaten puree of tomaten saus

Breng de bouillon met tomaten saus aan de kook. Verhit in een bak pan 

een klontje boter en een scheut olijfolie en bak de Orzo al roerend tot 

die net gaat verkleuren. Voeg dan de bouillon toe (ongeveer 1 kop Orzo

op twee koppen vocht) breng langzaam aan de kook al roerend. Zorg 

dat alles smeuïg blijft en niet droog kookt, voeg zo nodig heet water toe. 

Tenslotte op smaak brengen met peper en zout. Roer de basilicum and 

De parmazaanse kaas erdoor.
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Doughnuts van Geert

1. 45 gram boter

2. 2 eieren

3. 170 gram suiker

4. 500 gram bloem

5. 3 theelepels bakpoeder

6. Mespuntje zout

7. 240 ml yoghurt

Smelt de boter. Meng de bloem met het bakpoeder en het zout. Meng 

de eieren met de suiker en meng de bloem met het bakpoeder en het 

zout. Roer de yoghurt, het bloemmengsel en de boter door de eieren. 

Goed mixen met de mixer. Het wordt een erg plakkerig deeg. Laat het 

deeg circa 30 minuten rusten in de koelkast, het wordt dan minder 

plakkerig. Rol het deeg op een met bloem bestoven aanrecht tot een rol 

en verdeel de rol in plakken en maak er met duim en wijsvinger een gat 

in. Rek het gat iets op door de ring om de vinger te draaien. Verhit de 

olie in een pan tot circa 170 ºC. Schep het deeg één voor één in de hete 

olie en bak in circa 2 minuten om en om bruin. Laat de donuts uitlekken 

op keukenpapier en bestrooi ze direct met suiker.

Zie ook: http://m.24kitchen.nl/recepten/donuts
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Ronald’s groente curry (vrij naar Jamie Oliver) 

1. diverse groente in niet te kleine stukjes, ongeveer het 

stoommandje vol (aardappel, wortel, boontjes, courgette)

2. bakje champignons, door midden of in vieren

3. wijnglaasje mungboontjes

4. 2 uien

5. 4 tenen knoflook geraspt

6. 2 cm gember geschild en geraspt

7. 2 rode pepers in kleine stukjes gesneden

8. 5 a 6 tomaten

9. half blok kokos klapper

10. 2 theelepels zwartmaanzaad (heel)

11. handje gedroogde curry bladeren

12. 2 theelepels fenegriek (heel)

13. 2 theelepels turmeriek (poeder)

14. halve theelepel hete curry poeder,

15. zonnebloemolie

16. knor

Was de mungboontjes en zet die met water op en laat ze zachtjes 

koken. Het duurt ongeveer 30 min voor ze gaar zijn, maar laat ze niet 

kapot koken. 

Was de groente, schil ze indien nodig snij ze in stukken (ca 1.5 x1.5 cm) 

en stoom ze in het stoombakje boven water net gaar. Een 

aardappelschilmesje moet er zonder al te veel moeite in glijden.

Hak de uien in de keukenmachine fijn (met de hand mag ook). Zet de 

grote braadpan op het vuur met een flinke scheut olie. Voeg onmiddellijk 

de zwartemaanzaadjes toe. Voeg, als die gaan poppen, de fenegriek, 

curryblaadjes, knoflook, gember en rode peper toe en laat die 1 a 2 

minute meebakken. 

Voeg dan de fijn gehakte uien toe en laat die op niet al te hoog vuur 

zacht worden en kleuren. Voeg na een minuut of tien het curry poeder 

en de turmeriek toe. Voeg op dit moment de nog niet voor gegaarde 

groenten zoals de champignons toe en laat die 5 minute zacht worden.
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Hak in de tussentijd de tomaten fijn in de keukenmachine (met de hand 

mag ook) en voeg die toe. Laat ca. 5 a 10 minute pruttelen met een glas 

water. Voeg dan een het halve blok kokos toe. Het lost het best op als 

het met een mes in stukjes is gehakt of geschaafd (pas op de vingers)

Voeg dan de rest van de groenten toe en de afgegoten mungboontjes.

Zorg ervoor dat alles net onder staat, eventueel wat water toevoegen.

Breng de curry op smaak met ruim Knorr of zout en peper. Laat 

afgesloten ongeveer 20 minute pruttelen.

Satesaus

1. 100 gr ongezouten geroosterde pinda’s

2. 3 lente uitjes in stukken

3. 3 tenen knoflook

4. 1 theelepel Kerriepoeder

5. 1 theelepel komijnzaad

6. 1 cm gember

7. mespunt trassi

8. 2 eetlepels ketjap manis

9. 1 eetlepel honing

10. 2 dl water

Doe alle ingrediënten in een blender en maak er een gladde saus van.

Verhit een lage koekenpan of een wok en kook het mengsel enkele 

minute totdat de gewenste dikte is bereikt. 
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Aubergine curry van Ronald

1. 2 aubergines in plakken van ongeveer 1.5 cm

2. 2 uien (het liefst rode) in stukjes

3. 3 rijpe tomaten ontdaan van hart en pitjes in stukjes

4. 3 tenen knoflook u.d.p. of geraspt

5. 2 cm gember geraspt

6. 1 a 2 rode pepers in kleine stukjes

7. twee theelepels hele korianderzaadjes

8. twee theelepels komijn

9. 4 kardemom peulen

10. 2 a 3 hele gedroogde Spaanse pepertjes

11. Flinke theelepel tumeriek poeder

12. Twee theelepels garam masala

13. Mespuntje hete curry poeder

14. Kwart blok kokos klapper geschaafd of in stukjes

15. Klein blikje tomaten puree

16. Knorr

17. zonnebloemolie 

Zet de grillpan op een flink vuur en gril daar in, met een scheutje olie, de 

plakken aubergine aan beide kanten. Ze mogen flink verkleuren ! Bak 

de plakken zo in porties en snij ze daarna in 4 stukken.

Zet intussen een klein koekenpannetje op het vuur en rooster daar de 

koriander, komijn, kardemom en Spaanse pepers in, zonder olie. De 

kruiden gaan een beetje roken en geuren en mogen alleen licht 

verkleuren, zeker niet donker worden! Haal ze dan van het vuur af en 

maak ze met mortier and stamper zeer fijn!

Verwarm in een braadpan een flinke scheut olie en laat daarin de uien 

mooi bruin worden in 15 tot 20 minute. Voeg de knoflook, gember en 

rode peper toe en bak die een minuutje mee. Voeg dan de fijn gemalen 

geroosterde kruiden, het tumeriek poeder en de hete curry poeder toe. 

Bak een minuutje of zo mee en voeg dan de tomaten en tomaten puree 

toe met een klein glaasje water. Laat al roerend aan de kook komen en 

laat de tomaten in ca. 10 minute garen. Voeg dan de geraspte kokos 

klapper toe en breng op smaak met de garam masala en knor. Voeg 

tenslotte de aubergines toe en roer alles goed door elkaar. Laat het 

geheel nog ongeveer een kwartiertje pruttelen tot de aubergines mooi 

gaar zijn. Voeg indien nodig nog wat water toe.
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Kip Pandang (kan ook helemaal vegetarisch)

1. dubbele kipfilet in stukjes

2. half bakje champignons doormidden 

3. twee gepelde tomaten gepureerd in de blender

4. 1 limoen

5. 3 tenen knoflook UDK

6. 1 cm geraspte gember

7. 1 hele rode peper zeer fijn gesneden

8. 1 Stengel citroengras opengesneden in de lengte richting

9. theelepel kurkuma

10. 1/3 blok klapper

11. Knorr

Laat de kipstukjes minstens een uur marineren in het sap van de 

limoen. Doe de gepureerde tomaten in een braadpan. Voeg de stukjes 

kip, de champignons, de knoflook, de geraspte gember, de fijngesneden 

peper, een theelepel kurkuma toe en net zoveel water dat alles net 

onderstaat. Breng aan de kook en laar alles met de deksel op de pan 

ongeveer een halfuur zachtjes pruttelen. Verkruimel met een mes het 

1/3 blok klapper. Laat op een zacht vuurtje de klapper oplossen. Voeg 

Knorr naar smaak toe. Indien gewenst kan de saus op dikte gebracht 

worden met allesbinder.

Deze curry kan ook heel goed met alleen champignons worden 

gemaakt
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Rendang (Dopiaza) van Delia Smith

1. 1 opgehoopte theelepel komijnzaad

2. 1 opgehoopte theelepel korianderzaad

3. 1 theelepel venkelzaad

4. 1 theelepel fenegriekzaad

5. 1 theelepel kurkuma

6. 1 kg sukadelappen in stukjes van 2.5 x 2.5 cm

7. 500 gr uien in halve maan plakjes gesneden

8. 3 tenen knoflook

9. 2 rode pepers

10. 2 cm verse gember

11. 2 rijpe tomaten, ontveld 

12. 75 gr santen

13. 2.5 dl kokend water

14. Flinke lepel crème fraiche

Rooster de hele specerijen in een droge pan tot ze gaan knetteren (1 a 

2 min). Wrijf ze in een vijzel tot poeder.

Verhit een scheut olie in een grote braadpan tot deze zeer heet is. Laat 

de stukken vlees in de pan ca. 2 minuten aanbruinen, indien nodig in 

porties. Haal ze uit de pan, zet ze apart en temper het vuur.

Voeg nog wat olie toe en bak de uien in ca. 15 min mooi bruin. Maal de 

knoflook, de pepers en de gember in een keukenmachine tot een fijn 

mengsel en bak dat een paar minuten mee. Voeg dit samen met het 

vlees, het kurkuma poeder aan de uien toe. Pureer intussen tijd de 

tomaten en voeg die ook aan het mengsel toe.

Los de santen op in het hete water en schenk dit bij het vlees samen 

met een flinke eetlepel crème fraiche. Peper en zout toevoegen en op 

een heel lag vuurtje een aantal uur laten pruttelen tot het vlees zacht is.
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Tempeh Manis uit Allerhande

1. 1 uit

2. 4 tenen knoflook

3. 2 cm verse gember

4. 1 rode peper

5. pakje tempé

6. ca 25 gr palmsuiker

7. ca. 4 eetlepels ketjap manis

Doe de uit, knoflook, gember en rode peper in de keukenmachine en 

maak hier een fijne gesneden boemboe van.

Snij de tempé eerst doormidden zodat je twee plakken heb met de 

halve dikte. Snij de dan in de lengte richting middendoor en snij de 

vervolgens in ca. 2 cm lange reepjes.

Verhit ongeveer 2 cm zonnebloemolie in een wok tot een proefstukje 

tempé gaat schuimen. Frituur dan in porties de tempé ca. 4 a min tot ze 

mooi licht bruin zijn. Laat ze uitlekken op keuken papier.

Giet de olie weg en verwarm 1 a 2 lepels nieuwe olie  en bak de 

boemboe 1 minuut. Voeg dan de palmsuiker toe en bak die 2 minute tot 

die gekarameliseerd is. Voeg de reepjes tempé toe en de ketjap manis. 

Eventueel op smaak brengen met peper en zout.

http://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1186365/dians-tempeh-manis
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Babi Ketjap van Lia Warani

1. 500 gr varkenslap 

2. 3 tenen knoflook

3. 2 cm verse gember

4. 1 rode peper

5. 2 kleine rode uien

6. mespunt trassi

7. ½ citroen

8. 2 blokjes palmsuiker

9. flinke scheut ketjap manis

10. zout / Knorr

11. peper

Snij het vlees in stukken van 2 x 2 cm

Maal de ui, knoflook, gember, rode peper in de keukenmachine tot een 

heel fijne boemboe. Meng de boemboe, het vlees, de suiker, citroensap,

peper en zout en laat een uurtje marineren.

Laat het geheel in een braadpan met een beetje water heel zacht 

koken. Roer steeds en voeg indien nodig wat water toe. Door laten 

sudderen op een klein vuurtje tot het vlees zacht is en de vloeistof is 

ingedikt.

51



Paddenstoel Risotto 

1. 400 gr Risotto rijs

2. 1 rode ui fijngesneden

3. 2 bospaddenstoelen bouillon blokjes

4. 1 rode paprika in kleine stukjes

5. 3 tenen knoflook

6. klont boter

7. handje fijngehakte peterselie

8. 1 bakje kastanje champignons

9. 1 bakje diverse paddenstoelen

10. ca. 100 ml witte vermout

Maak van de bouillon blokjes ongeveer 1 liter bouillon, houdt deze 

warm. 

Maak van een half bakje kastanje champignons kleine stukjes.

Snij de rest van de champignons en de paddenstoelen in grotere 

stukken.

Verwarm een flinke scheut olijfolie in een hoge braadpan. Fruit hierin de 

uit. Voeg als die een beetje zacht begint te worden de paprika en de 

champignons toe. Als laatste de knoflook udk even meebakken, 

Voeg dan de Risotto rijst toe en bak de ongeveer 1 a 2 minute mee. Pas 

op de rijst mag niet bruin worden. Als de rijst iets glazig wordt een flinke 

scheut vermout toevoegen en die al roerend laten absorberen. Dan een 

flinke pollepel bouillon erbij en weer goed roeren. Met de deksel erop 

laten staan, steeds goed roeren. Telkens als  het vocht is opgenomen 

weer nieuwe bouillon toevoegen. Het duurt ongeveer 30 a 35 minute 

voor de risotto klaar is.

Intussen in een wok olijfolie verhitten. Als die loeiheet is de 

paddenstoelen roerbakken. Als ze iets zacht worden goed zout 

toevoegen.

Ongeveer 10 minute voor het einde van de Risotto de gebakken 

paddenstoelen toevoegen en de peterselie. De Risotto moet echt 

een mooie vloeibare pap worden die van de lepel af druipt. Voeg 

tenslotte Knor, peper en een flinke klont boter toe..
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Aardappel Tortilla

1. een aantal grote aardappelen

2. 1 rode ui in halve ringen

3. 2 tenen knoflook

4. 5 eieren

5. klein bekertje slagroom

6. klein beetje geraspte Parmezaanse kaas

7. eventueel wat peterselie

8. wat takjes blaadjes tijm

9. Tabasco

10. gerookte paprika poeder (mild) 

Oven voorverwarmen op 180C

Schil de aardappelen en was ze. Snij ze dan in plakje van ongeveer 4 

mm dik. Zorg ervoor dat je in de pan ongeveer 2 cm schijfjes hebt.

Verwarm in een pan die ook in de oven kan een flinke scheut olijfolie.

Die de schijfjes in de pan, en zorg ervoor dat ze aan alle kanten met olie 

bedekt zijn. Voeg na ongeveer 5 minute de uit, de knoflook en de tijm 

toe. Bak alles nog ongeveer 7 minute onder voortdurend omscheppen 

tot de schijfjes beetgaar zijn.

Breek intussen de eieren in een kom en voeg de room toe met een 

scheutje tabasco, Knorr, peper en gerookte paprika poeder en klop 

goed.

Voeg dit aan de aard appelschijfjes toe strooi wat kaas over het 

mengsel en zet de pan in de oven.

De tortilla is in ongeveer 25 minute klaar. Eventueel controleren met een 

sate prikker.
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Long Island Iced Tea

1. 30 ml Smirnoff Wodka

2. 30 ml Pepe Lopez Tequila

3. 30 ml witte rum

4. 15 ml Cointreau

5. 30 ml lemon juice

6. 30 ml suiker siroop

7. Dash of cola

8. Long spiral of lemon peel

Build liquor ingredients over ice and add juice and syrup.

Top with cola. Drop the peel into the drink.

Fallng leaves

1. 1 deel Calvados

2. 1 deel apricot brandy

3. 1 deel gin

Mix and stir with ice.
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Lamskorma

1. Lamsbout (ca. 1 kg)

2. 1 ui, gesnipperd

3. 1 ui, in ringen

4. 2 tl versgeraspte gember

5. 3 teentjes knoflook

6. 1 el Korianderzaden 

7. 2 tl Komijn

8. 3 kardemompeulen

9. Zout

10. Snufje cayennepeper

11. Olie

12. Klein blikje tomatenpuree

13. 1.5 dl Griekse yoghurt

Rooster de Korianderzaden, komijnpoeder, kardemompeulen en indien 

gewenst peperkorrels tot ze gaan geuren. Maak ze dan fijn in de vijzel

Maal de kruiden, eventueel roder peper, gember, knoflook zout met wat 

olie in de keukenmachine tot een gladde massa

Snij het lamsvlees in blokjes van ca. 2x2 cm. Vermeng dit met het 

kruidenmengsel en laat het minstens een paar uur, maar bij voorkeur 

een nachts staan.

Snij de extra uit in ringen. Verwijder de blokjes vlees ui uit het 

kruidenmengsel. Verhit olie en bak de uien. Voeg, als die wat glazig 

worden, het vlees toe en schroei dat rondom dicht. Voeg de rest van de 

kruiden, de tomatenpuree en een paar lepels yoghurt toe. Laat za. 1.5 

uur, of tot het vlees mals is sudderen en voeg indien het te droog wordt 

opnieuw wat yoghurt toe
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Hummus van Jamie Oliver en Ronald

1. Blik kikker erwten van 400 gr

2. 1 rode peper  (in stukken gesneden)

3. 3 tenen knoflook

4. 1 dessertlepel Tahin (sesam pasta van de toko)

5. 1 theelepel versgemalen komijn

6. 1 theelepel paprika poeder

7. Sap van een limoen

8. Zout

9. Peper

10. olijfolie

Giet de kikker erwten af en vang het vocht op

Die de uitgelekte erwten in een blender, samen met de rode peper, 

knoflook, tahin, komijn, paprikapoeder, limoensap, zout en peper. Voeg 

royaal olijfolie toe en een flinke scheut van het vocht uit het blik. Blend 

alles tot een gladde puree. Het zal nodig zijn de blender af en toe te 

stoppen om alles met een lepe even rond te roeren. Voeg net zoveel 

vocht toe tot de humus bijna schenkbaar is. Hij wordt in de koelkast 

namelijk net iets dikker. 

Opdienen op een schaaltje. Trek een slakvorm in de humus en schenk 

olijfolie in het geultje. Naar keus er hele fijne peterselie over sprenkelen.

Helemaal lekker schijnt humus van verse kikker erwten te zijn. 

De erwten eerst 24 uur laten weken. Afgieten en dan met zout een uur 

koken. De echte fijnproevers kunnen met de hand het velletje van de 

erwten verwijderen.

56



Ozewoze van opa Dekker

1. groot blik Smac

2. een grote ui 

3. 1 of 2 eieren

4. Pindakaas

5. Blue band

6. Knorr

7. peper

8. knoflook poeder

Snij het blok Smac in blokjes van ongeveer 1x1 cm. Pel de ui en snipper 

hem fijn.

Verwarm wat boter en fruit de ui in een steelpan tot hij wat gaat 

verkleuren. Doe dan de Smac blokjes erbij en verwarm die. Ze hoeven 

alleen maar warm te worden, niet te bakken. Breek dan de eieren boven 

de pan en blijf roeren met de spatel tot het ei gestold is en als een soort 

roerei door de Ozewoze zit. Voeg dan de knoflook poeder toe en breng 

op smaak met Knorr en peper. Als laatste gaat er een flinke lepel 

pindakaas door. Roer zachtjes tot de pindakaas gesmolten is.

Lekker op wit brood!

Plakken Ozewoze van opa Dekker

1. groot blik Smac

2. 1 ei

3. paneermeel

4. Blue band

Snij de Smac in plakken van ongeveer 6 mm. Kluts het eitje in een 

kommetje. Haal de plakken Smac door het ei en daarna door de 

paneermeel. Bak de plakken in een koekenpan in wat boter mooi bruin.

Ook lekker op wit brood!

Het enige gerecht dat ik opa Dekker ooit heb zien

koken was Ozewoze. Hij had het zelf bedacht in de

tijd dat we nog in Rotterdam op de Bergweg

woonden. Op woensdag middag hadden Ireen en ik

zwemles in het van Maanen zwembad. Dat was rond

etens tijd en op een of andere manier had maakte

mijn vader dan wel eens Ozewoze wat dan klaar

stond als we thuis kwamen. Ireen en ik vonden het

heerlijk op wit brood.

Oma van de Berg was een keer komen kijken terwijl

mijn vader het aan het klaarmaken was. Ze bleef

maar ruiken of er ergens gas openstond. Het bleek

de knoflook poeder te zijn!
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Pesto Pasta

1. Pak spaghetti

2. Potje “pesto a la Genova” bij voorkeur Grand ‘Italia

3. Uitje gesnipperd

4. Drie teentjes knoflook gesnipperd of uit de pers

5. Flinke hand zwarte olijven zonder pit

6. Flinke hand kleine kers- of snoeptomaatjes

7. Zout

8. Peper

9. Olijfolie

10. Naar smaak een paar chili vlokken

Breng een grote pan met water en wat zout aan de kook (paste gekookt 

zonder zout smaakt nergens naar).

Snij het uitje heel fijn. Verwarm de olijfolie en fruit het uitje. 

Halveer in de tussentijd de olijven en de tomaatjes.

Wacht tot de ui gaat verkleuren. Doe dan pas de pasta in het kokende 

water. Nu mogen ook de knoflook en eventueel de chili vlokken bij de ui.

Bak de knoflook een minuutje mee en voeg dan de gehalveerde 

tomaatjes toe. Ne enkele minuten mogen ook de olijven erbij. Laat ook 

die een minuutje meebakken. Dan kan het potje pesto erbij met een 

flinke pollepel van het kookvocht van de pasta. Breng op smaak met 

zout peper Knorr. Verwarm het mengsel maar laat het niet koken.

Na 10 minuten is de spaghetti klaar. Giet die snel af en zorg ervoor dat 

er voldoende kookvocht aan de spaghetti blijft hangen. Doe de 

spaghetti bij de saus en hussel alles door elkaar.
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Hongaarse Lecsó (spreek uit Letscho)

1. 3 paprika's 

2. 1 grote uit of twee kleine

3. 2 teentjes knoflook

4. 2 tomaten

5. 1 opgehoopte theelepel milde paprikapoeder

6. (Halve theelepel scherpe paprikapoeder)

7. Peper

8. olijfolie

9. Zout of Knorr

Snij de uit doormidden. Verwijder top en bodem en snij daarna de uit in 

partjes zodat je strookjes uit krijgt.

Verwijder de steel van de paprika en halveer ze. Verwijder de 

zaadlijsten en de zaadjes. Snij de paprika in smalle reepjes.

Halveer de tomaten en verwijder de zaadjes.

Pel de knoflook en hak ze fijn.

Verwarm de olijfolie en fruit de ui. Voeg als de uit glazig word de 

knoflook toe en bak die een minuutje mee. Voeg dan de paprikapoeder 

toe en bak die onder voortdurend roeren een minuut of twee mee. Blijf 

roeren zodat de paprikapoeder niet verbrandt. 

Voeg dan de gesneden paprika's en de tomaten toe. Zet dit even op 

matig vuur aan en smoor dit geheel dan op een laag vuurtje met de 

deksel op de pan ca. een half uur of totdat de paprika boterzacht is.

Op smaak brengen met peper en zout/Knorr.

Variatie 1:

Breek 2 eieren in een schaaltje en roer die met wat zout en peper tot 

een glad mengsel. Roer dat aan het eind van de bereiding een aantal 

minuten door de Lecso tot het ei gestold is.

Variatie 2:

Laar 5 a 10 minuten voor het eind van de bereiding wat worstjes mee 

stoven.
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Spinazie – Ricotta – Zalm Cannelloni van Ronald

1. I Klein uitje

2. 2 teentjes knoflook

3. 2 grote zakken gewassen spinazie

4. 1 bekertje Ricotta

5. 1 pakje verse lasagne bladen van Albert Heijn

6. Een klein bakje eigengemaakte tomatensaus of een flesje kant 

en klare passata.

7. Geraspte kaas

8. 100 gr zalmsnippers

9. Eventueel een bol mozzarella

10. olijfolie

11. Nootmuskaat

12. Peper

13. Zout of Knorr

Leg de lasagne bladeren even in heet water. Zo worden ze zacht en 

breken ze niet bij het rollen.

Vet een ovenschaal in met boter

Snij de ui in kleine stukjes. Hak de knoflook fijn.

Verwarm de olijfolie op matig vuur en fruit de ui tot hij begint te 

verkleuren en  helemaal zacht is. Bak een minuut de fijngehakte 

knoflook mee. Verhoog het vuur iets en bak al roerend de knoflook tot 

deze geslonken is. Matig het vuur en breng het mengsel op smaak met 

nootmuskaat, peper en zout of Knorr. Doe het vuur uit en roer de 

Ricotta door het mengsel en laat enigszins afkoelen. Roer er dan de 

zalmsnippers door.

Neem een lasagne blad en schep er een lepel va het mengsel op. Rol 

het lasagne blad op en leg het rolletje in de ovenschaal. Maak zo het 

pakje lasagne bladeren op. Bestrijk de rolletjes met een lepel creme 

fraiche en marmer de  tomatensaus erover. Bestrooi met kaas en 

verdeel er eventueel de Mozzarella over.

Bak ca. 30 min in de oven op 200-220C
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Aubergine Cannelloni van Ronald

1. 1 klein uitje

2. 2 teentjes knoflook

3. 2 hele grote Aubergines of 4 kleintjes

4. 1 bekertje Ricotta

5. 1 pakje verse lasagne bladen van Albert Heijn

6. Half potje zongedroogde tomaten.

7. Geraspte kaas

8. Eventueel een bol mozzarella

9. olijfolie

10. Peper

11. Zout of Knorr

Bestrijk de aubergines met een dun laagje olijfolie.

Leg ze op aluminium folie op een bakplaat in de oven op 200C.

Laat de aubergines daar 1 tot 1.5 uur liggen tot de schil helemaal hard 

en de binnenkant helemaal zacht is. Haal de aubergines uit de oven en 

laat ze een beetje afkoelen . Snij de aubergines open en schep het 

zachte vruchtvlees eruit.

Vet een ovenschaal in met boter

Snij de ui in kleine stukjes. Hak de knoflook fijn.

Verwarm de olijfolie op matig vuur en fruit de ui tot hij begint te 

verkleuren en  helemaal zacht is. Bak een minuut de fijngehakte 

knoflook mee. Hak de zongedroogde tomaten fijn (in een 

keukenmachine) en bak die ook een minuutje mee. Schep het 

vruchtvlees van de aubergine erdoor totdat dit weer warm is, Doe dan 

het vuur uit en schep de Ricotta door het mengsel. Breng op smaak met 

peper en zout of Knorr.

Neem een lasagne blad en schep er een lepel van het mengsel op. Rol 

het lasagne blad op en leg het rolletje in de ovenschaal. Maak zo het 

pakje lasagne bladeren op. Bestrijk de rolletjes met de tomatensaus. 

Bestrooi met kaas en verdeel er eventueel de Mozzarella over.

Bak ca. 30 min in de oven op 200-220C
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Prei taartjes van Ronald

1. 4 teentjes knoflook

2. Pondje prei

3. Half tot 2/3 blok feta

4. Pakje hartige taart bladerdeeg

5. Geraspte kaas (het liefst vers)

6. bloem

7. Olijfolie

8. Thee lepeltje paprika poeder

9. Nootmuskaat

10. Peper

11. Knorr

Een variatie op de spinazie taart.

Leg zoveel velletjes als nodig is on een lage bakvorm mee te bekleden

op de aanrecht om te ontdooien.

Snij de prei overlangs voor een stuk doormidden en was het zand eruit. 

Snij daarna de prei ringen. Hak de knoflook fijn. Verkruimel de feta. 

Verwarm de olijfolie en fruit de knoflook een minuutje. Voeg dan de prei 

toe en smoor die in ca. 15 tot 20 min zacht. Breng op smaak met 

nootmuskaat, peper, paprikapoeder en Knorr. Voeg de lepel bloem toe 

en schep die door het mengsel tot het vocht gebonden is. Voeg de feta 

toe en schep die door het mengsel en zet het vuur uit.

Vet de vorm in en bestuif de vorm met bloem. Bekleed hem met het 

hartige taartdeeg. 

Breek een ei boven de vulling en schep die er goed doorheen. Verdeel 

nu de vulling over de bakvorm. Bestrooi het met kaas en sprenkel wat 

olijfolie over de kaas. 

Bak ca. 30 min in de oven op 200-220C
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Frangipane dessert taartjes van Jamie Oliver

1. 5 a 6 taart vormpjes met hoge rand

2. 100 gram boter op kamer temperatuur

3. 100 gram basterdsuiker

4. 100 gram amandelmeel

5. 2 zakjes vanille suiker

6. 1 ei

7. Rasp van 1 sinaasappel

8. Snuf zout

9. Jam om te vullen naar keuze

Zorg ervoor dat de boter echt op kamer temperatuur is. Doe alle 

ingrediënten behalve de jam in een kom en meng alles met een vork tot 

een glad mengsel.

Doe in de taartvormpjes een theelepel jam en doe daarop een klontje 

deeg. Doe daarop weer een lepeltje jam en dek af met een wat grotere 

klont deeg. Het hoeft er allemaal niet mooi afgedekt uit te zien.

Bak de taartjes 20 min bij 180C. 
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Coq au Vin

1. 4 kippen poten

2. 1 fles rode wijn

3. Half pakje gerookte spek blokjes

4. 3 tenen knoflook fijngehakt

5. 2 medium size wortels in plakjes

6. Half bakje champignons in redelijk dikke plakjes

7. Twee stengels bleekselderij in stukjes

8. Potje Amsterdamse uitjes

9. Boter

10. Twee takjes tijm

11. Twee takjes rozemarijn

12. 3 a 4 laurierblaadjes

13. 2 a 3 eetlepels bloem

14. Kip of groente bouillonblokje

15. Peper / zout

Doe peper en wat zout op de kippen poten en bedek ze boven een bord 

met een laagje bloem. Vang de overtollige bloem op en bewaar die voor 

later. Verhit in een grote koekenpan een flinke klont boter en bak op 

middelhoog vuur de kippenpoten in 10 min goudbruin (5 min aan iedere 

kant).

Verhit in de tussentijd in een grote braadpan wat olijfolie en bak de 

spekreepjes ongeveer 2 a 3 min. Voeg dan de wortel, knoflook en 

bleekselderij toe. Bak 5 min, en bak vervolgens de champignons ook 

nog eens 5 min mee. 

Voeg dan de overgebleven bloem toe en gaar die een minuutje. 

Inmiddels is de kip klaar. Leg die even op een bord, en deglaceer de 

koekenpan met rode wijn. Gebruik die jus om de bloem te binden. Voeg 

meer wijn toe om een saus te maken. Voeg nu de kippenpoten, 

Amsterdamse uitjes, en het bouillon blok toe en zoveel wijn dat de kip 

net onderstaat. Voeg tijm, rozemarijn en laurier toe. Breng aan de 

pruttel. Laat als de saus te dun is deze indikken met de deksel van de 

pan. Anders pruttelen met de deksel op de pan.

Koel de pan na 1.5 uur af en laat de kip een nacht in de koekkast staan.

Laat de Coq au Vin de volgende dag nog een half uur pruttelen. 
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Aubergine Lasagne 

1. 2 niet al te grote Aubergines

2. 2 uien 

3. 3 teentjes knoflook

4. 1,5 blikje tomaten blokjes in blik

5. groot bekertje creme fraiche

6. vers geraspte (Parmezaanse) kaas

7. potje pesto of vers gesneden basilicum

8. pakje verse lasagne bladeren van AH

9. takje tijm

10. Eventueel zalmsnippers

11. knor

12. peper

13. olijfolie

Pel de uien en snipper ze. Pel de knoflook. Was de Aubergines en snij 

ze in kleine dobbelsteentjes. 

Verhit een flinke scheut olijfolie. Bak de ui tot die mooi gaat verkleuren.

Bak de fijngesneden knoflook gedurende een minuutje mee. Voeg dan 

de aubergine blokjes en de tijm blaadjes toe. Bak onder voortdurend 

omscheppen tot de blokjes mooi zacht zijn. Breng alvast op smaak met 

peper. Voeg de tomaten blokjes toe en breng aan de kook. Voeg als 

alles goed is door geprutteld de creme fraiche toe. Haal van het vuur 

en voeg een potje pesto toe. Op smaal brengen met Knorr, tabasco en 

peper.

Week de lasagne bladeren in een schaaltje in heet water.

Vet een ovenschaal in. Begin met een laagje saus. Indien gewenst dan 

wat zalmsnippers, vervolgens wat kaas, dan een laag lasagne 

bladeren. Dan weer saus etc. Eindig met een laag saus en kaas.

30 min in de oven op 200C
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Champignon Ragout 

1. klein bakje champignons

2. 1 kleine ui

3. 2 tenen knoflook

4. 0.25 liter bospaddenstoelen bouillon gemaakt van 1 AH tablet

5. 30 gr boter

6. 25 gr bloem

7. Flinke scheut koffiemelk / room

8. Knorr

9. Peper

10. Extra boter om de champignons in te stoven

Snij de champignons in plakjes en stoof ze tot ze zacht zijn in een 

klontje boter. Haal ze uit de pan en zet ze even apart.

Pel de ui en snipper hem heel fijn fijn. Pel de knoflook en snij in kleine 

stukjes. 

Smelt 30 gr boter in een sauspannetje en sauteer de fijngesnipperde ui 

en knoflook ongeveer 5 a 10 min. Voeg de bloem toe en bak de bloem 

al roerend ongeveer 3 min om deze te laten garen. 

Voeg langzaam de bouillon toe en roer die er steeds doorheen tot een 

gebonden saus ontstaat. Verrijk de roux door er een flinke scheut 

bouillon aan toe te voegen. Voeg de champignons toe en breng op 

smaak met een flinke pinch peper en indien nodig zout. Laat alles 5 a 

10 min door pruttelen.
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Tongrolletjes 

1. 1 klein uitje gesnipperd

2. teentje knoflook gesnipperd

3. paar takjes tijm

4. paar takjes peterselie

5. 5 a 10 zwarte peper korrels

6. 0.5 l vis bouillon (van een blokje)

7. 100 ml witte wijn

8. 100 ml Vermout

9. 125 ml Slagroom

10. 8 tongfiletjes

11. 100 gr (of zo) gerookte zalm

12. boter

13. Knorr

14. peper

Kook de vis bouillon, wijn, vermout, peper korrels, peterselie, tijm, 

knoflook, ui op een redelijk hoog vuur in tot ongeveer een derde van 

het volume.

Leg de filets op een plank met de bolle kant naar onderen en leg op de 

filets een strookje zalm. Maak er rolletjes van en zet die vast met een 

prikker. Bewaar ze in de koelkast.

Zeef de ingekookte bouillon en voeg de room toe. Kook in tot ongeveer 

de helft van het volume.

Indien nodig kan nu alles koud worden tot vlak voor bereiden.

Kwartiertje voor het eten de overgebleven bouillon and de kook 

brengen en de saus verwarmen tot deze begint te pruttelen. Leg 10 

minuten voor opdienen de tongrolletjes in de bouillon. Deze mag niet 

meer koken, maar moet tegen de kook aan zitten. Monteer de saus 

met een klontje boter. Klop met de garde de boter er doorheen. De 

tongrolletjes moeten ca. 10 min pocheren. Dien op met wat saus er 

overheen.  
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Gegratineerde aardappelen 

1. paar grote aardappelen (normale half kruimelaars)

2. 125 m slagroom

3. 125 ml melk

4. 1 a 2 eieren

5. geraspte kaas liefst wat pittige

6. peper

7. Knorr

8. tabasco

9. nootmuskaat

Schil de aardappelen, was ze en snij ze in flinterdunne plakjes. Vet een 

ovenschaal (ik gebruik altijd de witte ovale) in met boter. Leg een 

laagje aardappelschijfjes in de schaal, dek af met wat geraspte kaas, 

dit hoeft geen massieve laag te zijn. Dan weer een laagje aardappelen 

en kaas etc. tot de schaal vol is.

Men de room, melk en de eieren. Voeg Knorr, peper, nootmuskaat en 

een flinke splash tabasco toe. Meng met de garde tot de eieren goed 

verdeeld zijn. Schenk de room over de aardappelen en zorg dat alles 

net onder staat.

Afgedekt met plastic folie kan dit koud bewaard worden tot ongeveer 

een uur voor het eten.

Verwarm de oven voor op 220C (voor onze over is dat 230C). Reken 

voor de bereiding ongeveer een uur, misschien iets minder. Zet de 

schaal in de oven afgedekt met aluminium folie. Haal de schaal na een 

halfuur uit de oven en bedek de aardappelen met een laatste laag 

kaas. Sprenkel er peper, Knorr en wat olijfolie over en zet de schaal 

tenslotte terug in de oven voor het laatste half uur. Laat de gratin voor 

opdienen ongeveer 10 minuten staan.
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Gele paprika-zalm soep (dit is voor 4 personen)  

1. 450 gr gele paprika’s

2. 3 sjalotjes

3. 2 teentjes knoflook

4. 100 gr gerookte zalm

5. 2 vis bouillonblokjes

6. Knorr

7. peper

8. 125 ml  zure room

Paprika’s wassen, schoonmaken en in stukjes snijden. Sjalotjes en 

knoflook pellen en grof hakken. In pan 250 ml water met paprika, sjalot 

en knoflook aan de kook brengen en afgedekt ca. 10 min laten koken. 

Intussen zalm in reepjes snijden

Met staafmixer paprika met vocht pureren. Boven een pan het mengsel 

door een zeef wrijven. Druk met de achterkant van een lepel zoveel 

mogelijk vocht door de zeef. Voeg een halve liter water toe en twee 

bouillon blokjes.

In deze staat kan alles afkoelen tot vlak voor het eten.

Laat de zure room op kamer temperatuur komen

Breng ca. tien minuten voor opdienen de soep basis aan de kook. Laat 

5 min zachtjes doorkoken. Beng op smaak met zout en peper. Haal de 

soep van het vuur en voeg nu de zure room toe. Meng de room door 

de soep met de staafmixer. Voeg direct voor opdienen de zalm reepjes 

toe.
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Brownies met Cashewnoten van Geert 

1. 175 gr boter

2. 500 gr pure chocolade

3. 100 gr melk chocolade

4. 100 gr witte chocolade

5. 2 eieren

6. 230 gr bastaard suiker

7. 40 gr cacaopoeder

8. 125 gr bloem

9. +/- 130 gr ongezouten cashewnoten

10. 30 gr poedersuiker

- Oven op 160*C.

- Vet een bakblik van 23 x 23 cm in, of bekleden met bakpapier.

- Smelt de boter en 200g van de  pure chocolade in een kom boven 

een pan met kokend water.

- klop de eieren en de suiker met een mixer tot een romig geheel.

- Meng er het chocolade mengsel er door heen.

- Roer de bloem en de cacaopoeder er door heen.

- Voeg ongeveer 100g aan verschillende kleuren chocolade (in 

brokken) en 80g cashewnoten aan het beslag toe.

- Doe het deeg in het geprepareerde bakblik en bak de plaatkoek in 

ongeveer 30-45 min gaar. Hij zou dan iets steviger moeten 

aanvoelen.

- Laat de koek volledig afkoelen in het bak blik.

De topping:

- Smelt 200g pure chocolade in een kom boven koken water.

- Haal het gesmolten mengsel van het van het vuur af en voeg de 

zure room en de poedersuiker toe.

- Voeg nog een gedeelte van de overgebleven chocolade en noten 

aan het mengsel toe.

- Smeer het mengsel vervolgens uit over de plaatkoek.

- Verdeel de rest van de chocola en de noten over de topping zodat 

het er sierlijk uit ziet. 70



Sambal goreng spruitjes 

1. 500 gr spruitjes, afgehaald

2. 1 uien 

3. 3 teentjes knoflook

4. stukje gember

5. 1 rode peper

6. 1 theelepel sambal (oelek of brandal)

7. 1 theelepel trassi

8. 1 theelepel sereh poeder of een sereh stengel

9. 1 theelepel laos poeder

10. 1 stukje gulu jawa

11. half bouillon blokje

12. Twee tomaten of een klein blikje tomaten puree

13. half blok klapper

14. Zonnebloem olie

Pel de uien en snipper ze. Pel de knoflook en de gember, en maal de 

knoflook, gember en de rode peper in de keukenmachine fijn.

Verhit de olie op het vuur. Bak de uit met de trassi tot de uit zacht is. 

Voeg dan het knoflook, gember en peper mengsel toe en de sambal en 

bak dat 2 min mee. Voeg dan de sereh en laos poeder toe en meng die 

door de uien. Dan kunnen de spruitjes, tomaten (puree), bouillon 

blokje, gulu jawa en de klapper erbij. Voeg net zoveel kokend water toe 

tot de spruitjes net onder staan. Laat onder voortdurend roeren net 

gaar worden.
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Tagliatelle Carbonara van Janny (kan ook vegetarisch) 

1. 400 G Tagliatelle

2. Zout

3. 200 ml Slagroom

4. 3 eierdooiers

5. Geraspte schil van een kwart citroen

6. 100g Parmezaanse kaas geraspt

7. Zout en gemalen peper

8. Half pakje spekjes

9. ½ bosje peterselie fijn gehakt

Breng ruim water met zout aan de kook voor de pasta.

Meng in een kom slagroom, eierdooiers, geraspte citroenschil en ¾ 

van de geraspte Parmezaanse kaas. Breng op smaak met weinig zout 

en veel peper.

Zet op een middel-klein vuur de spekjes op in een wok of andere pan 

met een hoge rand. Laat langzaam uitbakken.

Kook de tagliatelle volgens de verpakking. Schep, als de pasta gaar is, 

met een pastatang de pasta met aanhangend water uit de kookpan in 

de pan met de spekjes. Voeg 1 eetlepel van de peterselie toe en 

hussel om. Neem de pan van het vuur en voeg het losgeklopte 

slagroom-kaas-ei-mengel toe en meng alles snel. Verdeel direct over 4 

diepe voorverwarmde borden en bestrooi met de rest van de 

Parmezaanse kaas en de peterselie.

Vervang voor de vegetarische variant de spekjes (met bijbehorend vet) 

door een klontje gesmolten boter.
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Schil de aardappelen. Rasp de aardappelen en de uien grof boven een 

schaal.  Rasp in één richting voor zo lang mogelijke slierten. Doe het 

mengsel in een (oude) theedoek en wring zo goed mogelijk het 

vocht eruit. Voeg de eieren toe en meng goed. Breng op smaak met 

peper en zout.

Verhit de boter en de olie in een koekenpan met antiaanbaklaag en bak 

het aardappelmengsel met de deksel op de pan 8 min. op middelhoog 

vuur.

Schuif de rösti op een groot bord, leg er een tweede bord bovenop en 

keer de borden. Schuif de rösti met de ongebakken kant naar beneden 

terug in de pan en bak nog 6 min. zonder deksel. Snijd de rösti in 

vier punten.

Zwitserse Rösti 

1. 800 gr ietwat kruimige aardappelen

2. 1 grote uien 

3. 2 grote eieren

4. klontje boter

5. Olijfolie

6. theelepel paprika poeder

7. peper

8. zout
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Maak een dag ven te voren knoflook/peper olie door een paar fijngehakte

tenen knoflook en een tot slierten gesneden peper zonder zaadjes in een

bakje olijfolie te laten trekken. Als je daar de tijd niet voor hebt, of er geen 

zin in hebt, gebruik dan gewone olijfolie.

Snij de bladpeterselie heel fijn. Snij de paddenstoelen in grote stukken. 

Vooral niet te Klein maken want dan wordt het een prutje. Hak ongeveer 

drie tot vier tenen knoflook fijn.

Verwijder uit de olie de peper en knoflook en verhit de olie tot hij heet is 

maar niet walmt. Voeg de padenstoelen toe en schep regelmatig om tot 

de paddenstoelen na ca. 4 minuten wat beginnen te zweten. Voeg nu de 

fijngehakte knoflook, zeezout en peper toe. Bak nog ongeveer drie 

minuten tot de padenstoelen klaar zijn. Voeg desgewenst wat fijngehakte 

chilivlokken en een theelepel citroensap toe.  Maak de saus af met een 

klontje boter.

Haal de pan van het vuur en roer er de peterselie door.

Champiňones al ajillo (paddenstoelen in knoflook olie) 

1. bakje oesterzwammen

2. bakje kastanje champignons

3. olijfolie

4. knoflook

5. een rode peper

6. eventueel chili vlokken

7. verse bladpeterselie

8. thee lepel citroensap

9. peper 

10. zeezout

11. klontje boter

74



Snij de ui ragfijn en hak de knoflook redelijk grof.

Fruit de ui in een steelpannetje en als die mooi bruin is voeg dan de 

knoflook toe en laat die een minuutje mee bakken.

Voeg dan jet blikje tomaten toe en laat die 10 minuten haal zachtjes mee 

pruttelen. Beng op smaak met peper en zout. 

Zeef vervolgens de saus met een fijne zeef boven een mooie koekenpan 

waarin de pasta geserveerd kan worden. Roer door de zijdezachte saus 1 

a 2 theelepels pesto.

Verwarm de saus in de koekenpan en roer er de ravioli of Tortellini door.

Schaaf er tenslotte van Parmezaanse kaas over.

Tomatensaus voor op ravioli of tortellini

1. blikje tomaten in stukjes

2. 1 middelgrote ui

3. 4 tenen knoflook

4. Parmezaanse kaas

5. pesto

6. peper

7. zout
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Maak de boontjes schoon en snij ze in stukken van 3 cm. Zet ze klaar in

een pan met water met wat zout.

Doe de basilicum blaadjes in de keuken machine. Voeg de 

pijnboompitten, de Parmezaanse kaas, knoflook teen, zout en peper en 

olijfolie toe en maal tot een gladde pesto saus ontstaat. Voeg net zolang 

olijfolie toe tot de saus de juiste dikte heeft.

Wrijf de kip in met peper, zout en grof gehakte rozemarijn. Bedek de kip 

met wat olijfolie.

Verwarm een gril pan voor. Breng de boontjes aan de kook en leg de kip 

in de gril pan. Rustig laten liggen. Snij in tussentijd de pasta vellen in 

stukken van ca. 2 cm. Voeg als de boontjes bijna gaar zijn de pasta toe.

Laat ongeveer 2 min mee koken. Giet alles of in een vergiet boven een 

diep boord en bewaar wat van het kookvocht. Voeg aan de pasta met 

boontjes de pesto toe en de olijven. breng op smaak met peper en zout 

en roer goed door elkaar. voeg net zoveel kookvocht toe tot alles de juiste 

dikte heeft.

Serveer in een voorverwarmde schaal met de kip erop

Pasta pesto met boontjes

1. Pakje verse lasagne vellen (AH)

2. pond sperziebonen afgehaald

3. schaaltje olijven zonder pit

Pasta saus, of een potje kant en klare pesto, of …..   

1. Flinke bos basilicum

2. handje pijnboompitten

3. handje geraspte Parmezaanse kaas

4. teentje knoflook

Eventueel:   

1. uitgebeende kipdijen

2. grof gehakte rozemarijn

3. peper, zout
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Was de groente en snij alles in kleine stukken. Verhit een beetje olijfolie in 

een ruime pan. Fruit uien, knoflook en de groente even aan. voeg laurier, 

een paar peperkorrels en wat zout toe. 1 liter water en twee bouillon 

blokjes erbij. Zachtjes laten koken tot alle groente gaar is. Haal de laurier 

eruit. Pureer met de staafmixer. Garneer eventueel met room en bieslook.

Pompoensoep van de Sligro

1. 1 kilo pompen

2. 1 winterpeen

3. 2 paprika’s

4. 2 uien

5. olijfolie

6. knoflook

7. laurier blad

8. peper / Knorr

9. 1 liter bouillon (tablet)

10. rood pepertje

Prak de bloem door de boter met een vork. Op een gegeven moment 

wordt dit een deeg. Kneed het dan met de hand verder net als 

boterbiesjes. Maak er een bal van en laat hem in de koelkast opstijven.

Rol de bal uit tot een worstje en snij er plakken ter grootte van een stuiter. 

Gebruik de Beurre Manie om het eind van de bereiding van een saus die 

te binden voor 1 voor 1 balletjes Beurre Manié door de warme saus te 

roeren tot deze de gewenste dikte heeft bereikt.

Balletjes die over zijn invriezen.

. 

Beurre manié

1. 50 gr boter op kamer temperatuur

2. 50 gr bloem
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Oven voorverwarmen op 175C

Mix de boter en de kristalsuiker samen tot een mooi licht ensemble. Mix 

het amandelmeel erdoor. Klop de eieren los in een kom en gier dat er dan 

in porties bij, tot het weer een mooi glad geheel is. Mix 3 eetlepel van de 

rum (bewaar de rest) en de vanille erdoor. Zeef bloem, bakpoeder en zout 

boven de kom en spatel (niet mix!) het er losjes door.

vet een springvorm (20-22 cm diameter) in met boter. Doe het beslag erin 

en strijk glad. Bak gaar en goudbruin in de oven in ca. 45 minuten. Check 

of een satéprikker er droog uitkomt, Haal uit de oven, prik meteen met 

dezelfde prikker overal in en kwast met rum, maar houd 1 volle eetlepel 

rum over voor het glazuur. Laat de cake helemaal afkoelen.

Meng poedersuiker met de eetlepel rum en eventueel nog een drupje 

water tot een dik vloeibaar galzuur. Verdeel over de cake en laat 

uitharden.

.

Gâteau Nantais (sappige rumcake uit Nantes van Karin Luiten)

1. 125 gr boter

2. 125 gr fijne kristal suiker

3. 125 gr amandel meel

4. 3 grote eieren

5. 50 ml bruine rum

6. 40 gr bloem

7. 1 theelepel bakpoeder

8. 1 eetlepel vanille extract

9. 100 gr poedersuiker

10. snufje zout
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Risotto ballen 

1. 200 gr Risotto rijs

2. 1 kleine ui 

3. ¼ venkel

4. ½ paprika 

5. 2 tenen knoflook 

6. klont boter

7. ½ liter groente bouillon

8. wat tomaten saus

9. ca. 100 ml witte Vermout

10. Parmezaanse kaas ca. 100 gr

11. wat meel

12. 1 ei

13. Pako (Japanse) paneermeel

Je kunt dit maken van een restje koude risotto. Is dat er niet maak dan 

eerst de risotto

Risotto maken:

die allee groente en de knoflook in de keukenmachine en hak het tot 

kleine stukjes. Voeg wat tomaten saus aan de bouillon toe voor de kleur. 

Fruit de groenten in wat olijfolie in een diepe pan tot ze wat glazig 

worden. Voeg de risotto rijst toe en schep een paar minuten om. De rijst 

mag niet bruin worden. Voeg de Vermout of witte wijn toe aan de rijst en 

laat dat rustig op een laag pitje absorberen door de rijst. Is de wijn 

geabsorbeerd, voeg dan een lepel bouillon toe. Roer af en toe en laat 

met de deksel op de pan het vocht absorberen. Voeg steeds als het 

mengel te droog dreigt te worden een nieuwe lepel toe. Ga zo door tot 

re rijst goed te eten is (ca. 30-40 min). Breng op smaak met peper en 

zout. Voeg als laatste de Parmezaanse kaas toe. Laat het mengsel dan 

een nacht afkoelen.

Maak met de hand balletjes ter grote van een golfbal. Haal ze door de 

meel, dan door een geklutst ei en tenslotte door de pako paneermeel. 

Zorg dat de ballen ruim met paneermeel bedekt zijn. Laat ze dan op een 

bord met paneermeel (tegen het plakken) weer een uurtje koud worden 

in de koelkast. 

Frituur de ballen tot ze mooi bruin zijn  

79



Venkel – (Zalm) -- Lasagne 

1. 1 flinke uit

2. 3 a 4 teentjes knoflook

3. 1 a 2 knollen venkel afhankelijk van grote

4. 2 blikken tomaten

5. half bakje champignons

6. eventueel 150 gr zalm snippers

7. 250 gr crème fraiche

8. als het er is verse tijm

9. Pakje (verse) lasagne

10. geraspte kaas (restjes)

11. knor

12. peper

Snij de ui fijn en fruit die in een braadpan. Hak in de tussen tijd de 

knoflook fijn. Halveer de venkel bollen en snij het harde hart eruit. Snij 

de venkel bollen vervolgens in kleine stukjes. Snij de champignons in 

kleine stukjes.

Bak als de uiten een kleurtje gaan krijgen de knoflook een minuutje 

mee. Voeg dan de venkel toe, bak die even mee. Voeg dan de 

champignons en de tijm blaadjes toe met peper en Knorr. Laat zachtjes 

stoven met de deksel op de pan tot de venkel zacht wordt (duurt 

minstens 20 min). Voeg dan de blikken tomaten toe. Laat alles aan de 

pruttel komen en hak de tomaten met de spatel fijn. Laat alles nog een 

half uurtje zachtjes pruttelen tot een zachte ragout. 

Zet het vuur uit en roer er de zalmsnippers en het bekertje crème 

fraiche door. 

Beboter een ovenschaal. Begin met een laagje ragout en wat geraspte 

kaas. Dan een laag lasagne bladeren, Dan weer een laagje ragout, 

kaas en lasagne bladeren. Bouw zo ca. 3 lagen op. Als laatste een laag 

ragout met daarover flink kaas. Besprenkel met olijf olie en bak een half 

uur in de oven op 200C

80



Kleine macaroni, maar niet uit een pakje

1. 300 gr kleine macaroni

2. 2 uien

3. 4 tenen knoflook

4. twee takjes rozemarijn

5. flinke bos platte peterselie

6. paar takjes tijm

7. groente die voor handen is (bijv. bakje champignons, twee paprika’s)

8. blik tomaten stukjes

9. Flinke bof (of plant) basilicum

10. suiker

11. geraspte kaas

12. peper

13. Knorr

Snij de ui fijn en fruit die in een braadpan. Snij terwijl de ui langzaam 

zacht en bruin wordt de knoflook en de takjes rozemarijn fijn. Sna

daarna de groenten in kleine stukje van ongeveer 1 cm.

Bak als je uit een mooi kleurtje gaat krijgen de knoflook en rozemarijn 

een minuutje mee. Voeg dan de fijn gesneden groenten toe en bak die 

onder regelmatig omscheppen ongeveer 5 a 10 min mee. Voeg dan de 

tomaten, fijngesneden peterselie en tijm, en twee schepjes suiker toe.

Breng het geheel aan de kook en laat het dan ongeveer een halfuur 

heel zachtjes pruttelen. Breng op smaak met peper en Knorr.

Snij in de tussentijd de basilicum fijn. Kook in ruim water de macaroni in 

8 minuten gaar. giet af een laat uitlekken. Roer de macaroni, en de 

basilicum door het tomaten mengsel.

For old-time sake kunnen er dan nog blokjes Smac door worden 

geroerd. Natuurlijk serveren met geraspte kaas, een gebakken eitje en 

pindakaas!

81



Osso Buco

1. 2 runderschenkels (origineel is eigenlijk kalf)

2. 1 grote uien

3. 1 winterpeen

4. 2 stengels bleekselderij

5. 4 tenen knoflook

6. 1 blik tomatenblokjes

7. 1 kip bouillonblok

8. witte wijn

9. bloem

10. peper

11. Knorr

Snij de groenten in stukjes, snipper de ui en hak de knoflook.

Bestrooi de schenkels met peper en zout en wentel ze dan door de 

bloem. Klop het overtollige bloem van de schenkels.

Verhit olijfolie in een grote braadpan en bak de schenkels aan beide 

kanten mooi bruin. Neem ze uit de pan en hou ze in een oven op 70C 

warm.

Fruit de ui, de knoflook en de groenten in de resterende olie (zo nodig 

bijvoegen)  tot de groenten glazig en zacht beginnen te worden. Voeg 

dan de tomaten blokjes een flinke scheut witte wijn en het bouillonblokje 

toe. Laat alles aan de prutten komen. Leg vervolgens de schenkels in 

de saus.

Laat de schenkels in ca 5 uur boterzacht worden.

Alternatief kan de pan in een oven op 140-150 C worden gezet.

Serveer met stokbrood of traditioneel met saffraan risotto
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1. 2 blikjes kidneybonen à 400gr

2. 1 grote ui fijn gesneden

3. 2 stengels beekselderij in kleine stukjes

4. 1 winterpeen in kleine stukjes

5. 4 teentjes knoflook fijn gehakt

6. 1 rode peper zaadjes verwijderd en fijngesneden

7. 1 blikje tomatenblokjes

8. 1/2 potje zongedroogde tomaten 

9. paar stengels lente ui 

10. zak taco chips

11. 1 rode peper van zaadjes ontdaan en fijngesneden

12. 1 kaneel stokje

13. hot curry poeder

14. komijn (djinten) poeder, het liefst vers gemalen

15. 50 – 100 gr geraspte kaas

16. chili vlokken

17. scherpe paprika poeder

18. 1 kruiden bouillonblokje

19. Olijfolie

20. Knorr, peper

21. Vetvrijpapier of bakpapier

Voor de bereiding heb je een braadpan nodig waar een deksel bij past 

en die in de oven kan. 

Giet de zongedroogde tomaten af en bewaar de olie. Snij de afgegoten 

zongedroogde tomaten in kleine stukjes in een foodprocessor.

Bak de uien, bleekselderij, en wortel in olie (half olijfolie, half wat van 

de olie die bij de tomaten zat) tot ze zacht zijn. Voeg de knoflook en 

rode peper toe en bak die een minuutje mee. Voegde de curry poeder,  

en komijn toe. Roer alles goed door elkaar en voeg dan de fijngehakte 

zongedroogde tomaten, de gewone tomatenblokjes (inclusief het 

vocht) en het kaneel stokje toe. Laat langzaam aan de kook komen.  

Voeg het kruiden bouillonblokje toe. Bedek de pan met een velletje 

vetvrij papier (wordt de deksel niet zo vuil van het spetten), zet de 

deksel er op  en zet de pan gedurende anderhalf uur in de oven op 

150C. 

Ronald’s super chilli schotel  
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Ronald’s super chilli schotel (vervolg)  

Giet intussen de bonen af. Voeg na anderhalf uur de uitgelekte bonen 

toe, meng goed en breng op smaak met zout en peper. Zet het 

mengsel nog een half uurtje in de oven zodat het door en door warm 

is. Laat de Chili een nacht afkoelen en eet hem pas de volgende dag.

Bereiding schotel

Kook de rijst en laat die helemaal afkoelen

Verwarm de oven voor op 220C. Zet er een schaal in zodat die 

gloeiend heet is. 

Verwarm de chili weer tot die door en door heet is. 

Verhit in een wok olie. Bak kort een theelepel kurkuma, komijn, een 

halve theelepel gemalen chilivlokken en een halve theelepel scherpe 

paprika poeder. Bak dan de rijst en de lente uit tot alles door en door 

heet is.

Haal de ovenschaal uit de oven. doe er wat olie in en bedek de bodem 

met een laag rijst. Bedek de rijst met de hete chili. Bedek de chili weer 

met een laag taco chips en bedek die met geraspte kaas.

Zet de schaal ca. 10 min in de oven om de kaas te laten smelten.

Serveer lekker met zure room.

Maak van de restjes Chili wraps !!  kijk hier
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1. Pindakaas

2. 1 klein uitje

3. 2 tenen knoflook

4. stukje verse gember

5. stukje trassi

6. sambal Oelek

7. 1 citroen

8. bruine suiker of blokje Gula djawa

9. mespuntje Buisman

10. melk

Snipper het uitje ragfijn en fruit het samen met een stukje trassi en een 

theelepel sambal met een stukje citroen schil in wat zonnebloem olie 

tot de ui mooi bruin is geworden. Bak vervolgens de geraspte gember 

en knoflook nog een minuutje mee.

Voeg de suiker en een mespuntje Buisman toe en blus dan af met een 

flinke scheut melk. Laat de melk warm worden en roer er dan de 

pindakaas door tot de pindasaus de gewenste dikte heft.

Breng op smaak met zout en indien nodig peper. Voeg dan citroensap 

toe tot de pindasaus de juiste scherpte heeft. 

Ronald’s pinda saus (II)  
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1. 150 gr donkere chocolade (70%)

2. 300 gr pak havermout koekjes

3. 4-8 over rijpe bananen

4. 500 gr verse room kaas (Monchou)

5. blikje Friese vlag gecondenseerde melk

6. (vanille pasta)

Maak eerst de dulce de leche. Verwijder het etiket van het blikje 

gecondenseerde melk. Zet het blikje zonder het te openen helemaal 

onder in een pan koud water op het gas en breng het aan de kook. 

Laat het heel langzaam 3 uur koken. Laat dan de pan met het blikje 

erin afkoelen. Maak dan pas het blikje open. Pas op, als je het blijke te 

snel opwarmt of afkoelt kan het ontploffen.

Smeer een kleine springvorm in met olijfolie. Leg op de bodem een 

rond velletje bakpapier en smeer dat ook in met olie.

Smelt 50 gr Chocolade in een schaal boven warm water. Breek de 

koekjes in de keuken machine en maal ze helemaal fijn. Voeg dan 2 

eetlepels olijfolie en de gesmolten chocolade toe. Puls de 

keukenmachine nogmaals om alles goed te vermengen. Spreidt het 

mengel uit over de bodem van het bakblik en druk goed aan.

Maak de keuken machine schoon. Pel de bananen en breek ze in 

stukken in de keuken machine. Voeg de roomkaas en half het blikje 

dulce de leche toe en eventueel wat vanille extract. Pureer tot een glad 

mengsel. Verdeel het mengsel over de koekjes bodem en zet de taart 

een nacht in de vriezer. 

Haal hem twee uur voor dat hij geserveerd wordt uit de vriezer en zet 

hem in de koelkast.   

Frozen banoffee cheesecake
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1. 4 lip vleugels

2. flesje Teriyaki saus (AH wok sausen)

3. verse rode peper

4. paar stengels lente ui

5. eetlepel sesam zaadjes (optioneel)

Rooster de sesamzaadjes in een droge koekenpan tot ze net beginnen 

te kleuren. Haal ze uit de pan.

Verwijder de zaadjes uit de peper en snij deze in ringetjes. Snij de 

lente ui in stukjes van 2 cm.

Strooi peper en zout over de kip vleugeltjes. Verhit een eetlepel 

zonnebloemolie en bak de vleugeltjes aan beide kanten goud bruin. 

Voeg dan de peperringetjes, de lente ui en een half flesje Teriyaki saus 

toe. Blus onmiddellijk af met kokend water z.d.d. de kip net onder 

staat. Laat op een redelijk vuur 40 min doorkoken zodat de kip door en 

door gaar is en bijna al het water verdampt is.

Draai de kip af en toe om. Als al het vocht verdampt is, is de kip aan 

beide kanten bedekt met de kleverige donkere saus.

Bestrooi de kip met de sesam zaadjes. 

Kip teriyaki (Jamie Oliver Five!) 

87



1. 2 grote runderschenkels (ca. 1kg)

2. 500gr wortel

3. 2 grote rode uiten

4. 3 knoflook tenen

5. flesje Worcestershire saus

6. milde mosterd met hele zaadjes

Verwarm de oven voor op 170C

Maak de wortels schoon en snij ze in stukken van 3-5 cm. Pel de uien, 

snij ze in vieren en maak de blaadjes los. Kneus de knoflook tenen.

Verwijder het vlies dat rond de schenkel loopt. Snij het vlees in stukken 

van 3-5 cm. Bestrooi rijkelijk met peper en zout

Verhit een grote koekenpan en een grote braadpan. Leg als de 

koekenpan heel heet is de stukken vlees in de koekenpan met een 

klein beetje olie. Laat het vlees mooi in ca. 10 min aan beide kanten 

kleuren.

Bak intussen in de braadpan de wortel en de ui aan in een flinke 

scheut olijfolie. Doe als het vlees bij de groenten. voeg ca 125 ml 

Worcestershire saus toe, twee theelepels mosterd en de gekneusde 

knoflook tenen. Blus onmiddellijk af met kokend water z.d.d. alles net 

onder staat.

Dek de pan af en zet hem 4-5 uur in de voorverwarmde oven tot het  

vlees boter gaar is en uit elkaar valt. Laat het tussendoor als het te nat 

is op het fornuis inkoken tot de gewenste dikte

“Meltin’ Mustardy Beef” stoofschotel (naar Jamie Oliver five) 
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1. Scharrel kip (zie tabel onder)

2. grove soepgroenten

3. groente bouillonblokken

4. vermicelli

Doe de kip in de aangegeven pan en vul voor ca ¾ met koud water.

Voeg de bouillonblokken toe en breng aan de kook. Zet deze dan op 

de kleinste pit zodat het water nog net pruttelt

Haal de kip na de aangegeven tijd uit de pan en verkruimel de 

vermicelli in de bouillon en voeg de soepgroenten toe. Breng de soep 

weer aan de kook.

Verwijder het vel van de kip (vel naar de hond of zelf opslobberen). 

Haal het vlees van de botten en breek het in kleine stukjes. Doe de kip 

weer bij de soep en laat alles minstens 5 min doorkoken.

Kippensoep van Marie-José 

kip pan bouillon tijd

2 drum sticks oid Klein 1.5 l 2 blokken 2 uur

Hele soep kip Groot 3 l 4 blokken 4 uur
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1. Dikke preien

2. hardgekookte eieren

3. rode wijnazijn

4. olijfolie

5. mosterd

6. mayonaise

7. eventueel peterselie

Haal het groen van de prei en was het witte gedeelte. Verwijder de 

buitenste twee harde bladeren. Was nogmaals. Snij de stelen in 

stukken van ongeveer 10 cm. Stoom de stukken prei 15 min in een 

stoompan.

Prak intussen de eieren fijn.

Maak een vinaigrette van peper, zout, 1 deel wijnazijn en 3 delen 

olijfolie (let op eerst wijnazijn anders lost de peper en zout niet meer 

goed op), een theelepel mosterd en een theelepel, mayonaise.

Leg de stukken prei in een voorverwarmde schaal. Doe er de 

vinaigrette over dan de geprakte ei en tenslotte de fijngehakte 

peterselie.

Poireaux vinaigrette aux oeufs (Prei met vinaigrette en ei) 
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1. Mooi stuk koolvis zonder graat

2. Paar wortelen (in plakjes, voorgegaard in the magnetron)

3. Rode paprika

4. Champignons

5. Handje voorgekookte krieltjes

6. Pot spinazie

7. Vis kruiden

8. bloem

9. boter

10. melk

11. geraspte Parmezaanse kaas

12. nootmuskaat

Laat de spinazie een paar uur uitlekken in een zeef zodat die goed 

droog wordt.

Snij de vis in stukken van ongeveer 3x3 cm. wrijf de stukken in met 

viskruiden. Verdeel de stukken vis over een ovenschaal. Vul de lege 

ruimte tussen de stukken vis op met stukken wortel, champignons, 

stukken paprika en wat voorgekookte krieltjes. Als je de krieltjes weg 

laat wordt het allemaal wat natter. Bestrooi met peper en Knorr.

Verdeel de spinazie gelijkmatig over de vis en de groenten. Rasp 

nootmuskaat over de spinazie.

Maak van ongeveer 50 gr boter en 45 gr bloem een witte saus. Smelt 

eerst de boter en laat dan de bloem een minuutje in de boter garen. 

Voeg dan in scheutjes al roerend de melk toe tot een mooie redelijk 

dunne witte saus is ontstaan. Breng op smaak met peper, Knorr, 

tabasco en nootmuskaat. Je kunt al wat geraspte kaas door de witte 

saus roeren.

Verdeel de witte saus over de spinazie. Bestrooi met geraspte kaas en 

sprenkel wat olijfolie over de kaas. 

Verwarm in de oven op 180C ongeveer 45-60 min 

Vis culinair 
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1. 2-4 kippenpoten

2. Rode en witte pitloze druiven

3. Rode Vermout

4. Een hele knoflook bol

5. paar takjes dragon

Verwarm de oven voor op 180C

Zet een bakpan die ook in de oven kan op een middelhoog vuur.

Strooi peper en zout over de kippenpoten en smeer ze in met olijfolie.

Leg de kippenpoten als de pan goed heet is met het vel naar  beneden 

in de hete pan.

Haal in de tussen tijd de teentjes knoflook uit de bol, maar laat het 

velletje zitten. Kneus de teentjes een voor een met de handpalm en leg 

de teentjes in het vet dat uit de kip is gelopen.

Draai na een paar minute de kip stukken om. Haal de druiven van de 

tros en halveer de helft. Voeg als ook de andere kant van de kip een 

kleurtje heeft gekregen de druiven toe en een flinke scheut rode 

Vermout.

Zet de pan in de oven en bak het geheel 40 min. Snij intussen de 

dragon in kleinere stukjes en verdeel de dragon over de schotel als 

deze uit de oven komt.

Kip met druiven en rode Vermout (naar Jamie Oliver five)

92



1. 125 ml Slagroom

2. 125 ml Melk

3. vanille stokje

4. 6 eierdooiers

5. 50 gr suiker

doe de slagroom, de melk, de zaadjes van het vanille stokje en het 

stokje zelf in een steelpannetje en breng dat net niet aan de kook.

Scheidt de dooiers en de eiwitten. Doe de dooiers in een kom. Voeg 

suiker toe en meng de suiker en de dooiers onmiddellijk.

Voeg, als de dooiers en de suiker goed gemengd zijn, langzaam de 

hele melk toe. Roer met de garde alles goed door elkaar.

Schenk het mengsel in de schaaltjes. Zet die au bain-marie in een 

grote ovenschaal in een oven op 110C. Laat de Crème Brûlée 60 min 

in de oven garen. Laat hem dan een nacht in de koelkast koud worden.

Maal in de keuken machine de bruine suiker fijn en strooi die over de 

Crème Brûlée. Karamelliseer met een brander.

Crème Brûlée
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1. 2 a 3 rode uien 

2. 4 a 5 tenen knoflook

3. flinke hand sperzieboontjes

4. 2 a 3 Wortelen

5. 2 zoet aardappelen

6. 2 a 3 gewone aardappelen

7. 2 a 3 tomaten

8. diepvries doperwtjes

9. eventueel een paprika

10. eventueel wat gedroogde pruimen

11. verse koriander

12. theelepel gember poeder, komijn, koriander en kurkuma

13. kleine theelepel zwarte peper en Ras el Hanout

Verwarm de Tajine voor op een vlamverdeler. Doe er ruim olijfolie in.

Snij de uien in halve maantjes, Hak de knoflook fijn, haal de 

sperziebonen af. Snij de wortel in stukken van ca. 8 cm en halveer ze 

overlangs. Schil de aardappelen en snij ze in langwerpige stukken 

gelijk de wortel. Ze de pruimen in de week als je ze gebruikt.

Doe de ui in de tajine en laat de uien in de dichte tajine in 10 min zacht 

worden (af en toe roeren). Maak in de tussentijd de hele kruiden fijn in 

de vijzel. Voeg knoflook, kruiden, en zout toe aan de uien, meng goed 

en laat een paar minuten pruttelen.

Voeg dan de boontjes (netjes tot een langwerpig pakketje gestapeld) 

en de wortel toe (wortel ster gewijs op de boontjes). Breng op gang 

met 1/3 kopje water. laat 20 min heel zacht sudderen.

Vul dan de ruimte tussen de wortelen op met kwartjes tomaat (schil 

omhoog). Stapel daar weer de aardappelen op netjes gerangschikt. 

laat weer 20 min sudderen.

Voeg dan doperwtjes en koriander en als je wilt de gewelde pruimen 

toe en laat alles nog 10 min sudderen.

zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=CH6DkHuPi_Y

Vegetarische Tajine 
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1. 1 klein uitje

2. 2 teentjes knoflook

3. 55 gr bloem

4. melk

5. 60 gr boter

6. zalm snippers

7. pot spinazie

8. geraspte kaas

9. pak verse lasagne bladeren (AH)

Genoeg voor 3 oven schaaltjes.

Laat de spinazie in een zeef uitlekken en vang het vocht op.

Als je het sjiek wil doen laat dan het vocht in een pannetje op redelijk

hoog vuur indampen tot ongeveer een kwart op is.

Smelt in een middel grote pan de boter en fruit daar de ragfijn 

gesneden ui in. Bak de knoflook een minuutje meer. Voeg dan de 

bloem toe en laat die een minuutje garen. Voeg dan al roerend de melk 

toe en het ingekookte spinazie vocht. Voeg net zoveel melk toe tot het 

en redelijk dunne witte saus is. Breng op smaak met Knorr, peper, 

nootmuskaat en tabasco. 

Meng de spinazie door de witte saus.

Vet de ovenschaaltjes in. Breng een dun laagje spinazie aan op de 

bodem van de schaaltjes. Leg de eerste lag lasagne bladeren in de 

schaaltjes. Breng weer een lag spinazie aan, verdeel er wat 

zalmsnippers over en strooi daar weer wat kaas over. Dek weer af met 

een lasagne blad. Ga zo door tot het schaaltje vol is. Eindig met 

spinazie en een laag geraspte kaas. Spray olijfolie over de kaas.

Bak de lasagne ca 30 min in de oven op 200C. 

Simpele spinazie zalm lasagne 
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1. 100 g pure chocolade (min. 70% vaste cacao)

2. 50 g fijne tafelsuiker

3. 2 el melk

4. 50 gr boter

5. 1 zeer verse eierdooier

6. 4 el cacao

7. snufje zout

Breek de chocolade in stukjes en doe ze samen met de suiker, melk 

en boter en een snufje zout in een steelpan met dikke bodem. Laat 

alles al roerend op laag vuur smelten tot er een gladde massa is 

ontstaan.

Haal de pan dan van het vuur. Roer de eidooier snel door het 

chocolademengsel. 

Laat de chocoladeroom afkoelen tot lauw, zet hem in de koelkast en 

laat de massa daar in 1 uur opstijven.

Maak nu de truffels. Strooi de cacao op een bord.  Rol een beetje van 

de stijve chocolademassa tot een balletje en rol het balletje door de 

cacao. Ga zo door alles op is.

Leg de truffels ten minste 1 uur in de koelkast en serveer ze lekker 

koud.

TIP • Je kunt deze truffels op smaak brengen met alcohol, zoals Grand 

Marinier, rum, cognac. Eet ze snel op (dat zal niet zo'n probleem zijn!)  

want ze zijn erg fragiel en blijven niet lang  goed.

Chocoladetruffels van Geert 
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1. 1 rode uien, gesnipperd

2. 2 tenen knoflook

3. 150 gr kastanje champignons

4. 2 el olijfolie

5. 2 el boter

6. potje kant en klare (du Puy) linzen 400 gr

7. 2 eetlepels citroensap

8. 150 gr walnoten

9. 1 el zoute ketjap

10. 2 tl rozemarijn naaldjes gehakt

11. 2 tl tijmblaadjes gehakt

12. eventueel salie

13. 1 tl bruine basterdsuiker

14. zwarte peper en zout

15. 2 blaadjes gelatine

Laat de linzen uitlekke in een vergiet of zeef. Week de blaadjes 

gelatine in koud water

Maal in de keukenmachine eerst de noten en de tijm, rozemarijn en 

salie heel fijn. Voeg dan de linzen, het citroensap, de ketjap, suiker en 

cognac toe. Maal het tot een glad mengsel. Doe het mengsel in een 

schaal.

Bak de uien tot ze glazig zijn. Bak de gehakte knoflook een minuut 

mee. Voeg dan de in fijne plakjes gesneden champignon toe. Bak die 

tot ze zacht zijn. Voeg dan ze gelatine blaadjes toe en los die al 

roerend op. Breng het champignon mengsel over in de keuken 

machine en maal het tot een gladde massa. Voeg die bij de 

notenmengsel.

Roer alles goed door elkaar en breng op smaak met peper en zout. 

Breng dit over naar de pate vorm en laat een nacht opstijven.

Variatie: groene peper korrels, ansjovis, kappertjes ………

Vegetarische Champignon paté  
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1. 500 gr buikspek aan een stuk met zwoerd

2. 1 krop paksoi

3. 2 uien

4. halve komkommer

5. 5 tenen knoflook

6. stukje gember

7. 3 lente uitjes

8. Hoisinsaus

9. Ketjap

10. 5 kruiden poeder

11. Theelepeltje sechuan peperkorrels of gewone zwarte 

peperkorrels

12. Knorr, zout, peper

Doe het spek in een klein pannetje en voeg een theelepel zout en een 

theelepel 5 kruiden poeder toe. Doe er zoveel water bij dat het 

helemaal onder staat en breng het aan de kook. Laat het heel 

langzaam een uurtje pruttelen. Haal het vlees dan uit de pan en snij 

terwijl het warm is het vet met de zwoerd eraf. Laat het vlees afkoelen. 

Snij het als het helemaal is afgekoeld in stukken van ca 2x2 cm.

Voorbereiden van de groenten:

Snij de ui in niet al te kleine stukjes. Snij het wit van de paksoi in 

stukken van 1.5 cm. Snij ook het groen in stukken. Schil de halve 

komkommer en halveer hem overlangs. Snij de komkommer nog een 

keer overlangs en snij dan in stukjes van 1 cm. Snij de lente uien in 

mooie schuine stukjes van 1.5 cm. Hak de knoflook en de gember fijn. 

Maal de peperkorrels in een vijzel fijn.

Verhit olie in een wok. Fruit de ui tot die fijn glazig is. Bak knoflook en 

gember een minuutje mee. Voeg de het wit van de paksoi toe. Voeg 

als die iets glazig en zacht begint te worden de gekneusde peper en 

het vlees toe. Roerbak tot alles door en door warm is. Voeg dan twee 

eetlepels hoisin saus toe en een scheut ketjap. Voeg als alles 

gemengd is de lente ui, het groen van de paksoi en de komkommer 

toe. Als het groen geslonken is is het klaar.

Chineese paksoi volgens Danny Jansen 
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1. bosje lente uit (ca. 5)

2. pak spinazie

3. groot bekertje crème fraiche

4. lepel bloem

5. hoopje geraspte kaak (liefst pittige)

6. 3 gekookte eieren

7. 3 vis filets

8. nootmuskaat

9. pakje filo deeg

10. peper, zout

Verwam de over voor op 200C.  Snij de lente ui in stukjes van ca. 1 

cm. Bak de stukjes lente ui ca. 4 min in een pan die in de oven kan. 

Voeg dan de spinazie in plukken toe en laat die al roerend slinken. 

Voeg een lepel bloem toe en laat die al roerend garen.  Voeg dan de 

crème fraiche toe en laat roer die door het mengsel. Roer de geraspte 

kaas erdoor. Breng op smaak met peper, zout en nootmuskaat.

Doe wat peper / zout of vis kruiden op de stukken vis en leg die op het 

spinazie mengsel. Laat de vis een beetje garen en draai ze een keer 

om. Pel de eieren en snij ze in plakjes, rangschik de plakjes ei tussen 

de stukken vis. 

Dek het geheel af met enkele lagen filo deeg. Spuit de olijfolie over 

elke lag. Bak de dag ongeveer 25 min in de pan in de oven. Lekker 

met rijst uit de oven.

Snelle spinazie / vis taart uit de pan (naar Jamie Oliver) 
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1. 300gr riblap

2. 1/8 blok santen

3. 2 eetlepel keuken tamarinde

4. 1 theelepel laospoeder

5. 1 theelepel gemalen korianderzaad

6. zout

7. olie

Snij het vlees in wat grotere stukken (ca. 3x3 cm). Los de santen op in 

een beetje heet water. Kook het vlees met de tamarinde, de santen, de 

kruiden en het zout in net genoeg water dat alles net op staat.

Kook eerst ca. 1.5 uur met de deksel erop op een heel lag pitje. Laat 

dan zonder deksel het vlees heel langzaam droog koken. Wanneer het 

vocht vrijwel is ingedampt, het vlees laten afkoelen en enkele uren 

laten staan.

Braad dan het vlees in een wok op hoog vuur mooi bruin

Empal daging (naar Lia Warani) 
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1. 500 gr schouder karbonade

2. 500 gr magere speklapjes (misschien wat minder spek)

3. 2 uien redelijk grof gehakt

4. 5 tenen knoflook grof gehakt

5. 4 cm verse gember in plakjes

6. 1 limoen

7. 2 theelepels sambal Badjak (of Oelek, of 1 theelepel)

8. 250 ml ketjap manis

9. 100 ml ketjap asin

10. sap van halve citroen

11. olie om in te bakken

Snijd de speklapjes en schouderkarbonades in stukjes en verwijder het 

bot. Pel de uien en snijd ze grof. Pel de knoflook en snijd fijn. Snijd de 

gember in dunne plakken. 

Verhit een pan met een flinke scheut olie. Niet te veel want uit het spek 

komt ook heel veel vet. Bak de speklappen in de pan en voeg na circa 

1 minuut de schouderkarbonades toe. Snijd de limoen in vieren en 

voeg toe. Bak circa 1 minuut. Schuif het vlees opzij en voeg de uien 

toe. Bak de uien even aan en voeg dan de knoflook toe en roer goed 

door de pan. Schuif alles opzij en voeg de gember toe zodat die ook 

even kan bakken. Voeg de ketjap manis, ketjap asin en het sap van de 

citroen toe, roer goed en laat circa 45 min koken tot de saus is ingedikt

https://www.24kitchen.nl/recepten/babi-ketjap-a-la-minute-van-oma-

betty#bereidingswijze

Babi Ketjap (van oma Betty) 
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1. 2 grote aubergines in stukken van 3x3 cm

2. 3 tenen knoflook gehakt 

3. 2 uien gesnipperd

4. 1 el korianderzaad

5. zaadjes van 10 groene kardemompeulen

6. Zwarte peper + Chechuan peper(totaal 1 theelepel)

7. 1 tl kurkuma

8. stukje gember wortel grof gehakt

9. 1 blik tomatenblokjes (400 gr)

10. 1 blik kokosmelk (400 ml) goed merk bijv. fair trade

11. eventueel I bosje koriander

Rooster de auberginestukjes met een beetje olijfolie in een koekenpan 

of kleine wok op een hoog vuur. Rooster de stukjes tot ze goed gaan 

verkleuren. Schud ze regelmatig om. Ze mogen echt een diepe kleur 

krijgen.

Haal de auberginestukjes uit de pan en zet ze apart. Verhit wat olijfolie 

en fruit de ui tot die een beetje gaat verkleuren. Voeg de gehakte 

knoflook toe en laat die een minuutje mee fruiten.

Maal in tussen de peper, het korianderzaad en de kardemomzaadjes  

fijn in een vijzel. Voeg de specerijenmix en de gember toe aan de ui en 

bak ze 1 minuut mee, tot ze beginnen te geuren.

Doe de aubergine terug in de pan en voeg de tomaten en kokosmelk 

toe. Breng alles aan de kook en laat ca 30 min stoven tot alles 

boterzacht is. Breng op smaak met zout / Knorr.

Auberginestoof met kardemoms & Kokos (naar Jamie) 
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1. vruchtvlees van 1 middelgrote flespompoen 

2. 1 theelepel chili vlokken

3. 3 tenen knoflook gehakt

4. 1 bosje basilicum, blaadjes afgehaald, steeltjes gehakt

5. 1 blikje tomatenblokjes (400gr)

6. 1 eetlepel tomatenpuree

7. 400 gr gedroogde Penne pasta

8. 400 ml groentebouillon (van een blokje)

9. 100 gr ricotta

10. Parmezaanse kaas

11. eventueel een stukje chorizo in plakjes

Verwarm de oven voor op 200C. Snij het vruchtvlees van de pompoen 

in stukken van 2x2 cm. Bekleed een bakplaat met vetvrijpapier, 

verdeel de pompoenblokjes erover. Besprenkel met olijfolie, zout, 

peper en de chili vlokken. Rooster ze 30 min in de oven.

Verhit wat olijfolie in een koekenpan. Bak de knoflook en de 

basilicumsteeltjes 2 min. Voeg dan de tomatenblokjes toe en maak ze 

kapot met een pollepel. Voeg de pompoenblokjes toe en prak die fijn 

(misschien in twee keer). Voeg dan de tomatenpuree toe en laat 10 

minuten koken op laag vuur.

Kook de Penne met zout 2 minuten korter dan op de verpakking staat 

vermeld. Laat uitlekken en roer door de saus. Scheur de helft van de 

basilicumblaadjes doormidden en roer ze samen met peper, zout en de 

groentebouillon door de pasta.

Vet een ovenschaal in met olie en schep het pastamengsel er in. 

Verdeel de ricotta en wat Parmezaanse kaas erover en bedruppel met 

olijfolie. Zet de schotel 15 min in de oven tot die bubbelt en verdeel 

dan de rest van de basilicumblaadjes erover.

Variatie:

bak de chorizo plakjes kort in een steelpannetje en roer ze door het 

pasta mengsel voor dat de oven ingaat.

Pompoen-Ricottaschotel (naar Jamie)
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1. Blikje kikkererwten (400gr)

2. 60gr broodkruimels (paneermeel)

3. 1 eetlepel sesampasta (tahini pasta)

4. 1 ei

5. 2 lente-uitjes in stukjes (eventueel)

6. 1 theelepel koriander

7. 1 theelepel komijn

8. 1 theelepel zwarte peper

9. andere kruiden (knoflook poeder, gember, paprika poeder etc.)

10. Knorr / zout

11. olie / boter

Giet de kikkererwten af en laat ze uitlekken. 

Maal de kruiden in een vijzel tot een fijn poeder.

Doe 80% van de kickererwten in een keukenmachine met de 

broodkruimels, de sesampasta, het ei, de fijngemalen kruiden (naar 

smaak) en de Knorr / zout. Maal het tot een redelijk gladde pasta. 

Zonder keukenmachine kan het natuurlijk ook, maar dan moet je het 

mengsel prakken in een diepboord of een kommetje.

Het is lekker als de burgers wat structuur hebben. Voeg daarom als 

laatste de overgebleven kikkererwten en de stukjes lente-ui toe en 

prak die er doorheen. zodat er wat van heel blijft.

Maak van het mengsel 4 burgers en laat die in de koelkast minstens 2 

uur opstijven.

De burgers kunnen nu direct ca 6 min per kant in wat olie met een 

klontje boter worden gebakken. Ze worden dan wat dof. Misschien is 

het lekker om ze net zoals bij gehaktballen eerst door een geklutst eitje 

en paneermeel te halen en dan pas te bakken.

Tip: Wees niet te zuinig met de kruiden. Als de burgers te flauw zijn 

smaken ze naar niets. ik zou eens variëren met een lepel sambal of 

een rood pepertje etc.

Marokkaanse kikkererwtburgers (naar Donal)
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1. 3 lente-uitjes in dunne ringetjes

2. 3 tenen knoflook uit de knijper

3. klein pakje taugé 

4. stuk of 5 grote champignons in dunne plakjes

5. kopje diepvries doperwten

6. 1 dikke plak ham 

7. eventueel een bakje garnaaltjes

8. eiermie

9. twee eieren

10. Kerrie poeder

11. hoisin saus

12. vijfkruidenpoeder

13. peper

14. Knorr

Snij de plak ham in drie stroken, leg die op elkaar en maak er 5 mm 

brede strookjes van. 

Breng een pan water met zout aan de kook.

Klop de eieren los en bak er een dun omelet van. Snij het omelet als 

het is afgekoeld in smalle reepjes.

Verhit in een wok wat olie. Doe de Mie in de pan met water. Doe als 

het water weer kookt alle groente en de ham in de wok en roerbak die. 

Voeg na 2 of 3 minuten een paar theelepels hoisin saus, een theelepel 

kerrie poeder, een mespunt vijf kruiden poeder, peper en Knor toe. roer 

alles goed door elkaar. Giet het groenten mengsel op een bord.

Giet de mie na 5 min in een vergiet en koel die af met stromend water. 

Doe de mie als die is uitgelekt in de hete wok en roerbak die samen 

met de groenten. en de ei reepjes tot alles door en door heet is. 

In et originele recept zitten er kleine garnaaltjes door de Mifang. Dat is 

niet essentieel, ook zonder is lekker, maar ze kunnen er op dit stadium 

doorheen worden gehusseld.

Mifang Singapore (Nr 50 Bamboo Inn)
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1. 2 aubergines

2. Handje boontjes (ca 250 gr)

3. Half bakje champignons

4. Handje diepvrieserwtjes

Doe de ingrediënten voor de saus in de keukenmachine of blender met 

een scheut zonnebloemolie en maal tot een fijne pasta.

Snij de aubergine in grove stukken (ca. 2x2 cm). Snij de champignons 

doormidden. Verhit in een grote koekenpan een flinke scheut 

zonnebloemolie en bak de champignons tot deze een kleurtje krijgen 

en de aubergines een beetje glazig worden.

Blancheer de boontjes enkele minuten in kokend water

Verhit in een braadpan een flinke scheut zonnebloemolie en bak de 

pasta even aan. Voeg dan de kokosmelk toe en breng aan de kook. 

Voeg vervolgens de groenten (behalve de erwten) toe en laat een 

kwartiertje door pruttelen of tot alles gaar is. Kook de erwtjes enkele 

minute mee. Voeg als de curry te zuur is een schepje suiker toe. Breng 

indien nodig op smaak met wat ketjap asin of Knorr.

Thaise rode curry met Aubergine (vrij naar Jamie)

voor de saus:

1. 2 stengels citroen gras (buitenste blad verwijderen en in stukjes snijden) 

2. 4 teentjes knoflook

3. Enkele limoen blaadjes (Kaffir, Djeroek Poeroet) steeltjes verwijderd

4. 2 cm gember gepeld en in plakjes

5. Rood pepertje zonder zaadjes in stukjes

6. Dubbel blikje tomatenpuree

7. Flinke bos koriander met steeltjes en al grofgesneden

8. 1 eetlepel vissaus

9. 1 eetlepel zoute sojasaus (ketjap assin)

10. 1 theelepel sesamolie

11. Blikje (400ml kokosmelk)

12. Zonnebloemolie
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1. ca. 4 vast kokende aardappelen

2. kleine aubergine

3. kleine courgette

4. 1 rode uit

5. 2 rijpe tomaten

6. 4 tenen knoflook

7. paar wortels

8. theelepel milde (sweet) paprikapoeder

9. snufje gedroogde tijm

10. snufje gedroogde oregano

11. snufje kaneel

12. kopje olijfolie (!)

13. zout

14. peper

Zet de helft van de olie op het vuur op een heel lag pitje

Snij stuk voor stuk de groenten en doe ze in de pan. De aardappels 

gesneden in de lente in vieren. De wortel in stukken van 2 cm. De 

courgette en aubergine in stukken van 2x2 cm. De rode uit en knoflook 

in de keukenmachine zeer fijn gemalen. Het vruchtvlees van de 

tomaten ook zeer fijn gemalen of geschaafd. 

Voeg de theelepel paprikapoeder toe en een snufje van de andere 

kruiden. Het moeten echt subtiele hints zijn. Breng op smaak met 

peper en zout. Voeg de andere helft van de olie toe en een scheutje 

water.

Doe de deksel op de pan en zet die 

afgesloten in de oven op 150C. 

Kijk en roer na een halfuurtje en een 

uurtje een keer.

Mei 2018 Rethymnon, 

Loggia Taverna:

www.loggiataverna,com

Briam uit Rethymnon

107

http://www.loggiataverna,com/


1. 2 Venkel knollen

2. 1 Grote of 2 kleine uien

3. 4 Tenen knoflook

4. Eventueel een halve pot spinazie

5. Aardappelen voor de puree

6. Melk

7. geraspte kaas

8. Half vis bouillonblokje

9. 45 gr bloem

10. 40 gr boter

11. Knorr

12. Tabasco

13. Peper

14. Vis kruiden

Genoeg voor 3 a 4 ovenschaaltjes

Snipper de uit en snij de venkel in kleine stukjes. Fruit de ui in ruim olie 

en bak als die glazig is de knoflook een minuutje mee. Voeg dan de 

venkel toe en laat die met de deksel op de pan ongeveer een half uur 

stoven tot de venkel zacht is. Roer af en toe om.

Smelt de boter, en voeg de bloem toe. Laat een minuutje de bloem 

garen. Voeg dan de melk toe en roer tot de melk is opgenomen. Blijf 

melk toevoegen en roeren tot een mooie redelijk dunne saus is 

ontstaan. Breng op smaak met het halve bouillonblokje, peper, 

tabasco, Knorr en nootmuskaat. 

Kook in de tussentijd de aardappelen tot ze gaar zijn en maak er met 

de melk een gladde puree van. Breng op smaak met Knorr, peper, 

nootmuskaat en tabasco. Roer er eventueel de uitgelekte spinazie 

doorheen.

Wrijf de vis in met viskruiden. Vet de schaaltjes in. Schep een laag 

venkel mengsel in de schaaltjes. Druk er de stukken vis in. Bedek dan 

met een laag aardappel puree. Dek af met een laagje geraspte kaas.

Bespuit met olijfolie en bak ca. 30 min in de oven op 180C.

Venkel – vis pie van Ronald
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1. 300 a 400 gram half om half gehakt

2. 2 beschuiten

3. 1 ei

4. paneermeel

5. boter

6. 1/3 bol nootmuskaat

7. peper

8. Knorr

9. extra kruiden:

a) theelepel paprika poeder

b) halve theelepel knoflook poeder

c) mespuntje kruidnagel

d) theelepel kerriepoeder

Spreid het gehakt uit over een diepboord. Neem de twee beschuiten 

en schuur die tegen elkaar boven het gehakt. Verkruimel ze in je hand 

als ze te dun worden om beet te houden. Strooi de basis kruiden over 

het gehakt en eventueel de extra kruiden. Wees niet te zuinig met de 

kruiden anders smaken de ballen naar niets. Breek het ei boven het 

gehakt mengsel.

Prak alles met een vork door elkaar tot alles goed vermengd is. Vorm 

er dan met de handen een grote bal van. Verdeel de bal in 3 of 4 

porties. Maak van de porties mooie ronde ballen. Dat gaat makkelijker 

als je eerst je handen nat maakt. Doe wat paneermeel in een 

kommetje en rol daar de ballen in zodat ze aan alle kanten met 

paneermeel bedekt zijn. Druk de ballen enigszins in zodat ze een 

beetje plat worden. Laat de ballen een paar uur opstijven in de 

koelkast.

Smelt een flinke klont boter (ca. 150 gr) in een braadpan. Laat op een 

matig vuurtje de boter smelten. Leg als het schuim op zijn hoogst is de 

ballen in de pan. Braad de ballen met de deksel schuin op de pan. Het 

is zaak de ballen niet op een te hoog vuur te bakken want dan 

verbrandt het paneermeel. Ze moeten zachtjes pruttelen. Keer de 

ballen een paar keer om. Ze moeten ongeveer 25 minute bakken.

Gehaktballen van oma Moerdijk
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1. Diepvries hartige taart deeg

2. Groot pak gewassen spinazie

3. Flink stuk feta (de helft van een blok van de markt)

4. Half bakje champignons

5. 4 tenen knoflook

6. half potje zongedroogdetomaatjes

7. handje olijven

8. wat bloem

9. 1 groot ei

Voor twee witte schaaltjes

Schaaltjes invetten en 

bekleden met het deeg

Hak de tomaaten en de 

olijven in de keukenmachine 

fijn (hoeft geen puree te 

worden).

Olie van de tomaatjes met 

eventueel wat extra olijfolie 

verhitten en champignons 

bakken.. 

Spinazie feta taart (van Ronald)
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De knoflook kort meebakken en dan de spinazie laten slinken. De olijven 

en de zongedroogde tomaatjes kort meebakken.

Voeg een eetlepel bloem toe en roer die er goed doorheen. Op smaak 

brengen met Knorr, peper en nootmuskaat.

Van het vuur halen en even laten afkoelen. Roer er dan de verkruimelde 

feta door en tenslotte het ei. Verdeel het mengsel over de bakjes. 

Bestrooi met kaas en besprenkel met olie.

Ca. 30 min in de oven bij 200C



1. 100 gr ongezouten pinda's

2. 6 eetlepels water

3. 6 eetlepels kokosmelk

4. 1 eetlepel bruine basterdsuiker

5. ½ theelepel Buisman

6. ½ theelepel knoflookpoeder

7. ½ theelepel scherpe paprikapoeder

8. ½ theelepel gemberpoeder

9. 2 theelepels sojasaus

10. 1 theelepel vissaus

11. 1 theelepel tamarinde pasta

12. 2 theelepels sambal Oelek

13. 2 theelepels ketchup

Doe alle ingrediënten behalve de ketchup in de keukenmachine of nog 

beter in een blender. Meng alles met de blender tot een gladde saus.

Breng de saus over naar een pannetje en verwarm het geheel op 

middelhoog vuur, maar breng de saus niet aan de kook. Voeg dan de 

ketchup toe en roer die er goed door.

Als de saus te dik is kun je hem op de gewenste dikte brengen met 

wat extra water of kokosmelk.

Saté saus van de Chinees
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1. 225 gr Basmati rijst 

2. twee lente uitjes

3. handje diepvries doperwtjes

4. handje rozijnen

5. ca. 1/3 pot zwarte olijven

6. ca. 1/3 pot zongedroogde tomaten

7. klein bosje koriander

8. kleine theelepel gember poeder

9. kleine theelepel kurkuma

10. flinke mespunt knoflook poeder

11. flinke mespunt  Ras el Hanout

12. peper

13. Knorr

Voor 4 personen

Kook de rijst en laat die helemaal afkoelen

Wel de rozijnen en giet ze daarna af. Snij de lente ui in fijne ringetjes.

Hak de olijven en zongedroogde tomaten fijn. Hak de Koriander fijn.

Meng alle kruiden.

Verwarm een flinke scheut olijfolie. Bak de lente ui ringetjes ca. 30 

seconden. voeg de diepvries doperwten toe en roerbak die ook 

ongeveer een halve minuut. Voeg dan de kruiden, de olijven en de 

zongedroogde tomaatjes toe en verwarm alles even kort door. Voeg 

dan de rijst toe en bak de rijst al omscheppend tot die door en door 

warm is. Roer als laatjes de fijngehakte Koriander erdoor.

Speciaal voor bij de Tajine op bladzijde 94  

Marokkaanse rijst van Ronald 
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Chinese Roerei met tomaten van Jian

Fānjiā chǎo dàn (spreek uit: fen chi ciao den)

1. 3 eieren

2. 3 tomaten

3. klein uitje 

4. 3 tenen knoflook

5. theelepel suiker

6. 2 eetlepels lichte soja saus

7. zout

Doe de eieren in een kom en kluts ze kort door elkaar.

Verhit wat olie in een pan of wok en schep daar het ei mengsel in.

Roer tijdens het bakken een paar keer door de pan. Het ei moet stolen, 

maar tegelijk vochtig blijven. Het is niet erg als het in stukken gaat. Het 

moet een nog vochtig, vlokkerig ei worden. Laat het vooral niet te lang 

bakken zodat het te droog wordt. Haal het ei uit de pan en leg het op 

een bord.

Snipper de ui en bak die tot het glazig wordt. voeg dan een minuutje 

de fijngehakte knoflook toe. Snij de tomaat in 2 cm grote stukken en 

verwijder het kroontje. voeg de tomaat toe aan de ui met het zout en 

de sojasaus. Laat bedekt enkele minute smoren tot de tomaten 

beginnen te zweten en zacht zijn.

Voeg dan het ei toe en server meteen op rijst

opmerkingen:

• in veel recepten wordt geen ui gebruikt

• in veel recepten ook geen soja saus

• soms wordt aan het eind gegarneerd met een fijngesneden

lente-uitje

Tijgerkop: https://www.youtube.com/watch?v=aINSIv1VJMk

Tijgerkop voegt op het laatst een dopje sesam olie en een dopje 

rijstwijn toe.

Zes variaties van chef Wang Gang

https://translate.google.com/?hl=nl&sl=auto&tl=en&text=%E7%95%AA%E8%8C%84%E7%82%92%E8%9B%8B&op=translate
https://www.youtube.com/watch?v=aINSIv1VJMk
https://www.youtube.com/watch?v=3gF44PXZXNc
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1. 5 eieren

2. 200 gr basterdsuiker

3. 175 ml versgeperst citroen / limoen sap

4. 2 eetlepels geraspte citroenschil

5. 100-200 ml water

6. 250-350 ml limoncello

7. 500 gr mascarpone (op kamer temperatuur)

8. 3 pakken langevingers

Limoncello Tiramisu (van Lambert) 

Stap 1: Zabaglione klaarmaken

5 eidooiers loskloppen in een pan die au bain-marie verhit kan worden. 

125 ml limoncello en 50g suiker toevoegen. Pan in de au bain-marie 

plaatsen en net zolang kloppen tot de massa dik en glad is, dusdanig 

dat het als vla van een spatel druipt. Niet te heet laten worden want 

anders heb je een zoet-zure omelet. Als het klaar is, aan de kant 

zetten en af laten koelen.

Stap 2: Siroop maken

In een tweede pan de resterende limoncello gieten en de limoensap. 

100g basterd suiker toevoegen. Het water toevoegen, net zoveel tot de 

suiker oplost. Vervolgens op hoog vuur inkoken gedurende 5 minuten 

of langer, totdat er een siroop ontstaat. Mag nog redelijk vloeibaar zijn, 

want de lange vingers worden hierin 1 seconde gedoopt om de siroop 

op te zuigen. Pan met siroop ook aan de kant zetten om het af te laten 

koelen.

Stap 3; eiwit opstijven

In een vetvrije kom de eiwitten opkloppen tot het stijf staat. Je kunt dan 

als het goed is opstaande punten uit het schuim trekken.
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Stap 4: luchtige crème maken

Gebruik een grote beslag kom, groot genoeg voor de mascarpone los 

te kloppen, en zabaglione en eiwit toe te voegen.

Eerst de mascarpone loskloppen. Dan 50 gr basterd suiker en alle 

geraspte citroenschil toevoegen en verder roeren. Daarna de 

zabaglione (kamer temperatuur) in 3 porties aan de kom toevoegen. 

Steeds rustig door de massa heen scheppen en roeren. Niet kloppen. 

Tot slot de opgestijfde eiwitten door de crème heen scheppen en 

voorzichtig roeren, om het luchtige karakter te behouden. (dit lukt me 

meestal niet zo goed, en het blijft me een raadsel hoe de Italianen dit 

voor elkaar krijgen)

Stap 5: tiramisu assembleren.

Pak een of twee mooie glazen ovenschalen, of taartbakken. Genoeg 

om de lange vingers in 2-3 laagjes te kunnen stapelen. 

Een laagje siroop in een aparte schaal/kom (3-5 cm diep, 10x10 

oppervlakte) gieten. Daar de langevingers in dopen, 1s per kant, en de 

lange vingers vervolgens in een laag in 1 richting leggen. Daarna de 

crème over de langevingers scheppen. Net genoeg crème scheppen 

totdat de lange vingers net niet zichtbaar zijn of ongeveer met een 

laagje van 5 mm crème bedekt zijn.

De volgende laag langevingers dopen en in de tweede richting op de 

eerste laag leggen. Aan het eind van de laag weer de crème over de 

lange vingers scheppen.

Eventueel een derde laag herhalen als de 1e laag. Of een tweede 

schaal beginnen.

Wanneer de schalen gevuld zijn, deze in de koelkast plaatsen en 

minimaal 6uur koelen. Overnacht/daags voor het diner voorbereiden 

geeft meestal het beste resultaat. Max 2d houdbaar. Ik heb geprobeerd 

om in 1-2u in de diepvries te koelen, maar das te koud en te kort om 

de creme in de lange vingers te laten trekken. Dus no shortcuts. 

Let op met het dopen in de siroop: hoe meer siroop ze opnemen hoe 

zompiger de tiramisu wordt. Als ze meer siroop in zich hebben kunnen 

ze vervolgens niet de crème opzuigen tijdens het koel process. 

Daarom is een paar seconden per kant ruim voldoende.

Limoncello Tiramisu (vervolg) 
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Runderbouillon naar Danny Jansen

1. een grote runderschenkel (ca. 600gr)

2. winterwortel in stukjes

3. halve prei in stukjes

4. 1 ui in stukjes

5. paar stengels bleekslederij in stukjes

6. tl peper

7. tl zout

Breng 650 ml water aan de kook met het vlees. Schuim als het kkokt

de bouillon af en voeg de groenten toe. Laat op een zacht vuurtje 

ongeveer 2 uur koken tot het vlees uit elkaar valt. Breng op smaak met 

zout en peper. Haal het vlees uit de bouillon en laat afzonderlijk 

afkoelen.

Groetebouillon naar Danny Jansen

1. winterwortel in stukjes

2. halve prei in stukjes

3. I ui in stukjes

4. paar stengels bleekselderij in stukjes

5. tl peper

6. tl zout

Breng 650 ml water aan de kook met de groenten. Laat op een zacht 

vuurtje ongeveer 2 uur koken tot het vlees uit elkaar valt. Breng op 

smaak met zout en peper. 
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Rundvlees kroketten van Danny Jansen

1. 500 ml runderbouillon (liefst zelfgemaakt zie hier)

2. 400 gr gaar mager runderstoofvlees

3. 80 gr boter

4. 100 gr bloem

5. 3 blaadjes gelatine geweekt

6. 2 eierdooiers

7. 1 tl fijne mosterd

8. zout peper

9. nootmuskaat

10. 1 el fijngesneden bladpeterselie

11. drupje maggi

12. paneermeel

Snij het vlees in fijne stukjes

Het maken van de Salpicon

Smelt de boter in de pan. Meng de bloem erdoor en laat die 3 minuten 

garen. Voeg een derde van de bouillon toe en breng die al roerend aan 

de kook. Voeg geleidelijk de rest van de bouillon toe en blijf roeren tot 

er een gladde glanzende saus ontstaat.

Voorbereiding

Haal de pan van het vuur en roer er de gelatine doorheen gevolgd 

door de eierdooiers. Breng op smaak met mosterd, peper, zout en wat 

nootmuskaat en een drupje Maggi. Voeg als laatste de peterselie en 

het vlees. Giet de Salpicon in een ondiepe schaal en laat een nacht 

opstijven.

Maken van de kroketten

Vorm kroketjes of bitterballen van de Salpincon. Dit gaat het beste met 

wat vochtige handen. Rol ze door de bloem, de opgeklopte eiwitten en 

door de paneermeel.

Frituren

Frituur de kroketten ca. 3 a 4 min in 180C olie of Ossewit



118

Broccoli zalmtaart van Marie-José

1. 200 ml visbouillon (200 ml water met 1 tablet voor 500 ml)

2. 200 ml koude melk

3. 40 gr boter

4. 40 gr bloem

5. 2 grote of drie kleine eieren

6. kleine kilo broccoli

7. 200 gr zalmsnippers

8. pakje bladerdeeg

Verdeel de broccoli in roosjes. Je kunt delen van de stam gebruiken 

maar dan moet je ze wel schillen en daarna klein snijden. Blad 

verwijderen natuurlijk. Broccoli in water aan de kook laten komen en 

net gaar laten worden. Je moet er met een vork doorheen kunnen 

prikken maar hij mag niet uit elkaar vallen. En dan afgieten.

Laat intussen het bladerdeeg ontdooien.

Smelt de boter en doe er als de boter gesmolten is de bloem erdoor 

met de pan van het vuur. Zet de pan terug op het vuur, blijf roeren en 

doe er beetje bij beetje de melk doorheen en vervolgens de 

visbouillon. Breng langzaam aan de kook tot de saus de dikte heeft 

van dikke vla. Je moet er met de lepel een spoor door kunnen trekken 

dat zich langzaam weer vult. Haal dan de pan van het vuur en roer er 

de eieren doorheen. breng op smaak met peper en zout (niet zoveel 

zout vanwege het hele bouillon tablet). 

Vet een springvorm in van ongeveer 24 cm diameter. Bekleed de 

binnenkant met bladerdeeg (de bebloemde kant tegen de vorm aan). 

De bladerdeeg flapjes mogen dan over de rand heen hangen omdat de 

taart dadelijk helemaal bedekt gaat worden. Doe om lekkage in de 

oven te voorkomen aluminium folie onder en rond de springvorm.

Snij (in de pan) de broccoli klein. Meng dan de broccoli en de zalm 

door de witte saus en giet dat in de springvorm. Vouw de flapjes naar 

binnen en dek af met een laatste vellen bladerdeeg. Bak de taart op 

180C. Bedek de eerste 10 min de taart met aluminium folie, verwijder 

dan de folie en bak de taart dan nog eens 35 min.
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1. 2 middelgrote uien

2. 4 a 5 tenen knoflook

3. 1 courgette

4. 1 doosje champignons

5. 4 middelgrote paprika

6. ongeveer 200 gr geraspte kaas (wat je hebt)

7. 2 zakjes kaassaus van Maggi

8. Geribbelde lasagne bladeren van Honig

9. 1 blik tomatenblokjes

10. gedroogde gemengde Italiaanse kruiden

11. peper en zeezout

Vegetarische lasagne van Marie-José 

Maak alle groenten schoon en snij ze in kleine stukjes. 

Smoor de uit en de fijngesneden knoflook in olie tot de uit glazig is. 

Voeg indien nodig nog wat olie toe. Bak de paprika ongeveer een 

minuutje mee op middelhoog vuur. Voeg dan de courgette en de 

champignons toe. Schep een minuutje om op middelhoog vuur om en 

zet dan het vuur laag. Voeg een blik tomatenblokjes toe en net zoveel 

water toe dat de groenten net onderstaan. Breng op smaak met (veel) 

Italiaanse kruiden, peper en zout toe. Breng het groente mengsel aan 

de kook en laat op een laag vuurtje alles met deksel op de pan 

(kierend) pruttelen tot alle groenten zacht zijn. Dit kan wel een kwartier 

duren.

Oven voor verwarmen op 200C. Maak terwijl de groenten garen de 

kaassaus volgens de aanwijzingen op de verpakking. Dit wordt dus uit 

twee pakjes 500 ml kaassaus. 

Neem een ovenschaal. Begin met een laag saus zodat net de bodem 

bedekt is. Daarna een laagje kaassaus. Die is dik, dus dit worden 

meer streepjes en dotjes. Verdeel een klein handje geraspte kaas over 

dit mengsel en dek af met lasagne bladeren. Herhaal dit procedé tot de 

saus op is. Eindig met een rijke laag groente/tomaten saus en zorg 

ervoor dat je voldoende kaassaus hebt. Zorg ervoor dat de lasagne 

bladeren onderstaan. Bestrooi de lasagne ruim met geraspte kaas. 

Besprenkel de lasagne met olie en bak ca. 35 min op 200 C tot de 

lasagne mooi bruin is en borrelt.
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Ojja van Kaҫem

1. 2 uien in fijne stukjes

2. 3 a 4 tenen knoflook fijngehakt

3. een rode en groene paprika in niet te kleine stukjes

4. ongeveer 5 tomaten in stukjes (het hard eruit)

5. klein blikje tomaten puree

6. een rundvlees bouillon blokje (klein)

7. 5 a 6 Mergueze worstjes in stukjes van 3 cm

8. olijfolie

9. eventueel een paar eieren

10. Knorr en peper

Fruit de ui in een braadpan of een andere pan waar een deksel op kan. 

Bak als de uit goed glazig is de knoflook een minuutje mee. Voeg dan 

de stukken paprika toe en bak die ook een paar minute mee.

Voeg als alles een beetje zacht begint te worden de tomaten, de 

tomaten puree, het bouillon blokje, de stukjes worst en peper en Knorr 

toe. Schep alles om laat alles ongeveer een half uur met de deksel op 

de pan smoren. Schep om de 10 minuten even om, maar niet te veel 

anders vallen de worstjes uit elkaar. 

In het originele recept worden er over de Ojja ongeveer 10 min voor 

het eind een aantal eieren gebroken die dan langzaam stillen. Dit doe 

ik meestal niet.

Ojja is natuurlijk ook goed vegetarisch te maken als de worstjes en het 

bouillon blokje worden weggelaten.
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1. restje nasi

2. 300 ml groentebouillon 

3. 50 gr boter

4. 60 gr bloem

5. 2 blaadjes gelatine

6. 2 eieren

7. paneermeel

8. bloem

Nasiballen (naar Danny Jansen) 

Maak de groentebouillon uit 1 bouillontablet en 300 ml heet water. Laat 

afkoelen.

Week de blaadjes gelatine in wat koud water.

Verhit de boter tot deze gesmolten is. Voeg de bloem toe en laat die al 

roerend 3 minute garen. Voeg dan in scheutjes de bouillon toe en kook 

al roerend tot er een gebonden dikke saus ontstaat. Knijp de blaadjes 

gelatine uit en roer ze door de saus.

Meng de saus door de nasi. Het is het best als de nasi nog warm is, 

Maak hem anders in de magnetron een beetje warm en zorg dat de 

korrels los zijn. Het geheel moet goed gebonden zijn. Gebruik genoeg, 

maar niet te veel witte saus.

Pers het mengsel in een platte schaal en laat een nacht opstijven.

Maak er dan balletjes van ter grote van een golfbal of platte blokken / 

schijven.

Wentel ze door de bloem, de losgeklopte eieren en dan door de 

paneermeel. Indien nodig nog een keer door het ei en paneermeel.

bak 3 a 4 min op 180C

Dit recept gebruikt restjes nasi en bindt het met 

een witte saus. Het recept voor de witte saus is gebaseerd

op 200 gr oorspronkelijke rijst (dus niet nasi)
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Bruinebonensoep van oma Moerdijk

1. Vlees: hamschijf, varkenshiel of karbonade

2. Rookworst

3. 3 a 4 blikken bruine bonen

4. ½ knolselderij of één kleine

5. 1 winterpeen

6. 2 preien

7. ½ bosje selderij

8. 5 a 6 uien

9. kruidnagels

10. laurierblaadjes

5 a 6 uien bakken tot ze glazig zijn en iets gaan verkleuren. Eventueel 

knoflook meebakken. 3 Blikken bonen (één blik bewaren die kan je er 

later nog bij doen als je dat nodig vindt), in de pan en met een stamper 

fijn maken. Dit hoeft geen puree te worden, iets aan de soep te moeten 

eten is wel zo lekker. Wat water bij deze prut doen en dan verwarmen. 

Let op als het warm wordt, wordt het dunner, roer hier af en toe wel in 

anders gaat het op de bodem vast zitten. Als het kookt en de dikte van 

de soep je aanstaat het vlees in de pan doen, met de klein gesneden 

groenten, een paar bouillon blokjes, 3 kruidnagels, 3 laurierblaadjes, 

zout, Knorr chili of peper en wat je verder nog lekker vindt. De soep 

zachtjes gaar laten worden na ongeveer een uur kijken of het vlees 

gaar is en dan klein snijden (niet opeten Marie-José) en een worst mee 

laten trekken
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Hachee van oma Moerdijk

1. Een flinke riblap

2. 8 middel grote uien

3. knoflook

4. kruidnagels

5. laurierblaadjes

6. azijn

7. zoete ketjap

Rundvlees braden. ‘t kan een uurtje korter dan anders, deze tijd komt 

er later weer bij.

+/- 8 middelgrote uiten niet al te fijn snijden en in wat boter (je kunt ook 

wat hard vet gebruiken van het rundvlees als je dat bijv een dag ervoor 

braadt) dit om een al te vette hap te vermijden bakken tot ze glazig 

worden en iets gaan kleuren. Heel bruin bakken is niet nodig. Als je er 

knoflook in wil doen kan je het meebakken.

Jus bij de uien doen, vlees kleinsnijden, 3 kruidnagels, 2 laurier 

blaadjes, peper, Knorr, wat azijn en een klein beetje zoete Ketjap is 

ook lekker. Als je er puree bij maakt wat minder jus erbij doen. Dit alles 

+/- 1 uur zachtjes laten pruttelen.
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Poulete à l’estragon

1. zes kip dij filets

2. twee eetlepels gedroogde dragon

3. knoflookpoeder

4. witte vermout

5. halve pot gevogelte fond

6. 100 ml room

7. Worcester saus

8. olijfolie

9. zout / peper

Marineer de kip dij filets met in een flinke scheut olijfolie met een 

theelepel knoflook poeder en een eetlepel gedroogde dragon. Laat een 

nacht in de koelkast staan.

Braad de kip dij filets in een koekenpan zonder verdere olie ca. 4 min 

per kant tot ze mooi verkleurd zijn. Breng de kip dij filets over naar een 

braadpan en blus het bakvocht in de koekenpan af met een flinke 

scheut vermout. Voeg dan de halve pot fond, een flinke scheut room 

en de eetlepel dragon toe en breng aan de kook. breng op smaak met 

peper en zout en een flinke scheut Worcester saus. Laat de saus ca 5 

min inkoken. 

Voeg dan de saus toe aan de filets en laat ca 30 min inkoken tot de 

saus bint.

Mocht de saus schiften dan kun je die op een heel laag vuurtje weer 

monteren door er klontjes boter doorheen te roeren.

Dragonkip van oma Gisele

https://www.24kitchen.nl/recepten/dragonkip-van-oma-gisele
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1. 2 el zonnebloemolie

2. 2 tl komijnzaad

3. 2 uien, fijngesneden

4. 2 tl geraspte gember wortel

5. 6 tenen knoflook geperst

6. 1 rode peper, fijngesneden, zonder zaadjes

7. 2 grote tomaten in stukjes

8. 2 tl gemalen koriander

9. 1 tl gemalen komijn

10. 1 tl kurkuma

11. 1 tl garam masala

12. 2 blikken kidneybonen, met het sap van 1 blik

13. 1 tl palm suiker of gewone suiker

14. 1 tl zout

15. fijngesneden koriander voor de garnering

16. klein beetje yoghurt voor erbij

Kidnybonencurry (uit “De Indiase keuken”) 

Voorbereiding:

Rasp de gember, de knoflook en doe die bij de fijngesneden rode peper.

Maak in de vijzel de komijn en koriander fijn en doe er de kurkuma en 

garam masala bij.

Snij de tomaat in kleine stukjes.

Verhit de olie in een pan en voeg er de theelepel komijnzaadjes aan toe. 

Voeg als de zaadjes niet meer knisperen de uien toe en bak ze tot ze 

zacht zijn.

Voeg dan het knoflook/gember/peper mengsel toe en bak 2 min. Roerbak

de kruiden een minuut en voeg dan de tomaten toe. Laat met de deksel op 

de pan ca. 10 min pruttelen.

Voeg de bonen, het vocht van 1 blikje, de palmsuiker en het zout toe en 

laat ca 20 min pruttelen. Garneer met koriander, schepje yoghurt.
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Vindaloo 

1. 2 tl knoflook geraspt

2. 1 el gember geraspt

3. 3 el rode wijnazijn

4. 1 theelepel tamarinde pasta

5. ca. 500 gr ontbeende schouder-

karbonade zonder bot in 

2.5x2.5cm stukjes

6. 2 grote uien grof gesneden

7. 1 tl zout

8. 1 tl donkere basterdsuiker

9. 4 tenen knoflook in fijne plakjes

10. Paar gedroogde kerrie blaadjes

Maak de kruiden in de vijzel zo fijn mogelijk. Doe ze in een kom met de 

knoflook en gember paste, de azijn en de tamarinde. Meng tot een 

pasta.

Doe het vlees in aan afsluitbaar bakje en doe er 2/3 van de kruiden 

pasta bij en meng goed. Laat bij voorkeur een nacht, maar tenminste 

een uur marineren in de koelkast

Verhit een goede scheut olie in een pan en bak de uien onder 

regelmatig omscheppen in 8-10 min bruin. Voeg de resterende 

kruidenpasta toe en bak die 5 min mee, Voeg dan 2 eetlepels water 

toe en roerbak tot het is verdampt. Herhaal dit met nog twee eetlepels 

water.

Voeg het vlees toe en bak tot ca. 6 min op middelhoog vuur. Voeg dan 

het zout, de suiker, de kerrie blaadjes en net zoveel water toe dat het 

vlees net onderstaat. Liever iets te weinig als teveel. Laat het met de 

deksel op de pan ca. 40-50 minuten sudderen.

Verhit een scheutje olie in een klein pannetje en bak de plakjes 

knoflook tot ze net gaan verkleuren. Roer de knoflook door de 

Vindaloo en server meteen

1. 4 gedroogde spaanse pepertjes

2. mespuntje kruidnagel

3. ½ theelepel kaneel

4. ½ theelepel zwarte peper korrels

5. ¼ nootmuskaatnoot geraspt

6. 1 tl komijn zaad

7. 1 tl koriander zaad

8. 1 tl fenegriekzaad

De Kruiden
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Kip Korma 

1. 4 kip dijen ontbeend en zonder vel in drie stukken gesneden

2. klein blikje tomatenpuree

3. 1 eetlepel geraspte gember (niet uit de food processor)

4. 4 tenen knoflook

5. 1 eetlepel Garam Masala

6. 1 rode peper zonder zaadjes in kleine stukjes gesneden

7. ½ theelepel milde paprika poeder

8. 4 kardemom peulen in stukjes gesneden

9. ½ theelepel zout

10. 1 theelepel Kurkuma

11. ½ kopje amandelen fijn gemalen (niet uit de food processor)

12. 3 a 4 lepels Griekse Yoghurt

13. olie

14. flinke klont boter

15. 1 flinke ui in halve maandjes

16. 270 ml Slagroom

17. eventueel een half kopje ongebakken cashewnoten

Maal de tomatenpuree, gember, knoflook, rode peper, garam masala,

paprika poeder, zout, kurkuma, paprikapoeder, kardemom, zout en

amandelen in een foodprocessor tot een gladde puree. Roer het

kruidenmengsel met de yoghurt door de stukken kip en laat ze een

paar uur in de koelkast marineren.

Doe de boter en een scheut olie in een grote koekenpan en bak de

uien tot ze goudbruin zijn. Voeg dan de kip toe en bak die op middel

hoog vuur ca 10 min tot alles een kleurtje heeft aan alle kanten.

Voeg dan de room toe tot de gewenste dikte is bereikt en laat dit nog

20 min zachtjes pruttelen.

Eventueel kan de saus nog verrijkt worden met amandel pasta. Kook

een half kopje amandelen 20 min in een laagje water. Pureer ze dan

tot een gladde pasta, roer door de saus

https://dinnerthendessert.com/indian-chicken-korma/

https://dinnerthendessert.com/indian-chicken-korma/
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Vis Curry (uit “De Indiase keuken”) 

1. 4 diepvries koolvis filets of zalmmootjes

2. 2 tl Maizena

3. ½ tl scherpe chilipoeder

4. 1 tl paprika poeder

5. 1 tl Kurkuma

6. 1 tl gemalen komijn

7. 1 tl gemalen koriander

8. 1 tl zout

9. 1 tl keuken tamarinde

10. klein blikje kokosmelk

Die de maïzena in een kommetje en voeg een beetje water toe. Roer

met zolang tot er een klontvrij papje is ontstaan. Meng er vervolgens

de tamarinde doorheen.

Voeg de specerijen bi elkaar en zet klaar.

Verhit de olie in een koekenpan en bak de vis aan elke kant 2 minute.

Haal vervolgens de vis uit de pan en zet die even apart.

Voeg de specerijen aan de olie toe en bak de heel kort even op. Voeg

dan de helft van de kokosmelk toe en een scheut van de maïzena /

tamarinde.

Leg de vis in de saus en voeg naar believen kokosmelk toe zodat er

voldoende saus is. Desgewenst kan de saus wat dikker gemaakt

worden door meer maïzena toe te voegen.
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1. ca. 300 gr Basmatirijst

2. 4 sjalotjes of 1 normale uit

3. 2 tenen knoflook

4. 2 kaneel stokjes

5. 4 kruidnagels

6. 4 kardemompeulen 

7. 2 tl komijnzaad heel

8. 1 aubergine 

9. 4 rijpe tomaten

10. 1 tl zout

11. 1 tl peper

12. een flinke hand fijngesneden koriander

Aubergine rijst uit Zuid India (uit “de Indiase Keuken”)

Breng water aan de kook, voeg het zout, de kruidnagels, het kaneelstokje 

en de rijst toe. Kook de rijst 8 min. Giet af en laat de rijst helemaal 

afkoelen.

Snij de aubergine in blokjes can 1 cm. Ontpit de tomaten en snij het 

vruchtvlees in stukjes van ongeveer 1cm.

Verhit de olie in een wok en bak de sjalotjes. Voeg als die zacht is 

geworden de fijngesneden knoflook, de kruidnagels, het komijnzaad en de 

kardemompeulen toe. Roerbak tot het komijnzaad niet meer knispert.

Voeg de aubergine toe en roerbak tot die flink zacht is geworden. Voeg 

dan de tomaat toe en roerbak tot alles zacht is.

Voeg dan de rijst toe en roerbak net zolang tot dat alles door en door warm 

is.
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Ouderwetse kleine macaroni (uit een pakje)

1. 200 gr kleine ellbeoogmacaroni

2. wat boter of olie om in te bakken

3. blikje Smac

4. zakje macaroni mix

5. 1 ui fijngesneden (kun je ook weg laten)

6. paar teentjes knoflook fijngesneden (kun je ook weglaten)

7. groenten:

A. een fijngesneden paprika en een handje fijngesneden 

champignons, of

B. een pakje kant en klare macaroni groenten, of

C. niets (de gedroogde groenten uit het zakje mix)

8. Kaas om te raspen (ook dit hoeft natuurlijk niet)

Vul een flinke pan voor 2/3 met water. Voeg een theelepel zout toe en

bring aan de kook.

Snij intussen alle groenten fijn. De ui en de knoflook kunnen bij elkaar

en de paprika en champignons kunnen bij elkaar.

Snij de Smac in kleine blokjes.

Verhit in een hapjes pan de olie of de boter en voeg de ui en knoflook

toe. Roer af en toe om aanbakken te voorkomen. Voeg als de ui mooi

zacht is geworden de andere groenten toe. Blij af en toe roeren.

Doe als de groenten een beetje zacht beginnen te worden de macaroni

in de pan met kokend water. Hou de tijd in de gaten zodat je de

macaroni zolang kookt als op het pak staat aangegeven.

Voeg intussen de macaroni toe aan de groenten. als die warm is

voegje het zakje kruidenmix toe. Vul het zakje voor 1/3 met water en

voeg dat ook toe. Verwarm alles door en door.

Giet als de macaroni klaar is deze af, laat uitlekken en roer de

macaroni door de groenten.

Je kunt macaroni maken met alleen macaroni en een zakje mix, maar

het wat aankleden is natuurlijk lekkerder

Voor 1 persoon
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1. 1 rode kool of voorgesneden rode kool

2. boter

3. 1 appel

4. Maizena

5. alcohol (port of id)

6. zout

7. peper

8. kruidnagel

Rode Kool van opa Gerard den Brok

Snij de rode kool heel fijn, onderste knoest niet gebruiken! leg de stukjes in 

water om te wassen.

Laat een flinke klont boter smelten in de pan en schep dan met een 

schuimspaan de rode kool in de pan mat aanhangend water.

Voeg zout, veel suiker, veel kaneel en een flinke mespunt gemalen 

kruidnagel toe.

Laat dit op een laag vuur ca. 1 uur zachtjes pruttelen. Als je voorgesneden

rode kool hebt gekocht de tijd ongeveer halveren.

Laat de fijngesneden appel ca. 5 min mee pruttelen.

Bindt in een beetje nat 1 a 2 theelepels Maizena, voeg dat toe tot de rode 

kool naar je zin gebonden is.

Voeg een scheut alcohol toe naar smaak.
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1. 750 – 1000 gr diepvries spinazie

2. 2 uien

3. 3 tenen knoflook

4. Nootmuskaat

5. 250 ml crème fraiche

6. 100 gr havermout vlokken

7. 100 gr bloem

8. 100 gr geraspte kaas

9. 100 gr koude boter

Spinazie uit de oven (naar Jamie Oliver)

Doe de havermout vlokken, en bloem in een beslag kom. Voeg flink peper 

en zout toe. Voeg dan de geraspte kaas toe en hussel door elkaar zodat 

de bloem aan de kaas kleeft. Snij dan boven dit mengsel de boter in kleine 

stukjes, probeer er voor te zorgen dat de bloem aan alle kanten van de 

blokjes komt zodat het in de schaal weer niet een grote klont wordt. Maak 

dan met je vingertoppen van dit mengsel een kruimeldeeg. Zet het 

mengsel in de koelkast.

Snipper de uit en fruit hem ca. 10 min in wat olie. Voeg met de knijper de 

knoflook toe en laat 1 min mee bakken. Rasp ca. een halve bol 

nootmuskaat boven de ui. Voeg dan de diepgevroren spinazie toe en laat 

die al roerend ontdooien en laat als ze ontdooit is ca. 10 min koken om wat 

van het vocht te laten verdampen. Temper het vuur en voeg ca 2/3 van he 

bekertje crème fraiche toe. Breng op smaak met flink peper, een splash

tabasco, en Knorr.

Doe de spinazie in een ingevette ovenschaal en bedek dat met het kruimel 

deeg. Bak in de oven ca. 30 min op 180-200C
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Spinazie feta kroketten

1. 500 ml groentebouillon (2 blokjes in 500 ml water)

2. grote zak (300gr) wilde spinazie

3. half blok feta kaas verkruimeld tot erwt grote blokjes

4. 80 gr boter

5. 100 gr bloem

6. 3 blaadjes gelatine geweekt

7. 1 eierdooier

8. 1 flinke tl fijne mosterd

9. zout, peper, nootmuskaat

10. flinke splash maggi

11. flink veel paneermeel

Het maken van de Salpicon

Roerbak de spinazie tot die geheel geslonken is. Voeg goed nootmuskaat 

en paper toe. Laat de spinazie afkoelen. Knijp de spinazie uit en snij die 

grof.

Het maken van de Salpicon

Smelt de boter in de pan. Meng de bloem erdoor en laat die 3 minuten 

garen. Voeg een derde van de bouillon toe en breng die al roerend aan de 

kook. Voeg geleidelijk een groot gedeelte van rest van de bouillon toe en blijf 

roeren tot er een dikke gladde saus ontstaat. Roer er het vocht dat bij het 

bakken van de spinazie is achter gebleven aan toe.

Voorbereiding

Haal de pan van het vuur en roer er de gelatine doorheen gevolgd door de 

eierdooiers. Breng op smaak met mosterd, peper, zout en wat nootmuskaat 

en de Maggi. Voeg dan de spinazie toe en werk die er doorheen. Roer als 

laatste de feta er doorheen. Leg een vel vetvrijpapier in een ondiepe 

rechthoekige schaal. Stort daar de Salpicon in en druk die goed aan en laat 

die een nacht in de koelkast afkoelen.

Maken van de kroketten

Snij de salpicon in stroken. Plak een nieuw vel vetvrijpapier op de aanrecht 

and strooi daar bloem op. Rol daar de stroken salpicon door en snij ze dan 

in balletjes of kroketjes. Haal ze opnieuw door de bloem. Kluts als ze 

allemaal door de bloem zijn gehaald 2 eieren. Haal daar de kroketjes 

door en zorg er dan voor dat ze geheel bedekt zijn met paneermeel.
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Shakshuka (naarOttolenghi)

1. 2 grote uien in ringen

2. 2 rode en 2 gele paprika’s in stroken van 2 cm

3. 6 rijpe tomaten

4. ½ theelepel komijnzaad

5. olijfolie

6. 4 theelepels rietsuiker

7. 2 laurierblaadjes

8. eetlepel fijngehakte tijm

9. eetlepel fijngehakte peterselie

10. eetlepel fijngehakte koriander

11. plukje saffraan (eventueel)

12. snuf cayennepeper

13. 8 scharreleieren

Rooster het komijnzaad in een droge koekenpan tot de komijn gaat geuren 

(ca. 2 min). Voeg de olie en de uien toe en bak ze 5 min. Doe dan de repen 

paprika, de suiker, de laurier, de tijm, peterselie en de koriander toe en bak 

alles op redelijk hoog vuur tot de groenten mooi gekleurd zijn.

Voeg de tomaten, de saffraan, de cayennepeper en wat peper en zout toe. 

Laat alles 15 min op laag vuur sudderen. Voeg af en toe wat water toe zodat 

alles de consistentie van pasta saus heeft. Breng indien nodig op smaak 

met zout en peper.

Maak met een lepel 8 kuiltjes in het mengsel en breek in elk ervan een ei. 

Laat het gerecht 10-12 min op heel laag vuur staan tot de eieren (net) gaar 

zijn. Bestrooi het met wat koriander.

Van dit Noord Afrikaanse gerecht bestaan veel varianten. Soms wordt er 

ingemaakte citroen aan toegevoegd, soms verkruimelde feta.

Opdienen met knapperig wit brood.
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Maghmour (Moussaka uit Libanon)

1. 2 grote aubergines

2. blikje kikkererwten

3. half kopje olijfolie

4. 1 grote ui in halve maantjes

5. 5 tenen knoflook fijngesneden

6. 4 grote tomaten

7. klein blikje tomatenpuree

8. 1 theelepel gerookte Spaanse 

paprikapoeder

9. 1 theelepel milde paprikapoeder

10. halve theelepel scherpe paprika 

(peper) poeder

11. halve theelepel knoflookpoeder

12. eetlepel droogde munt

Snij de aubergines in 2 cm dikke plakken en bak ze met een beetje olie in de 

grillpan tot ze aan beide kanten mooi bruin zijn. Snij de aubergine plakken 

doormidden.

Ontvel intussen de tomaten, haal het hart eruit en snij ze in grove stukken.

Giet de kikker erwten af en bewaar het vocht.

Verhit in een braadpan of Tajine de olie en bak de uien met een snuf zout ca 

10 min tot ze zacht zijn. Voeg dan de knoflook toe en bak die een minuutje 

mee. 

Voeg dan de tomaten, de tomaten puree, en alle overige ingrediënten toe en 

laat alles ca. 30 min heel zachtjes pruttelen. Voeg af en toe wat van het 

kikkererwten vocht toe. Breng op smaak met zout en peper en eventueel 

een schepje suiker als het te zuur is.

Ikzelf vind het erg lekker met wat stukjes uitgebakken Chorizo.

Opdienen met Turks brood.

http://www.slowburningpassion.com/maghmour-the-moussaka-from-lebanon-that-will-make-you-happy/

http://www.slowburningpassion.com/maghmour-the-moussaka-from-lebanon-that-will-make-you-happy/
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Thaise groentecurry  (Kaeng Pet Pak)

1. potje rode curry pasta

2. zonnebloemolie

3. blikje bamboe scheuten 

4. blikje mini mais

5. 250gr sperziebonen of kousenband

6. rode paprika 

7. groene paprika

8. flinke wortel

9. blikje goede kokosmelk

10. 0.5l groente bouillon van blokje

11. flinke hand koriander

12. flinke hand basilicum blaadjes

13. 3 limoen blaadjes

14. 1 eetlepel vissaus (als je die hebt)

15. 2 eetlepels lichte sojasaus (als je die hebt)

16. theelepel suiker

Dop de sperziebonen en was ze. Blancheer ze kort in kokend water of 2 min 

in de magnetron. Laat de groenten uit blik uitlekken en snij de maisjes in 

stukken van 3 cm lengte. Snij de paprika's in smalle stroken van ca 4 cm. 

Schil de wortel en snij die in dunne plakjes van ca. 3 mm

Hak de basilicum and koriander grof. Snij de limoenblaadjes in smalle 

reepjes

Fruit gedurende enkele minute twee lepels rode curry paste in een flinke 

scheut olie. Voeg de groente toe en roerbak die tot ze net beet gaar zijn. 

Schud het blik kokosmelk goed voor het open te maken.  Voeg om te 

beginnen een half blikje kokosmelk toe aan de groenten en ongeveer een 

kwart van de bouillon. Voeg eventueel meer kokosmelk en nog wat bouillon 

toe. De juiste hoeveelheid hangt natuurlijk af van hoeveel groente je hebt.

Voeg eventueel de vissaus, de sojasaus en de suiker toe. Breng aan de 

kook. Eventueel de saus iets binden met allesbinder of maïzena. Voeg als 

laatste de koriander, basilicum en de limoen toe. Roer goed door en laat 

enkele seconden doorkoken.

Direct opdienen met rijst 
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Thaise varkenscurry

1. 450gr varkensfiletlapjes 

2. 2 eetlepels rode curry pasta

3. zonnebloemolie

4. 3 eetlepels geraspte gember

5. 2 eetlepels fijngesneden knoflook

6. 1 theelepel kurkuma

7. 400 ml kokosmelk

8. 1 eetlepel vissaus

9. 4 limoenblaadjes 

10. 1 theelepel suiker

11. flinke hand koriander

12. flinke hand basilicum blaadjes

Hak de basilicum and koriander grof. Snij de limoenblaadjes in smalle 

reepjes.

Snij de varkensfiletlapjes in smalle lange reepjes

Fruit gedurende 30 seconden twee lepels rode curry paste in een flinke 

scheut olie. Voeg de varkensreepjes toe en roerbak op hoog vuur  minuut. 

Verwijder ze uit de pan/wok.

Doe de gember, knoflook en kurkuma in de wok en roerbak 10 seconden. 

Voeg dan de kokosmelk, vissaus, limoenblaadjes en suiker toe en laat dit 5 

minute zachtjes pruttelen.

Doe het vlees weer in de pan en laat de curry 3 minute door en door warm 

worden. Eventueel de saus wat binden met allesbinder. Voeg als laatste de 

koriander, basilicum en nog wat limoenreepjes limoen toe. Roer goed door 

en laat enkele seconden doorkoken.

Direct opdienen met rijst 
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Samosa’s (uit de Indiase keuken)

1. 250 gr Bloem

2. ½ tl zout

3. 40 gr boter

4. ½ el citroensap

5. 100-125 ml koud water

Smelt de boter langzaam. Maak een kuiltje in de bloem en doe daar de boter

en het citroensap in en werk dat door de bloem. Voeg dan 100 ml water toe.

Kneed het deeg en voeg indien nodig nog wat water toe. Het moet een 

soepel deeg worden. Kneed ongeveer 10 min. Maak er dan een bal van en 

laat de afgedekt of in folie een uurtje in de koelkast rusten.

Fruit in een scheut olie de uit en bak die in 5-8 min glazig. Bak de knoflook 

en het pepertje een minuutje mee. Voeg dan de wortel en de aardappel toe 

en bak die onder voortdurend omscheppen 5 min. Voeg dan de kruiden toe 

en bak die een minuutje mee. Voeg een scheut kokend water toe en de 

diepvrieserwten. Kook net zolang tot de groenten beetgaar zijn en het 

mengsel droog. voeg indien nodig steeds wat water toe. laat afkoelen.

Maak een worst van het deeg en verdeel in zeven porties. Rol de stukjes 

deeg op een bebloemd werkvlak uit tot schijfjes met een diameter van 

ongeveer 20 cm. Leg een eetlepel vulling net naast het midden. Maak met 

een natte vinger de rand van het deeg een beetje nat (lijm). Vouw dan de 

lapjes om zodat halve cirkels ontstaan. druk met een vork voorzichtig de 

rand aan.

Frituur de Samosa’s in 190C olie ongeveer 4 min.

1. 1 uit zeer fijn gesneden

2. 3 tenen knoflook fijngehakt

3. 1 pepertje, zaadjes verwijderd en fijngesneden

4. 1 aardappel in blokjes van 5x5 mm

5. 1 wortel in blokjes van 5x5 mm

6. kopje diepvrieserwten

7. 1 tl kerriepoeder, scherm of mild naar smaak

8. 1.5 tl gemalen koriander

9. 1 tl kurkuma

10. 1 tl zout

11. 1 tl zwart mosterdzaad
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Chineese groenten in zwartebonensaus

1. Potje Chinese zwartebonensaus (of bruinebonensaus)

2. Rijstwijn of droge sherry of gewoon wat witte wijn

3. Theelepel suiker

4. paar teentjes knoflook fijn gehakt

Snij de groenten in mooie stukken, niet te klein

Maak van twee eetlepels zwartebonensaus, een paar lepels water, een paar 

lepels zijn, de suiker en de knoflook een papje.

Wok de groenten op hoog vuur tot ze een beetje zacht beginnen te worden. 

voeg dan het sausje toe en zet het vuur lager zodat de groenten flink 

sudderen. Laat in een paar minuten de saus indampen en de groenten 

beetgaar worden.

Assortiment groenten gesneden in stukken van

2x2 cm of stroken bijv.: paprika, champignons, courgette,

wortel etc. etc.

https://thekitchengirl.com/stir-fry-vegetables-black-bean-sauce/

https://thekitchengirl.com/stir-fry-vegetables-black-bean-sauce/
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Tonijn pasta salade

Zorg dat de pasta niet gaat kleven door er wat olijfolie doorheen te roeren.

Laat de pasta helemaal afkoelen.

Meng de olie van de tonijn met drie theelepels yoghurt en één theelepel 

mayonaise. Maak er een gladde saus van.

Roer de tonijn, saus en de overige ingrediënten door elkaar.

Breng op smaak met Knorr, peper en eventueel een drupje tabasco.

Laat door en door koud worden

1. restant kleine pasta bijv. macaroni of andere kleine pasta

2. blikje tonijn

3. paar lente uitjes

4. Griekse yoghurt

5. Mayonaise

6. peper

7. Knorr

8. spul om aan te kleden bijv:

1. gehalveerde Cherry tomaatjes

2. gehalveerde olijfjes

3. kappertjes

4. groene ingelegde peperkorrels
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Knoflook paddenstoelen pasta van Jamie Oliver

Kook de paste in water met zout volgens de 

gebruiksaanwijzing. Let er op dat pasta en 

paddenstoelen ongeveer gelijk klaar zijn

Snij de teentjes knoflook in heel fijne plakjes

Snij de paddenstoelen grof in stukken

verwarm een flinke scheut olijf olie en fruit hierin de plakjes knoflook 

ogeveer een minuutje. Pas op dat de knoflook niet verbrand want dan

wordt die bitter.

Voeg dan de paddenstoelen toe. Voeg zout toe als die iets beginnen te 

zweten. De paddenstoelen hebben ongeveer 15 min op halfhoog vuur nodig 

en moeten mooi donker en zacht worden.

Voeg dan enkele lepels kookvocht van de pasta een de paddenstoelen toe.

Zodat de paddenstoelen gaan smoren.

Giet de pasta af en vang het kookvocht op. Doe de pasta bij de 

paddenstoelen en roer er een klein bekertje crème fraiche doorheen. Voeg 

ruim kookvocht toe. en moet tamelijk vochtig zijn want de paste blijft nog 

even vocht opnemen. verwarm alles door en door en roer er tenslotte de 

parmezaanse kaas door. Roer er tenslotte de vers gemalen peper door en 

breng op smaak met zout / Knorr

1. 200gr pasta (trofie pasta van bijv Oil & Vinigar)

2. 3 tenen knoflook

3. ca. 250gr gemengde paddenstoelen (of meer)

4. klein bekertje crème fraiche

5. 30 gr geraspte Parmezaanse kaas

6. vers gemalen peper

Voor 2 personen

https://www.jamieoliver.com/recipes/mushroom-recipes/garlic-mushroom-pasta/

https://www.jamieoliver.com/recipes/mushroom-recipes/garlic-mushroom-pasta/
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Gigantes sto fourno (Gigantes plaki)

1. Grote pot met reuzenbonen (gigantes)

2. laurier blaadjes

3. 1 grote rode ui fijngesneden

4. 3 tenen knoflook

5. 1 winterpeen in kleine stukjes

6. 1 Stengel bleekselderij

7. blikje tomaten stukjes

8. handje fijngehakte peterselie

9. kopje droge witte wijn

10. rasp van 1 sinaasappel

11. eventueel stuk feta

Fruit de uit tot die zacht is. Bak de fijn gehakte knoflook een minuutje mee.

Voeg dan de fijngesneden wortel en selderij toe. Roerbak tot die zacht 

beginnen te worden. Doe er dan de tomaten, peterselie de laurier bladen en 

de wijn bij en breng op smaak met peper (misschien ook wat chillievlokken) 

en zout. Laat het geheel langzaam inkoken tot een vrij dikke saus.

Meng er dan de uitgelekte bonen doorheen en bring alles over in een 

ovenschaal. Verkruimel een stuk feta boven de bonen en besprenkel rijkelijk

met olijfolie. Bak de bonen op 200C gedurende 30 min.

Eventueel kun je de bonen ook zelf maken

Ga uit van 500gr gedroogde reuzenbonen. 

Week de bonen een nacht in ruim water. Giet het water af en breng de bonen

in vers water met een laurier blad en twee takjes oregano een de kook.

Kook de bonen gaar in ongeveer 1 uur. Controleer regelmatig of de bonen

niet stuk koken.

Gezien op een blikje bonen in Griekenland: voeg wat dille toe!
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Zuurkool shoarma schotel

1. klein pakje zuurkool naturel

2. klein blikje ananasstukjes

3. ca. 200 gr gehakt (h.o.h)

4. 100 gr katenspek

5. 1 grote ui

6. 4 tenen knoflook

7. 100 gr Katenspek

8. kruimelige aardappelen

9. melk

10. paneermeel

11. Shoarmakruiden

Schil de hoeveelheid aardappelen die je nodig hebt om een mooie laag 

puree te maken op de ovenschaal die je gebruikt. Zet de aardappelen op

in water met zout.

Bak in een flinke klont boter het gehakt rul. Voeg als het gehakt net

gaar is de fijn gehakte ui en fijngehakte knoflook toe. Breng op smaak met

peper en Knorr. Bak dit mengsel al roerend zeker 15 min tot de ui zacht

is.

Vet intussen de ovenschaal in. Knijp de zuurkoop uit en verspreidt die op

de bodem van de ovenschaal. Giet de ananasstukjes  af, en verspreidt

deze over de ananas.

Voeg als de ui zacht is een royale hoeveelheid Shoarmakruiden aan het 

gehakt mengsel toe. Roerbak even mee en verspreidt het gehakt dan over de 

ananas en zuurkool.

Maak van de aardappelen een luchtige puree met boter en melk. Bren op 

smaak met Knorr, peper en nootmuskaat. Verdeel de puree over het gehakt.

bedek de puree indien gewenst met een laagje paneermeel en wat klontjes

boter (of olijfolie spray). Bak in de over op 200C gedurende een half uurtje.

Bedek dan de puree met het in stukken gesneden katenspek en bak de

schotel nog 10 min.
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Perfecte Moussaka 

1. Iets kruimelige aardappelen, genoeg voor een 

laag van 1.5cm in de ovenschaal die gebruikt wordt.

2. Halve winterpeen of 2 gewone flinke wortelen

3. 1 of 2 Aubergines

4. Twee stengels bleekselderij

5. Twee uien

6. 3 tenen knoflook (of meer uiteraard)

7. Bakje vegetarisch gehakt

8. Klein blikje tomaten puree

9. Blik tomatenblokjes

10. Paar theelepels suiker

11. Olijfolie

12. Kaneelpoeder

13. Nootmuskaat

14. 60 gr boter

15. 55 gr meel

16. Melk

17. 1 a 2 eieren

18. Eetlepel Moussaka kruiden (gedroogde oregano, tijm, kurkuma)

19. Flinke hand geraspte Parmezaanse of oude kaas

Snij grote aardappelen in stukken zodat alle aardappelen ongeveer even

groot zijn. Kook de aardappelen in gezouten water tot ze net van het mes 

glijden. Giet ze goed af en laat ze met open pan van het vuur af afkoelen.

Snij de aubergine in 1 a 1.5 cm dikke plakken. Verhit een grillpan of 

koekenpan tot deze goed heet is en bak dan de aubergineplakken aan beide

kanten tot deze mooi (donker) bruin zijn en zacht.

Snipper de uien. Hak de knoflook grof. Maak van de wortel en de 

bleekselderij in de keukenmachine of handrasp stukjes ongeveer net zo

groot als de korrels vegetarisch gehakt.
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Fruit de ui in zeer ruim olie in een braadpan. Voeg als de uien gaan

verkleuren een schep suiker en de knoflook toe. Bak die een minuutje al

roerend. Voeg dan de geraspte wortel en bleekselderij en de gedroogde

kruiden toe. Bak alles onder voortdurend roeren tot alles een beetje zacht

begint te worden. Bak dan de tomatenpuree een minuutje mee zodat die

zijn bitterheid verliest. Voeg meer olijf olie toe als het mengsel te droog

wordt. Het moet uiteindelijk een zeer rijke smeuïge saus worden.

Voeg de tomatenblokjes en het vegetarische gehakt toe. Breng alles op

smaak met peper, Knorr (of zout) en kaneelpoeder. Dek de pan af als

de smaak goed is en zet de pan dan gedurende een halfuurtje in de

oven op 150C. Op een heel laag pitje laten sudderen kan natuurlijk ook.

Maak een witte saus. Smelt de boter en roer er de bloem doorheen. Laat

dit mengsel onder goed roeren enkele minuten bakken zodat de bloem

gaart en zijn bloem smaak verliest. Voeg dan in scheuten de melk toe

en roer steeds goed tot de melk is opgenomen. Ga door met melk

toevoegen tot een mooie redelijk dunne saus is verkregen. Breng op

smaak met peper, Knorr (zout), tabasco en nootmuskaat. Neem de pan

van het vuur en en roer de helft van de geraspte kaas

en twee eieren door de witte saus.

Snij de aardappelen in ongeveer 7 a 8 mm dikke plakken. Bedek,

dakpansgewijs, de bodem van de schaal zodat een ongeveer 1.5 cm

dikke laag aardappel ontstaat.

Roer een aantal eetlepels van de witte saus door de groente saus en

bedek hiermee de laag aardappelen. De saus laag mag ongeveer 1 cm

dik zijn.

Bedek dit vervolgens met de gebakken aubergine schijven en dek alles

af met een mooie dikke laag witte saus. Bestrooi die met de rest van de

geraspte kaas. Bak in de oven op 180C gedurende ongeveer 3 kwartier.

Het geheim van een lekkere Moussaka is een met olijfolie

zeer smeuïg gemaakte groentesaus. Je kunt moeilijk teveel

olijfolie gebruiken!

https://akispetretzikis.com/categories/lachanika/moysakas

https://akispetretzikis.com/categories/lachanika/moysakas
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Bami van de Chinees 

1. 400 gr Bami nestjes

2. Dikke plak gekookte ham in blokjes gesneden

3. 1 prei

4. 1 ui

5. paar teentjes knoflook

6. 2 kippenbouillon blokjes

7. 2 eieren

8. Knorr (of zout)

9. peper

Kook de mie volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking, maar 

voor aan het water een bouillon blokje toe. Stort na de kooktijd de 

mie in een vergiet en laat het afkoelen onder stromend koud water. 

Laat de mie uitlekken en maak het met je handen los en herhaal dit 

proces (afspoelen, uitlekken en losmaken) nog twee maal om al het 

zetmeel van de bami te verwijderen zodat de bami niet meer plakt.

Je kunt dit het beste allemaal de dag van te voren doen en de Bami

in de koelkast laten drogen.

Was de prei en snij deze in halve ringen. Snipper de uit. Hak de 

knoflook fijn. Kluts de eieren een beetje (hoeft niet te schuimen).

Fruit de ui in een wok. Bak, als de ui zacht begint te worden de 

knoflook toe en bak die een minuutje mee. Voeg een verkruimeld

bouillonblokje toe tezamen met de in blokjes gesneden ham en de 

prei. Roerbak tot de prei zacht is. Voeg dan het ei toe en roerbak 

onder voortdurend omscheppen tot het ei gestold is. 

Voeg de uitgelekte en gedroogde bami toe en roerbak tot de bami 

door en door warm is. Breng op smaak met Knorr, peper.

https://www.ohmyfoodness.nl/omf-kookt/diner-omf-eet/video-bami-chinees

https://www.ohmyfoodness.nl/omf-kookt/diner-omf-eet/video-bami-chinees
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Surinaamse Roti (kan ook makkelijk vegetarisch)

1. 2 aardappelen

2. 1 zoete aardappel

3. 1 rode paprika

4. 1 winterpeen

5. 200 gr sperziebonen

6. 1 prei

7. 2 uien

8. 2 tenen knoflook

9. 1 rode peper

10.  flinke theelepel roti-kruiden

11.  300gr kipfilet

12. olijfolie

13. 200 ml water

14. 2 eieren

15. 1 eetlepel boter

16. wraps of roti vellen

Maak de groenten schoon, Schil de aardappelen en snij in stukken.

Snij de paprika en winterpeen in blokjes. Snij de sperziebonen in stukken

en de prei in halve ringen. Pel en snipper de ui en snij de knoflook fijn.

Halveer de rode peper in de lengte, verwijder de zaadjes and hak de rode 

peper fijn.

Snij de kipfilet in blokjes. Verhit de olijfolie in een braadpan en bak hierin de

kipfilet op hoge temperatuur rondom bruin. Voeg de ui, knoflook, prei en 

paprika toe en bak nog 2 minuten mee op hoge temperatuur.

Voeg de winterpeen, sperziebonen, aardappelen en rode peper naar smaak

toe en roerbak het geheel 4 minuten op hoge temperatuur.

Voeg de roti kruiden en 200ml mater toe. Roer met mengsel goed door en 

stoof het gerecht met deksel op de pan op lage temperatuur in 15 min gaar.

Kook intussen 2 eieren in 6 min hard in kokend water. snij de eieren in vieren.

Roer 1 eetlepel boter door de roti en serveer met roti vellen of wraps.

Serveer met de gekookte eieren.

Voor een vegetarische 

variant kun je de kip weg laten

of vervangen door kikkererwten
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Vegetarische spaghetti carbonare (Jamie Oliver)

1. pakje spaghetti van goede kwaliteit

2. 2 mooi preien

3. 4 teentjes knoflook

4. 4 takjes tijm

5. olijfolie

6. klontje boter

7. 1 ei

8. 50gr Parmezaanse kaas

Snij het groen van de preien, dat hebben we niet nodig. Snij de prei

overlangs open en was de prei. Snij de prei dan in 2 mm dikke plakjes.

Verwarm wat olijfolie en een klontje boter in een pan. Voeg voor alles bruin

wordt de fijn gehalte knoflook en de geritste tijm toe, na een minuutje 

gevolgd door de prei. Bak de prei kort even aan op laag vuur met wat peper 

en zout en voeg dan ca. 300 ml water toe en laat de prei op heel laag vuur

40 min heel zacht stoven tot de prei boter zacht en heel zoet is.

Kook in de tussen tijd de spaghetti en time e.e.a. zodat de spaghetti

gelijk met de prei klaar is.

Breek een ei en roer daar de geraspte Parmezaanse kaas doorheen.

Voeg een bekertje van het zetmeel rijke kookwater van de spaghetti toe

en roer dat tot je een gladde saus hebt.

Vuur uit onder de prei. Doe de spaghetti door de prei en hussel heel goed

dor elkaar. Voeg dan het ei mengsel door de spaghetti en hussel alles 

goed door. Let erop dat alles niet te warm is omdat anders het anders

een roerei wordt.

Verdeel de pasta over de borden en strooi en zwarte peper en een streepje

olijfolie overheen. 
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Griekse Fava dip

1. 250 gr gele linzen

2. 1 ui

3. 3 tenen knoflook

4. olijfolie

5. peper

6. Eventueel wat druppels citroensap

7. Eventueel een paar lente-uitjes

8. zout

Snipper de uit en lat die in een flinke scheut olijfolie langzaam garen, 

maar niet bruin worden. Snipper de knoflook en bak die een minuutje mee.

Was de linzen, laat ze uitlekken en bak de linzen dan een paar minuten 

mee. Voeg dan kokend water toe en zorg ervoor dat er ongeveer een 

centimeter water boven de linzen staat. Voeg royaal peper toe.

Laat de linzen langzaam koken en blijf water toevoegen zodat alles

voldoende nat is. Kook de linzen ca. 40 minuten tot de linzen helemaal gaar 

zijn. Het geheel moet heel smeuïg zijn omdat  de Fava dikker wordt als die

afkoelt.

Pureer indien gewenst de Fava in een blender. Breng op smaak met  royaal

olijfolie, zout en indien nog nodig peper. 

Roer er indien gewenst wat druppels citroensap doorheen.

Serveer met een lente-uitje in ringetjes.
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Erwtensoep (Snert)

1. 500 gr spliterwten

2. 2 liter water

3. 1 varkenshiel

4. 1 rookworst

5. 2 uien

6. 2 preien

7. 1 knolselderij (niet al te groot)

8. 2 wortelen

9. 1 grote aardappel of 2 kleine

10. flinke hand klein gesneden selderieblad

11. 2 bouillonblokjes (rund/groente/kip) 

Was de spliterwten in een zeef met koud water. Breng de spliterwten

met het water en de varkenshiel aan de kook. Laat een uur zachtjes

pruttelen en schep af en toe het schuim van de soep.

Snij in de tussentijd de ui fijn en de wortel, de aardappel en knolselderij in 

kleine stukjes. Snij de prij in ringen en was die goed.

Haal de varkenshiel uit de soep en haal het vlees van het bot en snij het fijn.

Doe dan het vlees, de fijngesneden groenten, het selderijblad, de worst

en de bouillonblokjes terug in de soep en breng deze weer aan de kook.

Laat de soep minstens 2 uur pruttelen. Pureer hem wat met de stamper

en breng op smaak met peper zout / Knorr.

Is altijd lekkerder de tweede dag.



Babi Ketjap van oma Betsie

1. 250 gr speklapjes

2. 250 gr schouderkarbonades 

3. 4 tenen knoflook

4. 4 cm verse gember

5. 2 grote (rode) uien

6. mespunt trassi

7. 1 limoen

8. sambal badjak of sambal brandal

9. ca. 125 ml ketjap manis

10. ca. 50 ml ketjap asin

Snij het vlees in stukken van 2 x 2 cm, bewaar de botten.

Snij de uien in grove stukken, pel en hak de knoflook, schil de gember 

en snij die in ragfijne plakjes.

Snij de limoen door midden en snij vervolgens een van de helften in 

vieren.

Verhit in een pan een scheutje (olijf)olie. Bak de spekblokjes een paar 

minuten (eventueel in de trassi). Bak vervolgens de blokjes karbonade 

en de botten en de 4 limoen partjes ook enkele minuten of tot het vlees 

niet zichtbaar meer is. 

Schuif het vlees opzij en bak in het holletje de uien en de knoflook 

enkele minuten. Schuif alles weer opzij en bak de gember ook een  

minuutje mee.

Voeg dan de sambal, de twee soorten ketjap en het sap van de 

resterende halve limoen toe. Laat alles op een redelijk vuurtje zonder 

deksel indikken.

.
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Geert’s super chili taart

1. blikje tomaten blokjes

2. blikje mais

3. blikje zwarte bonen

4. 6 wraps zo groot als de springvorm

5. crème fraiche

6. geraspte kaas

7. guacamole dip uit een potje

8. halve courgette

9. have winterpeen

10. 1 paprika

11. zakje burito kruiden

1. Maar van de groente, de bonen en de kruiden een prutje. 

Zorg dat alles goed zacht is en de prut stevig is. 

Het mag niet meer vloeibaar zijn. 

Doe er tomatenpuree bij als het te vloeibaar is.

2. Maak de taart als een lasagne. Begin met prut, dan een wrap, 

dan weer prut, dan crème fraiche en guacamole dip, dan kaas. 

Herhaal deze stappen tot alles op is.

3.    Zorg er voor dat je de wraps niet tot de rand besmeert zodat de  

buitenkant een beetje krokant wordt.

4.    Sluit af met een laag van kaas en crème fraiche.

5.    Bak de taart tot deze goed warm is en de kaas bruin  

(ongeveer 25min op 170graden hete lucht).  

Eventueel nog even in de magnetron. 

Let er op dat de wraps niet aanbakken. Dit gebeurt soms snel
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Bloedsinaasappel pudding

1. 7 tot 8 bloedsinaasappels

2. 75 gr suiker

3. 1 eetl oranjebloesemwater

4. 35 gr Maizena

5. 1 krappe theelepel kardemompoeder

6. 125 ml water

7. ter gernering 4 eetl Turkse yoghurt oid

Snij van 2 sinaasappels met een scherm (kartel)mes eerst de boven- en

onderkant af en snij ze vervolgens helemaal kaal. Snij de partjes tussen 

de witte vliezen uit. Snij die doormidden en verdeel over 4 mooie glazen.

Het opgevangen sap mag in een maatbeker. Pers de overige 

bloedsinaasappelen uit tot in totaal 500ml sap. Doe samen met de suiker

in een pan. Roer alvast in een kommetje de maïzena los met het water.

Breng het sap aan de kook, giet zodra het bubbelt het maïzena water erbij

en blijf op het laagste vuur tien minuten roeren met een garde tot het een

dik mengsel is. Roer op het laatst het oranjebloesemwater en kardemom 

erdoor. 

Giet het mengsel in glazen. Laat iets afkoelen en dan minstens 2 uur 

opstijven in de koelkast. Serveer met een toefje youghurt/kwark



155155

Sate saus van de Chinees (Tijgerkop)

1. 1 bol knoflook

2. 1 uit

3. 1 groot blikje tomaten pasta (175 gram)

4. 185 gr donkere basterdsuiker

5. 1 potje super vloeibare 100% pindakaas (370 gr)

6. 3 bolletjes stamgember

7. 15 ml (!) azijn

8. 1 theelepel Ve Tsin

9. 1 theelepel zout

10. 2 theelepels sambal oelek

11. 25 gr boter

Doe de in stukken gesneden uit, de tenen knoflook, de bolletjes gember en de 

sambal samen met een scheut olie in een pureer beker. Maak hier een 

zeer gladde moes van met een staaf mixer. 

Smelt de boter in een kleine wok. Voeg dan het ui mengsel toe en fruit dat 

al roerend tot het mengsel goed verkleurd is en door en door gaar. Dit duurt

ongeveer 10 min. Volgens “Tijgerkop” is dit nodig om de pasta lang houdbaar

te maken.

Voeg dan de pindakaas, de tomaten puree, het zout en de ve-tsin toe. 

Spatel alles goed door elkaar. Voeg dan de suiker en de azijn toe. Blijf alles

op een laag vuur door spatelen tot het mengsel loslaat van de bodem van 

de wok. 

De pasta kan als het goed is gedaan enkele weken in de koelkast 

worden bewaard.

Zet om de satésaus te maken een klein pannetje met water op een laag

vuurtje. Voeg een flinke klont van de Pasta en laat alles rustig warm worden.

Meng alles door elkaar tot een gladde saus.

https://www.youtube.com/watch?v=fTEsH24Lnqs

https://www.youtube.com/watch?v=fTEsH24Lnqs
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Pisang goreng – gebakken banaan (Tijgerkop)

1. een aantal liefst iets rijpere bananen

2. 125 gr bloem

3. 25 gr aardappelzetmeel

4. 5 tot 10 gr bakpoeder

5. 1 theelepel zout

6. 190 ml water

7. zonnebloem olie

8. Poedersuiker

Maak van de bloem, het aardappelzetmeel, het bakpoeder en het zout

met het water een glad beslag dat niet te dun, maar ook niet te druk.

Voel een scheut olie aan het beslag toe, meng het goed en laat het 

2 uur in de koelkast rusten.

Snij de banaan in ongeveer 4 gelijke stukken met een mooi schuin 

snijvlak. Wentel de stukken banaan in het beslag en frituur ze in de olie 

tot ze mooi bruin zijn. De olie is goed op temperatuur als wat beslag dat

een vork kleeft direct begint te schuimen.

Laat de gebakken banaan uitlekken op keuken papier. bestuif met

poedersuiker en dien direct op.

Je kunt ze ook licht voorbakken en dan direct voor het dessert nog even

doorbakken.

https://www.youtube.com/watch?v=b8_PHpACp7A

pisang goring van Geert

https://www.youtube.com/watch?v=b8_PHpACp7A
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Broccoli orecchiette pasta van Jamie Oliver 

1. 1 grote stronk broccoli

2. 125 gr Parmazaanse kaas aan een stuk

3. 200 gr paarse spruitbroccoli (optioneel)

4. 1 blikje ansjovis van 30 gr in olie

5. 1 volle eetlepel kappertjes

6. 1 kleine gedroogde Spaanse peper

7. 3 tenen knoflook

8. paar takjes verse tijm

9. 300 gr gedroogde orecchiette

Snij de korst van de Parmazaanse kaas en bewaar die rasp de rest van de

kaas en bewaar die. Snij kleine roosjes van de stronk broccoli en zet die 

apart.

Snij de stronk van de broccoli in grove stukken en die in de keukenmachine.

Voeg daar ansjovis met olie, de kappertjes, het pepertje en de knoflook aan

toe en pureer dat tot een fijne puree.

Breng intussen water met pasta voor de pasta aan de kook.

Verhit 3 lepels olijfolie in een wok of hapjes pan. Voeg daar de puree en 

de blaadjes van een paar takjes tijm aan toe. Bak dat al roerend een minuutje 

en voeg dan een wijnglas water en de kaaskorst toe zodat die er in kan 

smelten voor extra smaak. 

Doe op het moment dat je de puree in de pan doet de pasta bij het water.

De pasta zal ongeveer 10 minuten moeten koken. Voeg na 5 min de broccoli

toe aan de pan met de pasta, zodat die 5 min mee kan koken.

Giet de pasta met de broccoli af en bewaar een beker kookvocht. 

Vis de kaas korst uit de pasta. Voeg de pasta/broccoli toe aan de puree met 

twee handen geraspte kaas en een scheut van het kookvocht. Hussel tot

een smeuïge pasta is ontstaan. Breng op smaak met peper en zout.

Serveer met extra geraspte kaas.

https://www.jamieoliver.com/recipes/pasta-recipes/broccoli-anchovy-orecchiette/

https://www.youtube.com/watch?v=mGtTwF39rPk

https://www.jamieoliver.com/recipes/pasta-recipes/broccoli-anchovy-orecchiette/
https://www.youtube.com/watch?v=mGtTwF39rPk
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Ka Lei Kok 

1. 2 grote uien

2. 1 dikke prei of twee dunne

3. 2 wortelen

4. 3 tenen knoflook

5. 1 eiwit

6. pak loempia vellen (Sligro)

7. theelepel ve-tsin

8. eventueel knoflook poeder

9. twee theelepels kerrie poeder

10. theelepel suiker

11. twee eetlepels lichte sojasaus

12. twee eetlepels oestersaus

13. eetlepel sesamolie

14. eetlepel Chinese rijstwijn

15. dobbelsteen klapper

Gebruik de keukenmachine om de ui, wortel en prei fijn te maken tot

de structuur van fijngesneden ui (zie video Tijgerkop). Hak de knoflook

fijn. Verhit wat olie en fruit de uit tot die zacht begint te worden. Bak de 

knoflook een minuutje mee. Voeg dan de wortel en even later de prei toe. 

Roerbak tot alles een beetje zacht begint te worden. 

Breng op smaak met kerrie poeder, suiker, ve-tsin, sojasaus, sesamolie, 

oestersaus en het dobbelsteentje klapper. Eventueel Knorr en peper.

Ontdooi de loempiavellen en snij ze in repen en vul de Ka Lei Kok volgens 

voorbeeld Tijgerkop. https://www.youtube.com/watch?v=NxF0E6bED1o

• Leg een natte theedoek op de loempia vellen terwijl te er mee bezig 

bent.

• Wikkel de overgebleven loempia vellen in vetvrijpapier en keukenfolie 

om ze weer in te vriezen.

• Leg als je de loempiaatjes wil invriezen tussen de loempiaatjes een vel 

vetvrijpaper

https://www.youtube.com/watch?v=NxF0E6bED1o
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Loempia’s van de Chinees (van Tijgerkop) 

1. 400 gr bloem

2. 3 eieren

3. groot bakje taugé

4. 1 grote prei

5. paar wortelen

6. theelepel kerrie poeder

7. theelepel ve-tsin

8. theelepel suiker

9. eetlepel rijstwijn

10. eetlepel sesamolie

11. zout en peper

Maak een beslag van de bloem, 600 ml water, een theelepel zout, en 1 ei. 

Laat het beslag een paar uur rusten in de koelkast.

Snij de prei in dunne ringen, rasp de wortel. Was de groenten. Breng een 

pan water met peper en zout aan de kook en laat de groenten 1 min 

meekoken. Giet af en spoel met koud water. Droog de groenten in de 

groenten centrifuge. 

Doe de groenten in een kom en breng op smaak met zout, suiker, ve-tsin, 

rijstwijn en sesamolie.

Verhit wat olie in een grote koekenpan en verwijder de overtollige olie met 

keukenpapier. Bak van het beslag dunne grote flensjes. Keer de flensjes om 

zodra dat kan. Ze moeten licht van kleur blijven.

Roerbak de overgebleven eieren en breng op smaak met zout, peper, 

kerriepoeder, scheutje rijstwijn en sesamolie.

Maak van de flensjes en de roerei en groenten loempia’s volgens Tijgerkop. 

Gebruik wat beslag om de loempia dicht te lijmen.

https://www.youtube.com/watch?v=3bjD9VQteqw

https://www.youtube.com/watch?v=w7MzaWr1Rgg

Wikkel de ongebakken loempia’s in keukenfolie om ze in te vriezen. 

https://www.youtube.com/watch?v=3bjD9VQteqw
https://www.youtube.com/watch?v=w7MzaWr1Rgg
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Nasi van de Chinees (naar tijgerkop)

1. Pakje spekblokjes van AH, of in dobbelsteentje gesneden spek

2. 2 eieren

3. 300 gr rijst

4. groene paprika (of rood of geel)

5. kopje diepvries doperwtjes

6. paar wortelen of een halve winterpeen

7. 2 flinke bosuien

8. 3 tenen knoflook

9. 5 kruiden poeder

10. ve-tsin

11. Knorr

12. peper

13. Ketjap manis

14. lichte sojasaus

15. Chinese rijstwijn

16. sesam olie

17. kruiden olie

Kook de rijst volgens de gebruiksaanwijzing en laat helemaal afkoelen

Kook de spekblokjes 10 min in wat water met een theelepel 5 kruidenpoeder

en een flinke scheut donkere sojasaus. Giet af en laat de spekblokjes 

een paar uur in de koelkast afkoelen.

Snij de paprika en de wortel in stukjes net iets groter dan de erwten. Snij de 

lente ui in ringen en hou het groene en witte deel apart. Roerbak de paprika, 

wortel en erwten. Bak als deze een beetje zacht beginnen te worden de 

fijgehakte knoflook en het witte deel van de lente uit een minuutje mee. 

Doe de groenten in een bord.

Verhit de wok opnieuw met een flinke scheut kruiden olie. Roerbak de twee 

eieren tot deze net gestold zijn. Voeg de rijst toe en schep om. voeg dan de 

groenten en het spek toe. Roerbak tot alles warm is. Breng op smaak met

een theelepel ve-tsin, een mespunt 5 kruidenpoeder, peper, Knorr, een 

eetlepel Chinese rijstwijn, een eetlepel sesam olie en tenslotte een scheut

lichte sojasaus. De soja saus zakt naar de bodem en stoomt van onder af

de rijst tot deze helemaal op temperatuur is.
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Kruidenolie van Tijgerkop 

1. ¼ tot ½ fles zonnebloemolie

2. flink stuk verse gember

3. bolletje knoflook

4. 2 (rode) uien

5. opgehoopte theelepel Szechuan peper bolletjes

Haal het droge schilletje van de uien en snij ze in vieren.

Snij de gember in 4 mm dikke plakken.

Pek de knoflook teentjes en plet ze met een mes.

Verhit de olie in een pan of wok en frituur de uit, knoflook, gember en peper

zachtjes op een niet te hoog vuurtje. Haal als alles donker gekleurd is

en de smaak heeft afgegeven de ingrediënten met een schuimspaan uit de 

olie.

Laat de olie afkoelen en bewaar die in een pot of een fles.

Een ideale smaakmaker voor heel veel oosterse wok gerechten

https://www.youtube.com/watch?v=U4m9mEqqrnk

. 

https://www.youtube.com/watch?v=U4m9mEqqrnk
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Okra met uien (Bhindi-pyaaz) 

1. 300gr Okra

2. 1 rode paprika

3. 1 flinke ui

4. 1 theelepel mosterdzaad

5. halve theelepel hele komijn

6. 4 tenen knoflook fijngehakt

7. mes puntje chilli poeder

8. zout naar smaak

9. halve theelepel garam masala

Was de okra, verwijder de harde punten en snij ze schuin doormidden.

Maak van de paprika reepjes van 5 mm en snij die doormidden.

Halveer de ui en maak daar halve maandjes van 5 mm breed van.

Verhit een flinke scheut olie in een wok tot een mosterdzaadje dat erin valt 

direct begint te bruisen en poppen. Voeg dan de rest van het mosterdzaad

en de komijn toe. Neem de pan van het vuur en laat de knoflook heel 

zachtjes een minuutje bakken.

Voeg dan de okra, paprika en ui toe, zet het vuur middelhoog en roerbak 

alles 2 min.

Voeg chili poeder en zout toe en bak nog eens 3 min.

Voeg de garam masala toe en roerbak nog eens 1 min.

Neem de pan van het vuur en serveer meteen.

. 
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Libanese snijbonen (Loubié bi zeit) 

1. 2 zoete (rode) uien

2. 4 tenen knoflook

3. olijfolie

4. ½ theelepel kaneel

5. afgestreken theelepel piment

6. mespuntje cayennepeper

7. 500gr snijbonen

8. 1 klein blikje tomatenpuree

9. 4-5 rijpe trostomaten

Was de snijbonen en snij ze in stukken van 3 tot 4 cm met mooie schuine 

punten.

Halveer de uien en snij die in halve ringen. Snij de knoflook in dunne 

plakjes. Verhit een flinke scheut olijfolie en bak de uien 10 minuten zachtjes

bak de knoflook een minuutje mee. 

Voeg de tomatenpuree toe en bak die een minuutje mee zodat de bittere

smaak verdwijnt. Voeg dan de kaneel, piment en cayennepeper en de 

snijbonen toe.

Verwijder het kroontje van de tomaten en snij ze in stukken. Voeg de 

tomaten toe aan de bonen. Strooi er wat grof zout over en stoof de bonen

met de deksel op de pan ca. 4 min. Voeg voor het opdienen een mooie 

scheut olijfolie toe.

Dien op met warm platbrood.

. 
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Maxicaanse taco’s met bonen en vegie gehakt 

1. Pakje vegetarisch gehakt

2. 1.5 eetlepel Mexicaanse tacokruiden

3. 400gr Mexicaanse roerbakgroente

4. 1 blik zwarte bonen

5. pakje gordita’s

6. ½ krop ijsbergsla

7. bekertje zure room

8. olijfolie

Verhit ruim olijfolie in een hapjespan of in een wok. Roerbak de groente ca. 

3 min tot ze een beetje zacht beginnen te worden. Voeg dan het vegetarisch 

gehakt en de kruiden. Warm goed door en zorg ervoor er voldoende olie bij 

zit om alles lekker smeuïg te maken.

Laat de bonen uitlekken en voeg die toe en warm die ook door en door. 

Breng op smaak met peper en zout. 

Vet een koekenpan in met een beetje olijfolie en bak de gordita’s 15 

seconden aan elke kant tot ze een kleurtje krijgen.

Snij de ijsbergsla in dunne reepjes. Vul de gordita’s met wat sla een schep 

van het bonen / gehakt mengsel en eventueel een schepje zure room en/of 

guacamole.

. 
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Witlofrolletjes met hesp en kaassaus (Peter Goossens) 

1. 6 flinke stronken witlof

2. 6 plakken beenham 1.5 maal de normale dikte

3. 50 gr bloem

4. 100 gr boter

5. ca. 500 ml melk

6. ongeveer 50 gr geraspte kaas  + wat extra om er over te strooien

7. peper, zout nootmuskaat

Verwijder met een scherpmesje het hartje uit de stronk van de witlof, maar 

laat verder de stronkjes intact. Verhit in een brede pan de boter zodanig dat 

die noisette wordt. leg de stronkjes in de pan, bestrooi met peper en zout 

(allebei de kanten) and bak de stronkjes ongeveer 5 min per kant tot ze licht 

bruin zijn. 

Voeg dan een flinke scheut kokend water toe en dek de witlof stronkjes af 

met een velletje vetvrijpapier. Laat de stronkjes op een laag vuurtje 

ongeveer een uur stoven. Draai ze een keer om halverwege.

Begin na 50 min met de kassaus. maak van de bloem en de boter en de 

melk een witte saus. Voeg de kaas toe. het moet een vrij dikke saus worden 

die draden trekt.

Vet een ovenschaal in en leg daar de in ham gevulde rolletjes in. Bedek met 

een mooie dikke laag saus en strooi daar nog wat extra geraspte kaas over. 

Zet de schaal ongeveer 15 min in de hete lucht oven op 180C. Maak de 

laatste minuut met de gril een mooi korstje.  

https://youtu.be/fKcKEQxSjx8

https://njam.tv/recepten/witloofrolletjes-met-hesp-en-kaassaus

. 

https://youtu.be/fKcKEQxSjx8
https://njam.tv/recepten/witloofrolletjes-met-hesp-en-kaassaus
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Courgette saus met linguine (uit Terhofstede)

1. 1 grote courgette

2. 1 klein uitje

3. 6 tenen knoflook

4. pakje blad peterselie

5. klein blikje ansjovis

6. pak linguine of spaghetti pasta

7. olijfolie

8. klont roomboter

9. eventueel Parmazaanse kaas

Snij de courgette in plakken van 1 cm en snij die plakken weer in stukjes 

van ongeveer 1.5x1.5cm. Snipper het uitje, de tenen knoflook en de

peterselie ragfijn. 

Verwarm terwijl water aan de kook wordt gebracht voor de paste de olijfolie 

en fruit het uitje en de ansjovis met de olie uit het blikje. Voeg als de 

ansjovis is gesmolten de helft van de knoflook toe en bak die een minuutje 

mee. Voeg dan de blokjes courgette toe en bak die met de deksel op de 

pan terwijl je ze af en toe omroert. 

Kook als de courgette bijna klaar (zacht) is de spaghetti. Voeg de rest van 

de knoflook en de peterselie toe en roerbak die een minuutje mee. breng op 

smaak met peper en zout en roer door de courgette een klontje roomboter. 

Giet de pasta af en roer die onmiddellijk door de saus. Dien er apart de 

geraspte Parmezaanse kaas bij op. 

De ansjovis kan natuurlijk weggelaten worden of vervangen worden door 

een handje gepureerde groene olijven.  
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Puree van ronald

1. bloemige aardappelen

2. melk

3. boter

4. paneermeel

5. tabasco

6. nootmuskaat

7. peper

8. zout

Schil de aardappelen en snij ze in stukken van ongeveer 3x3 cm. Schil 

zoveel aardappelen dat je de schaal die je wilt gebruiken ermee kunt vullen 

en dat er een kop van ongeveer een cm of zo bovenuit steekt.

Kook de aardappelen in gezouten water gaar en vet in de tussentijd de 

ovenschaal in met boter en bedek de bodem en de zijkanten van de schaal 

met paneermeer.

Giet de aardappelen af als ze gaar zijn af en stamp ze fijn. Voeg een flinke 

klont boter en een scheut melk toe. Stamp tot alles een puree is. Op het 

laatst maak ik de puree altijd fijn met de achterkant van een opscheplepel.

Voeg net zoveel melk toe tot je een mooie soepele puree hebt. Breng op 

smaak met peper, Knorr, ca. 1/3 bol nootmuskaat en een paar splashes

tabasco. 

Doe de puree in de ovenschaal en strijk glad. Bedek met een dun laagje 

paneermeel. Spuit wat olijfolie over de paneermeel of verdeel er wat 

klontjes boter over.

Bak de puree in de oven op 180C gedurende 30 min of tot hij mooi bruin is.    
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Prei schotel van Ronald

1. 3 mooi grote preien

2. 3 tenen knoflook

3. klein bekertje crème fraiche

4. eventueel wat allesbinder

5. eventueel mosterd

6. eventueel kerrie poeder

7. peper

8. Knorr

9. spillen voor puree (zie recept puree)

Snij de prei in de lengte richting en was die. Snij de prei dan in ringen van 

ongeveer 1 cm. Snij de knoflook fijn. Bak de knoflook ongeveer 1 min in 

olijfolie en voeg dan de prei toe. Bak even aan en smoor de prei dan met de 

deksel op de pan. 

Maak in de tussentijd de puree voor een halve schaal.

Voeg als de puree zacht is de crème fraiche toe en laat die warm worden.

Breng op smaak met peper en Knorr en een theelepel mosterd of kerrie 

poeder, wat je wilt. Als de prei saus erg dun is kun je die wat binden met 

allesbinder. 

Bedek de bodem van de ovenschaal met de prei en dek die af met de 

puree. Je kunt de puree bedekken met paneermeel of met geraspte kaas.

Bak de schotel in de oven op 180C of tot hij mooi bruin is.

Lijkt me ook lekker met blokjes ham door de prei!
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Thaise kokos-limoensoep

1. 2 groente bouillonblokjes

2. 2 eetlepels gele Thaise curry pasta (Rode is ook goed)

3. 250gr aardappels in blokjes van 1 x1 cm

4. Blikje van 400ml kokosmelk

5. 250gr (kastanjechampignons)

6. 250gr sperziebonen in stukjes van 2 cm

7. 250gr diepvrieserwten

8. Rasp en sap van een halve limoen

9. 125gr taugé

10. Handje koriander, gehakt

Breng 700 ml water met de twee groente bouillonblokjes aan de kook.

Meng er twee eetlepels curry pasta door en de in blokjes gesneden 

aardappel. Breng weer aan de kook en laat 10 min pruttelen.

Voeg dan de helft van het blikje kokosmelk, de champignons, sperziebonen

en doperwten toe en laat nog eens 15 min pruttelen. Proef of alles gaar is 

en zacht genoeg naar je zin en laat anders nog even door pruttelen.

Breng de soep op smaak met het rasp en sap van de halve limoen, en zout 

en peper. 

Voeg de taugé toe en laat een minuutje mee koken.

Voeg de rest van de kokosmelk toe en de koriander. Maak de soep weer 

warm, maar laat hem niet meer koken anders gaat de kokosmelk weer 

schiften.
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Stoofpeertjes van Oma (Moerdijk)

1. 1 – 2 kg stoofpeertjes

2. 2 -3 kaneelstokjes of een theelepel kaneel poeder

3. 2 eetlepels donkere basterdsuiker

4. paar kruidnagels

5. 5 – 10 peper korrels

Schil de peertjes, verwijder het kroontje maar laat het steeltje eraan zitten.

Was ze daarna.

Doe de peertjes in een pan met water zodanig dat ze net onder staan. Voeg 

suiker, de kaneel (stokjes), kruidnagels and peper korrels toe en bren gaan 

de kook. Laat de peertjes ongeveer 3 uur heel zachtjes prutten. keer de 

peertjes af en toen en prik er in om te kijken of ze niet te zacht worden.

Laat afkoelen en dien koud op.
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Uiensoep van Ad (van Holland International)

1. 1 kg (grote) uien

2. 5 tenen knoflook

3. 5 AH rundvlees bouillonblokken

4. bloem

5. klont boter

6. olijfolie

7. verse peper

8. zout en/of Knorr

Schil  de uien en snij ze grof in halve maantjes. Pel en hak de knoflook.

Maak van de bouillon blokken 2 liter bouillon.

Verhit de klont boter en een flinke scheur olijfolie en bak de uien tot ze 

donker bruin zijn. Blijf continue roeren om te voorkomen dat de uien 

aanbranden. bak de knoflook aan het eind nog 1 a 2 minuten mee.

Voeg dan twee eetlepels bloem toe en bak de bloem 2 minuten mee om te 

laten garen. Voeg dan de bouillon toen en breng aan de kook. Roer tot de 

soep bindt en breng dan op smaak met zout/Knorr en peper.
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Janie’s Venkel, prei lasagne

1. 2 “normale” venkel knollen

2. 2 dikke preien

3. 5 tenen knoflook

4. 4 a 5 takjes tijm (niet noodzakelijk)

5. Flinke scheut witte wijn

6. Klontje boter

7. 50gr bloem

8. 50gr boter

9. 1 liter melk

Rits de blaadjes tijm van de steeltjes. Pel de knoflook en hak de teentjes 

fijn. Was de venkel en de prei. Snij de venkel in kleine blokjes en snij de prei 

in halve plakjes.

Verwarm de boter met een scheut olijfolie in een braadpan. Als de olie/boter 

warm is bak dan de tijm blaadjes ongeveer een minuutje. Bak dan de 

knoflook een minuutje mee. Voeg de prei en fijngesneden venkel toe en 

roerbak ongeveer 15 min. Voeg een scheut wijn toe en stoof de groeten 

ongeveer 40 minuten tot ze zacht zijn. Roer regelmatig en voeg af en toe 

indien nodig een scheutje water toe.

Maak in de tussentijd een witte saus: smelt de boter (50gr) en voeg dan de 

bloem toe. Gaar de bloem ongeveer 1 a 2 minuten en voeg dan in scheutjes 

de melk toe. Roer telkens goed tot dunne witte saus ontstaat die niet te dik 

is. Niet alle melk is nodig!. Breng de saus op smaak met een halve bol 

nootmuskaat, peper, Knorr en een paar druppels tabasco.

Rasp de gewone en Parmezaanse kaas. Voeg eerst de witte saus aan de 

prei./venkel toe tot en mooie smeuïge saus instaat. Voeg dan de kaas toe. 

Maak de lasagne op. Begin met een laagje saus. Verdeel er wat vlokken 

Mozzarella en Gorgonzola kaas over. Dan lasagne bladeren, saus, vlokken 

kaas etc. dek af met een laag saus en vlokken en geraspte kaas. Verwarm 

ca. 40 min op 180 C. Laat even afkoelen voor opdienen

10. Stukje Parmezaanse kaas

11. Stukje gewone kaas

12. Stukje Gorgonzola

13. Halve bol mozzarella

14. Verse lasagne bladeren (AH)

15. (bol) nootmuskaat

https://thehappyfoodie.co.uk/recipes/jamie-olivers-lasagne-slow-cooked-fennel-

sweet-leeks-and-cheeses

https://thehappyfoodie.co.uk/recipes/jamie-olivers-lasagne-slow-cooked-fennel-sweet-leeks-and-cheeses
https://thehappyfoodie.co.uk/recipes/jamie-olivers-lasagne-slow-cooked-fennel-sweet-leeks-and-cheeses
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Samosa’s uit “De Indiase keuken”

1. 1 uit zeer fijn gesneden

2. 3 tenen knoflook geperst of heel fijn

3. kopje diepvries erwten

4. 1 aardappel 

5. 1 flinke wortel

6. ½ thee lepel hete curry poeder

7. 1 theelepel koriander poeder

8. 1 rode peper in kleine stukjes

9. 1 theelepel zout

10. 1 theelepel zwart mosterdzaad

Roer in een kom de bloem en zout door elkaar. Maak een kuiltje in het 

midden. Doe daar de citroensap en de gesmolten boter in. Werk de boter 

met de vingertoppen door de bloem. Voeg ongeveer 100ml water toe en 

kneed dit tot een deeg. Blijf net zolang water toevoegen en kneden tot je 

een soepel deeg hebt. Verpak het deeg in keukenfolie en laat het in de 

koelkast een halfuurtje rusten. 

Snij de wortel en de aardappel in stukjes ter grote van een erwt. Bak in een 

koekenpan de ui in een scheut olie. Voeg als de ui een kleurtje gaat krijgen 

(ca. 5 min) de knoflook toe en laat die een minuutje mee bakken. Voeg da 

de aardappel en de wortel toe, bak die ongeveer 5 minuten onder 

voortdurend omscheppen. Voeg dan the curry poeder, koriander poeder, de 

rode peper, het zwart mosterdzaad en het zout toe, bak een minuutje en 

voeg dan de erwten en een scheutje water toe. Roer alles door elkaar en 

laat op een heel laag vuurtje ongeveer een kwartiertje pruttelen. Voeg 

eventueel tussendoor een scheutje water toe. Aan het eind moeten de 

groenten gaar zijn en het mengsel droog. 

Verdeel het deel in 6 a 7 stukken. Rol die uit tot een schijfje van ongeveer 

15 cm. Leg twee lepels groenten net naast het midden. maak de rand van 

het deeg een beetje nat met een natte vinger. Vouw de plak deeg dicht en 

druk de lucht eruit. Maak met een vorm ribbeltjes in de rand.

Frituur de samosa’s ongeveer 5 minuten op ongeveer 180C.

1. 150 gr bloem

2. 1 tl zout

3. 40 gr gesmolten boter

4. ½ eetlepel citroensap

Voor het deeg
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Marie-José’s loempia taart

1. pakje vegetarische “pulled chicken”

2. soja saus

3. sesamolie

4. Chinese rijstwijn

5. 400 gr Oosterse wokgroenten

(met veel taugé)

6. Eventueel een handje cashewnoten

7. 3 eieren

Verwarm de oven voor op 175 graden.

Maak zo nodig de kipstukjes wat kleiner. Verwarm 1 el olie in een wok pan 

en voeg de kip toe, gevolgd door peper, zout en 1 el sojasaus. Bak de kip 

kort om en om en voeg dan de groenten toe, gevolgd door nog 1 el 

sojasaus. Bak zo'n 4 minuten. Breng op smaak met Knorr, een dopje sesam 

olie en een dopje Chinese rijstwijn en een schepje suiker.

Neem een springvorm met een doorsnede van 24 cm en leg 1 vel filodeeg

op de bodem. Leg er vervolgens 6 vellen omheen met de helft van het vel 

uit de springvorm hangend. Houd 1 vel achter. Schep het groenten-

kipmengsel in de springvorm. Hak de cashewnoten in grove stukjes en 

strooi deze over de vulling.

Klop de eitjes met 1 el sojasaus en wat peper los, giet over de vulling. 

Verdeel met een lepel het ei een beetje door de vulling.  Leg dan het 

overgebleven filodeegvel midden op de vulling. Sla tot slot de 

overhangende vellen naar binnen, zodat de taart aan de bovenkant 

dichtgemaakt is met filodeeg. Bestrijk de bovenkant licht met olie. 

Zet de taart laag in de oven en bak 'm in 45 minuten goudbruin. Houd 'm 

goed in de gaten want filodeeg kan snel verbranden. Als het te hard gaat, 

kun je desnoods de bovenkant afdekken met aluminiumfolie.

Haal de taart dan uit de oven, snijd in punten en serveer met nog een klein 

beetje sojasaus.

https://www.smulweb.nl/recepten/1449265/Loempiataart

https://www.smulweb.nl/recepten/1449265/Loempiataart
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Chili warps

1. Restant van de chili schotel (bonen en rijst)

2. bekertje crème fraiche

3. geraspte kaas

4. middel grote wraps

5. olijfolie

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Boter een ovenschaal

Verwarm de chili schotel “left overs” in de magnetron zodat het goed lauw is 

en niet meer zo’n klont

Leg een flinke lepel in een worstvorm net onder het midden van de wrap. 

Leg er een paar dotjes crème fraiche op. Strooi daar wat kaas over naar 

smaak. Rol de wraps strak op. ze mogen best wat dik zijn en leg ze met de 

onderkant naar beneden in de schaal.

Naar keuze kun je de wraps betrijken met wat crème fraiche of met olijfolie.  

Strooi er kaas over en besprenkel die met olijfolie.

Verwarm in de oven tot de kaas gesmolten is en de wraps krokant.
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Bombay potatoes

1. aardappelen zoveel als nodig (ietwat bloemig)

2. zonnebloem olie

3. klontje boter

4. 2 uien gesneden in niet te kleine stukken

5. theelepel mosterdzaad

6. theelepel komijnzaad

7. theelepel kurkuma

8. zout

Schil de aardappelen en was ze terwijl ze nog heel zijn! Giet de pan 

leeg en de aardappelen op de aanrecht. Snij de aardappelen dan in 

stukken van ongeveer 2x2 cm doe ze terug in de pan en zet ze 

uiteindelijk onderwater. Op die manier blijft er zoveel mogelijk zetmeel 

aan de aardappelen kleven.

Kook de aardappelen met een flink schepje zout (belangrijk) tot de punt 

van een mes er net doorheen gaat. Als de aardappelen goed zijn giet ze 

af en op een klein vlammetje schud ze op tot ze mooi bloemig zijn.

Stort de aardappelen op een ovenblik waarop een vel vetvrij papier ligt 

(scheelt schoonmaken). Verdeel ze en laat helemaal afkoelen.

Verwarm de oven voor op 220C. En zet het ovenblik vast in de oven 

zodat die mee verwarmd wordt.

Verhit in een wok de olie en smelt de boter. Als die goed heet zijn (niet 

laten verbranden) voeg dan de aardappelen toe en bak die een paar 

minute regelmatig omscheppend tot ze een beetje verkleuren. Voeg dan 

de gesneden uien en de kruiden toe en schep even om tot de 

aardappelen mooi geel zijn geworden.

Haal de hete ovenschaal uit de oven en stort de aardappeltjes in de 

schaal. Verdeel ze en bak ze in de oven. Zet de oven op hete lucht 

stand en schep ze om de 10 a 15 minute een keer om. Bak ze tot ze 

mooi bruin zijn (ca. 45 min).
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Vega kip tau sie (tau sie kai) 

1. pakje vegetarische kipstuckjes (vega slager)

2. 1 grote ui, in halve maantjes gesneden

3. 2 paprika's in strookjes van 5 mm breed and 3 cm lang

4. handje champignons, in stukken

5. 4 a 5 bosuitjes gesneden, hou de dikke stukken en het groen apart

6. halve komkommer, zaadjes eruit gehaald en in schuine stukken

7. 3 tenen knoflook, fijngehakt

8. stukje gember, fijngehakt

9. potje Chinese zwartebonen saus

10. Chinese sojasaus

11. Chinese kookrijstwijn

12. 1 eetlepel Maizena aangemaakt met 3 eetlepels water

13. eetlepel suiker

14. sesamolie

15. zonnebloemolie

Verhit de zonnebloem olie en bak de kipstuckjes mooi bruin. Haal ze uit 

de pan en hou ze warm.

Voeg opnieuw wat zonnebloem olie toe en bak de uien met een flinke 

theelepel zwartebonen saus. Voeg als de uien zacht zijn de knoflook en 

de gember toe en bak die een minuutje mee. 

Voeg dan de paprika, champignons en de dikke stukken van de 

bosuitjes toe. Roerbak een paar minuten en voeg dan een scheut 

sojasaus, de suiker en eventueel een eetlepel tomatensaus of ketchup 

toe. 

Roerbak even en voeg dan de kipstuckjes, komkommer en het groen 

van de bosuitjes toe. Maak de saus aan met de Maizena. 
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Vega kip korma 

1. pakje vegetarische kipstuckjes (vega slager)

2. 1 grote ui, in stukjes gesneden

3. een flinke hand sperziebonen doormidden gesneden

4. een handje wortels in stukjes gesneden

5. 3 tenen knoflook, fijngehakt

6. stukje gember, fijngehakt

7. half blikje kokosmelk

8. half blikje tomaten blokjes

9. 1 theelepel mosterdzaad

10. 1 eetlepel gedroogde curryblaadjes

11. 1 theelepel kurkuma

12. 1 mespunt hete curry poeder

13. zonnebloemolie

Blanceer de gesneden boontjes en wortels tot ze net gaar zijn (een paar 

minuten).

Verhit de zonnebloem olie en bak de kipstuckjes mooi bruin. Haal ze uit 

de pan en hou ze warm.

Voeg opnieuw wat zonnebloem olie toe en bak het mosterdzaad en de 

curryblaadjes tot het mosterdzaad gaat poppen. Voeg dan de uien toe 

en bak die tot de zacht worden. Bak knoflook en gember een minuutje 

mee.

Voeg de kurkuma en het hete curry poeder toe en roerbak een minuutje.

Voeg de boontjes en de wortels toe en roerbak enkele minuten. Voeg 

dan de kipstukjes, de kokosmelk en de tomaten toe. Als de saus nog te 

dik is nog wat tomaten blokjes en kokosmelk toevoegen. Laat alles een 

minuut of tien zachtjes pruttelen. Breng op smaak met Knorr (of zout) en 

peper.
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Snelle Chinese nasi  

1. flinke kop Basmatie rijst gekookt en helemaal afgekoeld

2. 1 ei

3. 1 ui in stukjes gesneden

4. 1 prei schoongemaakt en in ringen gesneden

5. een handje diepvries doperwtjes

6. 2 a 3 lente uitjes in stukjes gesneden 

7. 3 tenen knoflook, fijngehakt

8. stukje gember, fijngehakt

9. 1 theelepel sambal oelek

10. 1 halve theelepel kerrie poeder

11. 1 halve theelepel Chinese 5 kruidenpoeder

12. 1 eetlepel Chinese sojasaus

13. 1 eetlepel Chinese kook rijstwijn

14. 1 eetlepel sesamolie

15. zonnebloemolie

Verhit de zonnebloemolie en bak de ui met de theelepel sambal tot die 

zacht is. Schuif de ui opzij en roerbak het ei. Roerbak de knoflook en de 

gember een minuutje mee. Voeg de kruiden toe gevolgd door de prei. 

Voeg als de prei een beetje zacht begint te worden de lente ui en de 

doperwtjes toe. Roerbak die heel kort. Voeg dan de rijst toe en bak die 

al omscheppend.

Breng op smaak met sojasaus, rijstwijn en sesam olie en Knorr.

Verwarm tot alles door en door warm is.
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Aspergesoep van mama 

1. 500 gram asperges

2. sjalotjes of uitjes

3. 1 aardappel

4. (krul)peterselie

5. 2 groentebouillontabletten

6. Kookroom

7. Peper

8. Olijfolie

9. 1 tl Kerriepoeder

Schil de asperges, snij de kontjes af en snij de asperges in stukjes van 

2 cm. Snipper de sjalotjes/uitjes, schil de aardappel en snij in kleine 

blokjes.

Fruit de sjalotjes/uitjes met de kerriepoeder zachtjes in 2 el olijfolie.

Die 1 liter water, de groentebouillontabletten en de schillen in de pan en 

kook ca. 30 min.

Haal de schillen uit de pan en gooi deze weg.

Voeg de aspergestukjes en de aardappelblokjes toe aan de bouillon en 

laat dit nog 15 min koken.

Haal de helft van de asperge stukjes uit de pan en pureer de soep met 

de staafmixer.

Breng op smaak met peper, voeg de aspergestukjes en de kookroom 

toe en warm nog even door.

Garneer met krulpeterselie. 
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Ma Po Tufo (麻婆豆腐)

1. hot bean sauce / broad bean sauce

2. 1 volle theelepel Sichuan peper korrels

3. 1 blok tofu van ongeveer 400 gr 

4. 1 rode paprika

5. halve komkommer

6. 3 lente uitjes

7. 4 tenen knoflook of meer

8. donkere sojasaus

9. oestersaus (niet voor vegetarisch)

10. sesam olie

11. suiker 

12. Maizena of aardappelzetmeel

13. Ve-Tsin

14. zonnebloem olie

Snij de tofu in blokjes van 1.5 x 1.5 cm. Doe de tofu in een pannetje met 

koud water en breng langzaam aan de kook. De tofu mag gerust tussen

5 a 10 min koken.

Doe een flinke scheut olie in een wok en voeg een theelepel Sichuan 

peperkorrels toe. Laat die zachtjes een aantal minuten roosteren tot de 

korrels een mooie rode kleur aan de olie geven.

Maak intussen de paprika schoon, snij hem in stukken van ongeveer 3 

cm lang. Snij de lente ui in schuine stukken en hou het groen apart van 

de stelen. Schil de komkommer, halveer hem overlangs en verwijder de 

zaadjes en snij in stukjes. Hak de knoflook.

Haal de korrels met een schuimspaan uit de olie en maal ze fijn in een 

vijzel. Bak in de overgebleven olie de ruime eetlepel bonenpasta enkele 

minuten onder voortduren omroeren tot de pasta uit elkaar valt en de 

olie mooi heeft gekleurd. Bak de knoflook en een schep suiker een 

minuutje mee. Voeg de gemalen peperkorrels toe.

Giet na ongeveer 5 min de tofu af en breng die opnieuw met wat water 

aan de kook.
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Voeg de paprika, de steel van de lente ui toe en roerbak die enkele 

minuten tot ze wat zacht gaan worden.

Schep met een schuimspaan de tofu toe en net zoveel van het 

kookvocht tot het mengsel net (niet) onder staat.

Voeg een halve theelepel zout, een halve theelepel ve-tsin, een 

theelepel suiker en een scheut donkere soja saus, oestersaus, sesam 

olie en Chinese rijstwijn toe.

Meng een eetlepel Maizena met wat water tot een papje en voeg net 

zoveel aan het gerecht toe dat de dikte je aanstaat.

Voeg als laatste de komkommer en het groen van de lente ui toe en 

kook die nog een minuutje mee.

Ma Po Tofu is een van de bekendste gerechten van de Sichuan keuken.

Zie ook:

Tijgerkop: https://www.youtube.com/watch?v=2x6dRHgywdg

Chef Wang: https://www.youtube.com/watch?v=KpnLLhBVIjk

https://www.aziatische-ingredienten.nl/mapo-tofu/

Tips van Jian om aan de bonensaus te komen:

The sauce is 郫县豆瓣酱 in Chinese. 郫县(Pi Xian, the name of the 

countryside)豆瓣(dou ban, means beans)酱(jiang, means sauce). 

If you refer to the spicy bean sauce from PiXian, the Asian staff in the 

Asian supermarket should know it. Good luck!

https://www.youtube.com/watch?v=2x6dRHgywdg
https://www.youtube.com/watch?v=KpnLLhBVIjk
https://www.aziatische-ingredienten.nl/mapo-tofu/
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Aardappelkroketjes 

1. 1 kg geschilde aaradappelen

2. 30 gr boter

3. 3 eieren

4. gekruide paneermeer (AH)

5. bloem

6. Maggi

7. Franse mosterd

8. nootmuskaat

9. peper / zout

Het geheim van niet openbarstende aardappel kroketjes is een heel 

droog gekookte aardappel.

Gebruik goede harde verse aardappelen. Slappe aardappelen worden 

snel een natte moes.

Kook de aardappelen gaar in gezouten water. Zorg ervoor dat de 

aardappelen net gaar zijn! Dat is heel belangrijk! Stoom de aardappelen 

zeer goed droog. Pureer ze bij voorkeur met een puree knijper die je zo 

hoog mogelijk houdt zodat er nog vocht uit de slierten kan dampen. Laat 

de slierten zo los mogelijk nog 5 min uitdampen. 

Scheid van twee eieren de dooiers van de eiwitten. Bewaar de eiwitten

en roer de dooiers en de boter door de puree. 

Breng de puree op smaak met peper, zout (Knorr), nootmuskaat (niet te 

zuinig zijn) een flinke theelepel mosterd, drie “spashes” Maggi.

Het moet bij voorkeur een wat droge puree worden.

Doe de puree als die nog warm is in de kroketten pers. Strooi wat bloem 

op de plankjes van de kroketen pers. Pers twee plankjes met 

aardappelpuree. Laat ze tenminste 2 uur in de koelkast opstijven.

Ga naar pagina 187 voor het paneren / bakken van de kroketjes

Peter Goossens aardappelkroketjes

https://www.youtube.com/watch?v=vZUGLZ9-9V8&list=PL46881C0D4BC824B0&index=23
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Thaise gebakken (nasi) rijst 

1. Ongeveer 300gr gekookte (jasmijn) rijst

2. 3 knoflook tenen

3. 1 (rode) uit

4. 1 bosje bosuien

5. 1 flinke wortel

6. Flinke hand diepvries erwten

7. (kokos) olie

8. 2 eieren

9. 2 el lichte sojasaus

10. 1 el vissaus

11. 2 el ketjap manis

12. 1 el sesam olie

13. Dopje Chinese rijstwijn

Kook de (jasmijn) rijst volgens de verpakking. Laat de rijst helemaal 

afkoelen, liefst de dag ervoor klaarmaken.

Snij de knoflook in kleine stukjes. Pel en snij de ui in reepjes. Snij de 

bosui in fijne ringen. Schil de wortel(s) en snij die in kleine blokjes.

Gaar de blokjes wortel in de magnetron tot ze net gaar zijn.

Verhit een scheut (kokos)olie op middelhoog vuur en roerbak de ui en 

de knoflook tot de goudbruin zijn. Schuif de ui aan de kant en breek de 

eieren boven het lege stuk van de pan. Roerbak tot de eieren gestold 

zijn. Voeg dan alle groenten toe en roerbak enkele minuten. Voeg de 

sojasaus, ketjap manis, peper en vissaus toe. Roerbak nog een minuut 

en voeg dan de afgekoelde rijst toe.

Roerbak tot de rijst door en door heet is. Voeg een dopje rijstwijn en een 

scheutje sesamolie toe. Roerbak nog een minuutje.

Lekker met de mango (vega) kip curry van oma die kookt

Recept van Oma die Kookt

https://www.24kitchen.nl/recepten/kip-mangowok-met-gebakken-rijst
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Vispannetje met saffraan (2 personen) 

1. 2 preiwitte

2. 200 gr champignons

3. 500 gr gemengde vis

4. 30 gr boter

5. 30 gr bloem

6. 2 dl droge wijn

7. ½ citroen

8. 5 dl visbouillon

9. koffiemelk

10. Peper, zout

11. Flinke pinch saffraan

12. Ongeveer 50 gr geraspte kaas

Vis in stukken snijden. Bouillon met 1dl witte wijn en het sap van bijna 

een halve citroen aan de kook brengen. Hierin de vis laten pocheren 

(ca. 6 min afhankelijk van de grootte van de stukken vis).

Intussen prei en champignons in stukken snijden en stoven in wat boter 

en kruiden met peper en zout.

Vis laten uitlekken (stoofvocht niet weggooien).

30 gr boter smelten en de bloem erin laten garen. Aanlengen met het 

stoofvocht van de vis en eventueel de rest van de wijn tot een mooi 

gebonden roux. Voeg een flinke scheut koffieroom toe om de saus 

romig te maken. 5 a 10 min zachtjes laten pruttelen.

Ondertussen saffraan mengen met 2 lepels bouillon (om klontjes te 

voorkomen) en dan samen met de gestoofde groenten toevoegen aan 

de roux. Op smaak brengen met peper en zout.

Verdeel de vis over een ovenvaste schaal en verdeel de saus erover.

Kaas erover strooien en in de oven op 200C gedurende ca. 30 min 

gratineren. 

Met aardappelpuree of aardappelkroketjes.



186

Witlof kroketten

1. 500 ml groentebouillon (1 blokjes in 500 ml water)

2. 500 gr witlof (het liefst rode)

3. 250 gr oude brokkel kaas 

4. 80 gr boter

5. 100 gr bloem

6. 6 blaadjes gelatine geweekt in koud water

7. 3 eierdooier

8. Scheutje room (eventueel)

9. Flink veel paneermeel

Het braiseren van de witlof 

Snij met het puntje van een mesje het hard stukje uit de bodem van de witlof 

stronkjes. Halveer de witlof dan in de lengte richting. Smelt een flinke klont 

boter in een braadpan op een laag tot middelmatig vuur. Laat de boter net 

bruin worden. Leg er dan de halve stronkjes witlof in. Strooi er peper en zout 

over. Laat de stronkjes aan beide kanten een beetje kleuren en dek de 

stronkjes dan af met een velletje bakpapier. Laat de stronkjes gedurende 

ongeveer een halfuur helemaal zacht worden. Keer ze halverwege een keer 

om.

Het maken van de Salpicon

Smelt de boter in de pan. Meng de bloem erdoor en laat die 3 minuten 

garen. Voeg een derde van de bouillon toe en breng die al roerend aan de 

kook. Voeg geleidelijk het grootste gedeelte van de bouillon toe en blijf 

roeren tot er een dikke gladde saus ontstaat. Roer er het vocht dat bij het 

bakken van de witlof is gekomen er doorheen.

Breng de roux op smaak met peper, zout en nootmuskaat. Rasp de helft van 

de kaas en snij de andere helft in kleine blikjes. Voeg de geraspte kaas aan 

de roux toe en laat die al roerend smelten. Snij de witlof in kleine stukjes en 

voeg die aan de roux toe. 

Haal nu de roux van het vuur en laat een minuutje afkoelen. Meng de 

eierdooier met een scheutje room (eventueel) en roer door de salpicon. Roer 

dan de uitgeknepen gelatine blaadjes door het mengsel en tenslotte de 

blokjes kaas. Stort de salpicon in een met “clingfoil” bedekte schaal en laat 

een nacht afkoelen.

Zie volgende pagina voor het maken van de kroketjes.
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Kroketjes paneren

1. 1 eiwit (over van aardappel kroketjes maken)

2. 2 eieren

3. Bloem

4. (Gekruide) paneermeel

Hier wordt het paneren van aardappelkroketjes beschreven. Het paneren 

van andere kroketten gaat net zo.

Meng een theelepel bloem met het eiwit om “familie te maken” Voeg als dat 

een glad mengsel is de andere twee eieren en een heel klein scheutje 

olijfolie toe. Klop het geheel met een garde los tot het dun is geworden.

Snij de aardappel worstjes in vieren. 

Rol de kroketjes door de bloem. Zorg dat de bloem overal komt en schud de 

overtollige bloem er goed af.

Rol de kroketjes met de linkerhand door het losgemaakte ei. Zorg dat het ei 

overal komt. Schud dan het overtollige ei er goed af anders krijg je vieze 

baarden in de paneermeel.

Leg de kroketjes in de paneermeel. Pak 

met de rechterhand wat paneermeel en 

leg dat op de kroket. Rol dan het kroketje 

door de paneermeel en zorg ervoor dat je 

rechterhand droog blijft. Pak als het 

kroketje helemaal bedekt is het kroketje op 

en schud het overtollige paneermeel er 

goed af.

Leg de kroketjes in een schaal en laat ze 

voor frituren goed afkoelen.

Bak de kroketjes in 180C olie en vooral 

niet te lang. Ongeveer twee en een halve 

minuut is lang genoeg. Hoe langer hoe 

groter de kans dat

De kroketjes barsten.
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Hollandaise saus

1. X eierdooiers

2. 80 gr boter per eierdooier

3. X eierdopjes water (paar van de dopjes water kunnen 

vervangen worden door droge wittewijn.

4. Paar druppels citroen of limoen sap

5. Peper 

6. Zout

Zet de boter in een oven van 50-70C zodat deze smelt.

Doe de eierdooiers in een sauspan. Voeg de X eierdopjes water / wijn toe.

Klop het mengsel schuimig met de garde en zet de pan op een zacht vuur. 

Blijf met een flinke snelheid kloppen in een achtvorm (of draai de pan 

voortdurend een kwartslag naar links en naar rechts). Bewerk de volledige 

bodem van de pan, zodat het eigeel geen kans krijgt om te stollen tot stukjes 

‘omelet’. Neem de pan af en toe weg van het vuur, zodat je de temperatuur 

van de saus onder controle kan houden. Blijf kloppen tot je een licht 

gebonden schuimige saus krijgt, waarin de garde z’n sporen achterlaat.

Roer de boter door de saus, blijf kloppen!

Roer een paar druppels citroensap door de saus en breng op smaak met 

peper en zout.

Mouselline saus

Maak de Hollandaisesaus zoals hierboven beschreven en roer er aan het 

eind een flinke lepel half geklopte room (dikte yoghurt) door.

https://dagelijksekost.een.be/gerechten/hollandaisesaus

Johan Segers

Peter Goossens

https://dagelijksekost.een.be/gerechten/hollandaisesaus
https://www.youtube.com/watch?v=YQdpipgbeJM
https://www.youtube.com/watch?v=ZS5EChcc8Yw
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Rabarbercrumble

1. 1 vanillestokje (of een zakje vanillesuiker)

2. 1 kg rabarber in stukjes

3. 250 gr kristalsuiker

4. 100 gr bloem

5. Snufje zout

6. 125 gr fijngehakte hazelnoten

7. 75 gr boter in klontjes

Snijd het vanillestokje in de lengte open en schraap het merg eruit. Meng de 

rabarber met 150 gr suiker en het vanillemerg. Schep dit mengsel in een 

ovenschaal. 

Meng voor de kruimellaag de bloem, zout, 100 gr suiker, hazelnoten en de 

boter in de keukenmachine tot een kruimelig mengsel (als broodkruim). Of 

meng bloem, zout, suiker en moten en verkruimel de boter er met de 

vingertoppen door.

Strooi de  kruimellaag over de rabarber en bak de crumble in circa 30 min in 

het midden van de voorverwarmde oven op 150C. Lekker met ijs of 

slagroom.

Tip:

Gebruik het liefst jonge rabarber.

Gebruik 50% rabarber ,et 50% appel 
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Cocktailsaus

1. 200 ml mayonaise

2. 4 eetlepels slagroom

3. 2 eetlepels tomatenketchup

4. Tabasco

5. 2 eetlepels whisky of cognac

6. 1 theelepel citroensap

Klop 4 eetlepels slagroom niet al te stijf en roer en 200 ml mayonaise 

doorheen (1 bruin schaaltje helemaal vol).

Roer er dan 2 eetlepels tomatenketchup doorheen met een paar druppels 

tabasco tot de kleur egaal is.

Meng er dan 2 eetlepels whisky of cognac en de theelepel citroensap door.

Breng op smaak met zout.
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Portugese ossestaart in rode wijn (Rabado ao vinho tinto)

1. 4 – 8 stukken ossenstaart

2. rode wijn

3. Klein blikje tomaten puree

4. 500 ml Runderbouillon van een blokje

5. 1 grote ui

6. 6 tenen knoflook

7. 2 a 3 wortelen in stukken

8. 4 laurier blaadjes

9. Theelepel gemalen piment bolletjes

10. Theelepel rode (scherpe) paprikapoeder 

11. Paar takjes tijm

12. Olijfolie / zout / peper

Bestrooi de stukken ossenstaart met zout en peper en marineer ze een 

nacht in de rode wijn samen met de in plakjes gesneden knoflook, laurier 

blaadjes en een takje tijm. .

Haal de stukken vlees uit de marinade en zeef de kruiden uit de wijn. Bak de 

stukken ossenstaart in wat olijfolie in een braadpan aan zodat deze aan 

allen kanten mooi is gebruind. Haal de stukken ossenstaart uit de pan.

Voeg indien nodig wat olie toe en bak de in grove stukken gesneden ui tot 

deze een beetje glazig wordt. Voeg dan de piment, paprika en tomaten 

puree toe en bak die enkele minuten zodat de tomaten puree minder bitter 

is.

Doe dan de ossenstaart er weer bij tezamen met de stukken wortel (en 

eventueel andere groenten). Doe de gezeefde wijn erbij en voeg net zoveel 

bouillon toe dat alles net onder staat. Breng aan de kook en laat minstens 3 

uur in de oven op 150C garen tot het vlees van het bot valt.

. Lisbon

Moore4Medical

Oct 2021
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Kung Pao Tofu

1. 1 blok tofu van AH

2. Zonnebloemolie om te frituren

3. 3 a 4 paprika’s, in stukken ca. 2x2 cm

4. Bakje champignons, schoongemaakt, heel of grof in stukken

5. Rood pepertje, fijngesneden

6. 4 tenen knoflook, fijngehakt

7. Pakje taugé

Voor de saus:

1. Oestersaus

2. Lichte sojasaus

3. Sesamolie

4. Chinese rijstwijn

5. Mirin (Japanse rijstwijn)

6. Klein blikje tomatenpuree

7. Suiker

Droog de tofu gedurende een halve dag in een vergiet tussen keukenpapier. 

Snij de tofu dan in mooie blokjes

Maak de saus: meng 4 lepels water, 3 lepels lichte sojasaus, 3 lepels 

oestersaus, de inhoud van een blikje tomatenpuree, 2 theelepels suiker, een 

dopje Chinese rijstwijn, een eetlepel Mirin tot een mooie gebonden saus.

Breng de aardappelzetmeel op smaak met zout, peper en een flinke 

theelepel paprikapoeder. Verhit de olie in een pannetje en frituur de blokjes 

tofu in porties.

Verhit de olie in een wok (eventueel op smaak brengen met Sechuanpaper).

Wok de knoflook en het fijngesneden pepertje een minuutje. Voeg dan de 

stukken paprika en champignons toe en wok die op hoog vuur tot ze 

beetgaar zijn. Voeg dan de saus, gebakken blokjes tofu en de taugé toe. 

Verwarm nog even door en door.

Link2 , Link3,   Link4,  Link5

En verder

1. Ve Tsin

2. Aardappelzetmeel of maïzena

3. Paprika poeder

https://www.youtube.com/watch?v=2VwK220z8Tc
https://smaakmenutie.nl/kung-po-kai/
https://jaimyskitchen.nl/recept-chinese-kung-pao-chicken/
https://lovingitvegan.com/kung-pao-tofu/#recipe
https://www.youtube.com/watch?v=2VwK220z8Tc
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Indiaase soep van Donal Skehan

1. 2 rode (of als je die niet hebt gewone) uien, gesneden

2. 600-700 gram zoete aardappel in grove stukken

3. 250 gram rode linzen (alternatief spliterwten)

4. blikje 400 ml kokosmelk

5. 1 liter groente bouillon van 1 liter water en twee bouillonblokjes

6. 3 tenen knoflook gehakt

7. Stukje gember gehakt (niet erg als je dat niet hebt)

8. 1 theelepel gemalen koriander poeder

9. 1 theelepel heel komijnzaad

10. 1 afgestreken theelepel chili vlokken of meer 

Fruit de gesneden ui in een royale scheut (zonnebloem) olie. Voeg als die 

lekker zacht is geworden de knoflook en de gember toe en bak die een 

minuutje mee. Voeg dan de kruiden toe en laat ook die ook een minuutje 

meebakken.

Voeg dan de in stukken gesneden zoete aardappel toe en roerbak die ook 

een paar minuten voeg dan de linzen, de bouillon en de kokos melk toe.

Breng aan de kook en laat alles ongeveer 15-20 minuten komen tot de 

aardappelen en de linzen uit elkaar vallen 

Pureer de soep met een blender of staafmixer en breng op smaak met zout, 

Knorr en peper. Naar keuze opdienen met nog wat extra chili vlokken. 

https://donalskehan.com/recipes/chilli-coconut-sweet-potato-red-lentil-soup-2/

https://www.youtube.com/watch?v=2VwK220z8Tc
https://donalskehan.com/recipes/chilli-coconut-sweet-potato-red-lentil-soup-2/
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Frikandel Wellington (Kerst 2021)

1. 5 Frikandellen

2. 9 plakjes (roomboter) bladerdeeg

3. 2 kleine bakjes champignons

4. 1 flinke uit

5. teentje knoflook

6. Worcestersaus

7. 2 ei gelen

Frituur de frikandellen en laat ze helemaal afkoelen!

De Duxelles:

Hak de ui en daarna de champignons in stukjes van ongeveer 3 a 4 mm 

doorsnede. Bak in een scheut olie eerst de ui tot die zacht en glazig is voeg 

dan de fijngesneden knoflook en champignons toe. Bak die tot het een 

donker en zacht mengel is geworden. Breng op smaak met een flinke scheut 

Worcestersaus en peper en zout (of Knorr). Laat de Duxelles helemaal 

afkoelen!

Maak de eierdooiers los zodat je het kan kwasten.

Laat de blaadjes bladerdeeg ontdooien en maak er dan op een vel 

vetvrijpapier een lap van 2 bij 3 vellen van. zorg ervoor dat de velletjes 1 cm 

overlappen en lijm de lapjes daar met wat eigeel vast.

https://www.youtube.com/watch?v=2VwK220z8Tc


195

Breng een laagje Duxelle op het bladerdeeg aan dat onder en om de 

frikandellen past. Leg daar eerst 3 frikandellen op. Breng op de 3 

frikandellen aan laagje Duxelle aan om de gaatjes tussen de frikandellen op 

te vullen. Leg er dan de overgebleven twee frikandellen op. Rol het geheel 

op en vouw de Wellinton aan de zijkanten op en snij het overtollige 

bladerdeel af. Maak daar eventueel wat versieringen van.

Omwikkel het geheel met keukenfolie en laat het geheel een aantal uur in de 

koelkast opstijven. 

Verwijder keukenfolie en vetvrijpapier en strijk de Wellington in met eigeel.

Laat het eigeel opdrogen in de koelkast. Bak de wellington op 180C 

gedurende ca. 25 min.

29 December 2021

Links: ED Carla, FHM, Pluijmakers, Jamie

https://www.youtube.com/watch?v=2VwK220z8Tc
https://www.pluijmaekers.org/2020/05/03/bbq-frikandellington/
https://www.pluijmaekers.org/2020/05/03/bbq-frikandellington/
https://fhm.nl/frikandellington-rick/
https://www.pluijmaekers.org/2020/05/03/bbq-frikandellington/
https://fhm.nl/frikandellington-rick/
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Citroensorbet van Jamie (sorbetto di limone)

1. 200gr suiker

2. 2 dl water

3. 2 dl citroensap (ongeveer 4 citroenen)

4. de geraspte schil van 1 citroen

5. 1 opgehoopte eetlepel mascarpone

Zet een ondiepe bak van ongeveer 20x20 cm in de vriezer, dan zal de sorbet 

straks goed en snel bevriezen.

Breng de suiker en het water in een pan aan de kook, zet het vuur laag en 

laat het mengsel 5 min pruttelen. Zet als de vloeistof helemaal helder is de 

van het vuur en laat de siroop 15 minuten afkoelen. Doe dan het citroensap 

en eventueel de geraspte citroenschil erbij. Voeg vervolgens de mascarpone 

toe en roer net zolang (met de garde) alles goed door elkaar.

Even proeven en eventueel nog wat suiker toevoegen als het te zuur is.

Giet het mengsel in de bevroren bak en zet die terug in de vriezer. Roer na 

een uur met een vork alles door elkaar en zet terug in de vriezer. De dit nog 

4 keer, steeds met een uur ertussen. Zo wordt het een mooie gladde sorbet.

In een afgesloten bakje een paar dagen houdbaar.

https://www.youtube.com/watch?v=2VwK220z8Tc
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Linguine met ham, saffraan en room

1. 1 theelepel saffraandraadjes

2. 2 tenen knoflook (uit de knijper)

3. 2.5 dl slagroom

4. 100gr gesneden ham in blokjes (dikke plak)

5. 50 gr versgeraspte Parmazaanse kaas

6. 250 – 350 gr gedroogde (of verse) linguine (of een ander lint pasta)

7. 3 eetlepels vers gehakte peterselie (uit de keukenmachine)

8. Tabasco

Schep 2 eetlepels kokend heet water over de saffraan en laat de stijltjes 

minstens 10 min trekken.

Fruit in een koekenpan of kleine wok de knoflook heel licht tot die net begint 

te geuren. Voeg de room, de ham en de Parmezaanse kaas toe en verwarm 

die zonder de room te laten koken. Schenk het saffraan mengsel erbij en 

voeg zout, peper en een “splash” Tabasco naar smaak toe en meng alles 

goed.

Kook intussen de pasta beetgaar in ruim kokend water met zout. Haal met 

een paste tang de pasta uit het kokende water en meng de pasta door de 

saus.. Garneer met peterselie en serveer er wat extra Parmezaanse kaas 

bij.

https://www.youtube.com/watch?v=2VwK220z8Tc
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Asperge pasteitjes

1. 4 goede kwaliteit pasteibakjes

2. 1 pond asperge stukjes / eindjes / restjes

3. Lepel fijngehakte peterselie

4. 50 gr boter

5. 45 gr bloem

6. Scheut room of koffiemelk

7. Nootmuskaat

8. peper / zout

Schil de asperges en snij de droge eindjes eraf. Snij de asperges in stukken 

van ongeveer 3 cm. Doe de schillen en de eindjes in een pannetje met 

zoveel water dat alles onder staat. Kook met wat zout ongeveer een halfuur 

met de deksel op de pan.

Haal de schillen en eindjes uit het vocht en kook de dikke stukken asperge 5 

min and voeg dan de dunne stukken toe. Kook nog eens 10 min of tpot de 

asperges net beetgaar zijn. Haal de asperges uit het pannetje en laat 

afkoelen. Kook het vocht in tot ongeveer de helft. Laat het kook vocht 

helemaal afkoelen.

Smelt de boter en gaar de bloem ongeveer een minuutje. Maak met het 

afgekoelde kookvocht een velouté. Roer er een scheut room of koffiemelk 

doorheen om de kleur wat mooier te maken. roer er de fijngehakte peterselie 

doorheen en breng op smaak met nootmuskaat, peper, zout en een splash

tabasco.

Voor champignon pasteitjes:

Gebruik een bakje champignons en snij die doormidden. Bak die zacht in 

wat boter met zout en peper en misschien een teentje knoflook.

Gebruik voor het vocht ca. 0.5 liter bouillon van een blokje wilde 

bospaddenstoelen bouillon.

https://www.youtube.com/watch?v=2VwK220z8Tc
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Moussaka Tatin (upside down moussaka)

1. Moussaka saus volgens recept hier (incl. bechamel saus)

2. Aubergines

3. Aardappelen

4. Geraspte kaas

5. Kurkuma, peper, zout

Maak de moussaka saus volgens het recept op pagina 145 inclusief de paar 

lepels bechamel saus die er door gaan. 

Snij de aubergines overlangs door en hol ze uit met een lepel. Zorg ervoor 

dat er ca. 1 tot 1.5 cm vruchtvlees blijft staan. Bewaar het vruchtvlees om er 

Baba Ganoush van te maken (zie volgende bladzijde).

Schil de aardappels en snij die in ca. 1 tot 1.5 cm dikke plakken maak er 

vervolgens 1.5 x 1.5 cm dobbelsteentjes van. droog de dobbelsteentjes zo 

goed mogelijk en bak ze dan in een scheutje olie en een klontje boter in een 

wok onder voortdurend omscheppen. Breng het al bakkend op smaak met 

peper, zout en een theelepeltje kurkuma.

Vul de uitgeholde aubergines met de blokjes aardappel. Dek af met een laag 

saus. Zorg ervoor dat het wit van de aubergine is bedekt met saus. Bestrooi 

met geraspte (Parmazaanse) kaas. Bak de aubergines op 180C gedurende 

ongeveer een uur.

https://www.youtube.com/watch?v=2VwK220z8Tc
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Baba Ganoush

1. Aubergines

2. Knoflook

3. Peterselie

4. Olijfolie

5. Cayennepeper

6. peper, zout

Hiervoor kun je heel mooi het auberginevruchtvlees gebruiken dat je 

overhoud van de Moussaka Tatin van de vorige bladzijde.

Snij het vruchtvlees in ca. 2cm grote stukken. Doe ze in een ovenschaal.

Knijp er in de knoflookknijper een paar teentjes knoflook bovenuit. Hak een 

handje peterselie fijn, bijv. in de keuken machine. breng alvast wat op smaak 

met peper en zout. Voeg een flinke scheut olijfolie toe en hussel alles met je 

handen door elkaar. 

Zet de ovenschaal onder in de oven onder de aubergines voor ongeveer een 

uurtje. Hussel het mengsel af en toe een keertje door. 

Laat het mengsel afkoelen als alles door en door gaar is. Pureer de baba 

ganoush in de keuken machine. Voeg genoeg olijfolie toe om er een mooi 

zacht mengsel van te maken. Breng op smaak met royaal Cayennepeper, 

peper en zout.

In originele recepten wordt de baba ganoush ook op smaak gebracht met 

een snufje komijn en tahin.

https://www.youtube.com/watch?v=2VwK220z8Tc
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Vispotje uit Terhofstede

1. Ca. 200-300 gr vis (bijv. koolvis, zalm, etc.)

2. 1 ui gesnipperd

3. 4 teentjes knoflook bijgesneden

4. Bakje champignons in grote stukken

5. Kleine zak (baby) spinazie

6. Vis (of groente) bouillonblokje

7. Geraspte kaas

8. Room of melk

9. Allesbinder

10. Olijfolie

11. Nootmuskaat

Maak van het bouillonblokje een halve liter bouillon. Snij de vis en flinke 

stukken. Laat de stukken vis heel zakjes in de bouillon die net aan de kook 

is garen. Haal de vis uit de bouillon en leg apart. Laat de bouillon tot de helft 

inkoken.

Laat de ui zachtjes fruiten in een flinke scheut olijfolie. Voeg de knoflook en 

de champignons to en laat die zachtjes bakken tot champignons een kleurtje 

krijgen en zacht beginnen te worden. Voeg de spinazie toe en laat die onder 

voortdurend omscheppen slinken. Breng vast op smaak met nootmuskaat 

en peper.

Voeg een scheut bouillon toe en een scheut room (of melk). Voeg een lepel 

allesbinder toe en maak er een saus van. Nu is het een kwestie van op 

gevoel bouillon, room (of melk) en allesbinder toe te voegen zodat een licht 

gebonden saus ontstaat.

Vet een oven schaal in. Doe er een eerste laag saus in. Leg de stukken vis 

op de saus. Voeg de rest van de saus toe. Dek af met een laagje geraspte 

kaas en besprenkel met olijfolie. Bak de schotel in de oven op 180C 

ongeveer 30 min.

Vegetarische variant: Laat de vis weg!

https://www.youtube.com/watch?v=2VwK220z8Tc
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Loempiataart van Marie-José

1. Olijfolie

2. 3 eetlepels (lichte) sojasaus

3. 400 gr Oosterse wokgroenten

4. Eventueel 1 hand cashewnoten

5. 8 vellen flllodeeg

6. 3 eieren

7. Springvorm van 24 cm diameter

Verwarm de oven voor op 175 °C.

Verwarm 1 eetlepel olie in een wokpan en bak de groenten tot ze net gaar 

zijn. Breng op smaak met peper, zout en twee lepels sojasaus (+ alles wat je 

nog meer wilt toevoegen om het smaak te geven).

Neem de springvorm en leg 1 vel filodeeg op de bodem. Leg er vervolgens 6 

vellen omheen met de helft van het vel uit de springvorm hangend. Houd 1 

vel achter. Schep de groenten in de springvorm. Eventueel: hak de 

cashewnoten in grove stukjes en strooi deze over de vulling.

Klop de eitjes met 1 eetlepel sojasaus en wat peper los, giet over de vulling. 

Verdeel met een lepel het ei een beetje door de vulling.

Leg het overgebleven filodeegvel midden op de vulling. Sla tot slot de 

overhangende vellen naar binnen, zodat de taart aan de bovenkant 

dichtgemaakt is met filodeeg. Bestrijk de bovenkant licht met olie.

Zet de taart laag in de oven en bak hem in 45 minuten goudbruin. Houd de 

taart goed in de gaten want filodeeg kan snel verbranden. Als het te hard 

gaat, kun je desnoods de bovenkant afdekken met aluminiumfolie.

Haal de loempiataart dan uit de oven, snijd in punten en serveer met nog 

een klein beetje sojasaus.

Originele recept:

https://www.okokorecepten.nl/recept/tortillas-wraps/loempia/loempiataart

https://www.youtube.com/watch?v=2VwK220z8Tc
https://www.okokorecepten.nl/recept/tortillas-wraps/loempia/loempiataart
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Goulash (vegie)_

1. 2 middelgrote uien

2. 5 tenen knoflook

3. 1 rode peper (eventueel)

4. 1 grote rode en 1 grote groene paprika

5. Flinke hand champignons

6. Flinke hand kleine trostomaatjes

7. Flinke hand krieltjes, de grote doormidden gesneden

8. 2 opgehoopte theelepels zoete paprikapoeder

9. Halve theelepel fijngemalen karwijzaad

10. 1 groentebouillon blokje

11. Eventueel een halve theelepel scherpe paprikapoeder

12. Eetlepel bloem

13. Peper, zout, olie

Verwarm de oven voor op 150 °C.

Maak de groenten schoon en snij de uit in niet al te kleine stukken, snipper 

de knoflook, snij de paprika’s en champignons in grove stukken, halveer de 

krieltjes, snij de kleine trostomaatjes doormidden.

Verhit een flinke scheut olijfolie. Voeg de uit toe en bak die tot ze een beetje 

zacht gaat worden. Voeg de knoflook en eventueel de peper toe en bak die 

een minuutje mee. Voeg dan de stukken paprika en champignons toe en 

bak al omscheppend tot die een beetje zacht gaan worden. 

Voeg dan de paprikapoeder(s), het karwijzaad en de bloem toe. Bak de 

bloem al roerend een minuutje tot de bloem gegaard is. Voeg een flinke 

scheut water toe en meng met de groente en de bloem. Blijf water 

toevoegen en roeren tot de saus de gewenste dikte heeft bereikt (niet te 

dik). Voeg dan de gehalveerde krieltjes toe. Breng aan de kook en laat de 

schotel een uurtje of zo in de over stoven en zacht worden. Roer af en toe 

om. Laat de goulash bij voorkeur een dag of twee in de koelkast staan.

Voor een niet vegie variant, voeg 15 minuten voor het einde een in stukken 

gesneden runderworstjes toe en vervang het groentebouillon blokje voor een 

runderbouillon blokje.



204

Roasted vegetables_

1. Verschillende “harde” groenten b.v.:

• Wortel

• Bloemkool

• Pastinaak

• Venkel

• Sperziebonen

2. Eventueel wat “zachte” groenten b.v.:

• Courgette

• Champignons

3. Eventueel een flinke hand krieltjes

4. 5 tenen knoflook

5. Verse tijm, rozemarijn, peterselie

6. Olijfolie

7. (zee) zout, peper

Bedek een bakplaat met vet 

vrij papier en stort daarop 

de groenten. Plaats de 

bakplaat vrij hoog in de 

oven en laat de deur op 

een kiertje. Voeg na 

ongeveer een half uur de 

zachte groenten toe. Bak 

de groenten in totaal 

ongeveer 1 uur en een 

kwartier tot anderhalf uur of 

tot je denkt dat ze klaar zijn.

Verwarm de oven voor op 200 °C.

Maak de groenten schoon en snij die in ongeveer “inch size” stukken. Rits de 

kruiden en hak die fijn. Pel  de knoflook en plet de tenen. Meng de harde 

groenten met een flinke scheut olijfolie en zeezout en peper in een flinke kom 

zodat de groenten volledig met olijfolie zijn bedekt. 

https://www.youtube.com/watch?v=2VwK220z8Tc
https://www.youtube.com/watch?v=2VwK220z8Tc
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Vis à la mode Gheman_

1. Een paar mooie visfilets bijv. Schelvis

2. paar tenen knoflook

3. Verse tijm, rozemarijn, peterselie

4. Olijfolie

5. (zee) zout, peper

Verwarm de oven voor op 200 °C.

Rits de kruiden en hak die fijn. Pel  de knoflook, plet de tenen en hak ze grof.

Maak van de kruiden, de knoflook, wat zout en peper en een scheut olijfolie 

in de vijzel een papje. Smeer daar de visfilets mee in en laat ze een nachtje 

in de koelkast marineren.

Leg de gemarineerde filets in een ovenschaal en bak ze in de oven ongeveer 

een half uurtje of tot ze gaar zijn.

Tip:

Maak ze samen met de geroosterde groenten van de vorige pagina door 

ongeveer aan half uurtje voor dat de groente klaar zijn die aan de kant te 

schuiven en daar de filets naast te leggen voor het laatste half uurtje.  

https://www.youtube.com/watch?v=2VwK220z8Tc


206

Pavlova met vers fruit _

1. 4 eiwitten

2. 250 gr basterdsuiker

3. 3,75 dl room geklopt

4. 1 banaan in plakjes

5. 125 gr frambozen

6. 125 gr bosbessen

7. bakpapier

Verwarm de oven voor op 150C. Leg een vel bakpapier op een ovenplaat en 

teken daar een cirkel van 20 cm doorsnee op.

Doe de eiwitten (op kamer temperatuur!) in een zeer, zeer schone kom en 

klop ze met de mixer langzaam schuimig. Zet dan de mixer op de hoogste 

stand tot de luchtbellen in het schuim klein en gelijkmatig worden. Als de 

schuim stijve pieken vormt, voeg dan langzaam de suiker toe. Klop steeds 

na elke toevoeging tot het mengsel dik en glanzend is en de suiker is 

opgelost. Klop niet te lang want dan gaat het klonteren.

Verdeel het mengsel over et 

papier en maak er een 

gelijkmatige cirkel van door met 

een plat mes of spatel langs de 

rand en over de bovenkant te 

strijken. Maak met een mes of 

spatel lijntjes rond de rand van 

het mengsel in de snijrichting. 

Hierdoor wordt de Pavlova 

sterker.

Bak de Pavlova 40 min of tot hij 

licht bruin en krokant is. Zet de 

oven uit en laat de oven met de 

deur op een kier afkoelen.  

Garneer de koude Pavlova met 

room en het fruit.

Etentje vrienden 9 juli 2022

https://www.youtube.com/watch?v=2VwK220z8Tc
https://www.youtube.com/watch?v=2VwK220z8Tc
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Venkeltaart _

1. 2 venkel knollen in dunne plakjes

2. 1 paprika in reepjes

3. 2 rode uien in dunne schijfjes

4. 4 tenen knoflook in plakjes gesneden

5. 50 ml slagroom

6. 2 eetlepels yoghurt

7. olijfolie

8. 3 eieren

9. ongeveer 100 gr geraspte oude kaas

10. voldoende plakjes hartige taartdeeg om een kleine springvorm 

mee te bekleden.

Bak de schijfjes venkel, paprika, ui en knoflook in wat olijfolie aan en laat 

verder stoven tot alles bruin en zacht is. Breng op smaak met zout en peper.

Laat het mengsel een beetje afkoelen.

Meng intussen room, yoghurt, en eieren met de helft van de geraspte kaas 

in een kom.

Vet een springvorm in en bekleed die met de plakjes hartige taartdeeg. Leg 

de gestoofde groenten op het deeg en giet het room mengsel hier over heen. 

Bestrooi de taart met de overige kaas en bak de taart in ca. 30 min in de 

oven op 200 C. 
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Mascarponetaart van Karin Luiten (Trouw)_

1. 250 gr aalbessen (of ander fruit zoals frambozen)

2. 250 gr mascarpone

3. 150 gr Griekse yoghurt

4. 200 gr boterbiesjes (of andere lekkere koekjes)

5. 30 gr boter

6. 1 handje verse basilicum

7. 4 eetlepels vlierbloesemsiroop

8. 75 gr basterdsuiker

9. 2 blaadjes gelatine

Week de gelatine alvast in koud water. Verkruimel de koekjes in de 

keukenmachine. Smelt de boter en meng erdoor. Klem een vel bakpapier 

vast in een kleine springvorm (18 cm diameter). verdeel de koekkruimels 

over de bodem en duw aan met een lepel. Zet in de koelkast

Verhit de vlierbloesemsiroop in een steelpan, doe de uitgeknepen gelatine 

erin en roer van het vuur af tot de gelatine is opgelost. Laat iets afkoelen.

Ris de aalbessen van de takjes en hussel om met 2 eetlepels van de suiker. 

doe de mascarpone, yoghurt en de rest van de suiker in een kom en mix kort 

tot een geheel. Hak de basilicum fijn en meng erdoor.. 

Spatel de 

gelatine/siroop er 

grondig door. Verdeel 

de aalbessen over de 

taartbodem goed 

tegen de rand van de 

vorm. Schep dan de 

roomvulling erover en 

strijk glad. Garneer 

met wat extra 

aalbessen. Laat in de 

koelkast 3 uur 

opstijven. 
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Marokkaanse gevulde aubergines _

1. 2 aubergines

2. 2 kleine uitjes

3. 5 tenen knoflook

4. tomatensaus

5. bakje vegetarisch gehakt

6. olijfolie

7. geraspte kaas

8. 1 halve theelepel kaneel poeder

9. 1 theelepel gember poeder

10. 1 theelepel komijn poeder (liefst vers gemalen)

11. 1 halve tot een hele theelepel ras-el-hanout poeder

12. 1 halve theelepel knoflook poeder

13. Knorr, peper, zout

Pel de uien en snij in kleine stukjes. Pel de knoflook en hak fijn. Snij de 

aubergines in de lengte richting door. Snij met een lepel het vruchtvlees uit 

de aubergines. Laat ongeveer een centimeter vruchtvlees staan. Hak het 

vruchtvlees klein tot stukjes van ongeveer 1.5 cm.

Fruit de uit in ruim olijfolie tot deze zacht is. Bak de knoflook een minuutje 

meer. Voeg dan het vegetarische gehakt toe roer het goed door de ui. Voeg 

de kruiden gember, kaneel en komijn poeder toe. Bak een minuutje mee. 

Voeg dan de aubergine stukjes toe en bak die tot ze helemaal zacht en 

geslonken zijn. Breng op smaal met ras-el-hanout poeder, knoflook poeder, 

Knorr, en peper. Proef of het goed is.

Leg de halve aubergines in een in geoliede schaal en vul ze met het gehakt 

mengsel. Dek af met een laagje tomatensaus en zorg dat de saus de rand 

van de aubergine bedekt (anders droogt die uit). Strooi er de kaas over en 

besprenkel met olijfolie. Bak in een oven op 180C gedurende een uur.
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Piccalilly (vrij naar Jamie Oliver) _

ca. 900 gr harde zomergroenten

Bijv: 200 gr wortel, 200 gr boontjes, 200 gr courgette, 

200 gr bloemkool eventueel een rode paprika

1. 1 theelepel mosterdzaad

2. 1 theelepel komijn

3. halve theelepel nootmuskaat

4. 2 opgehoopte theelepels kurkuma

5. 3 flinke theelepels Colman’s mosterdpoeder

6. ½ liter azijn

7. 6 eetlepels suiker

8. 3 eetlepels bloem

9. paar laurierblaadjes

Was de groenten en snij ze zo klein als je ze in de piccalilly wil hebben. Doe 

ze in een kom met een paar theelepels zout en bedek ze met net zoveel 

water dat ze onder staan. Laat dit een nacht in de koelkast staan.

Verhit in een wok een scheut (mosterd of zonnebloem) olie. Voeg de 

mosterdzaadjes en de komijn toe. Als die gaan poppen mogen de kurkuma 

en nootmuskaat erbij. Temper het vuur wat en voeg het mosterdpoeder en 

de bloem toe. Gaar die een minuutje. voeg dan langzaam de azijn en 100 ml 

water toe tot en een mooie gebonden saus ontstaat. 

Giet de groenten af en spoel die een keer na. doe de groenten samen met 

suiker en een paar laurierblaadjes in de saus en laat ongeveer 15 min 

pruttelen tot de groenten net beetgaar zijn. Laat een beetje afkoelen.

Was de potten en zet die nat in de magnetron en laat die een minuut op vol 

vermogen draaien om de potten te steriliseren. Vul dan de potten tot aan de 

rand en keer ze om zodat de potten goed afgesloten zijn.

Het duurt een aantal weken voordat de typische azijn lucht verdwenen is en 

het echte piccalilly wordt. Laat ongeveer 4 weken in de koelkast staan voor 

gebruik.

https://www.jamieoliver.com/recipes/vegetables-recipes/jamie-s-piccalilli/

https://www.jamieoliver.com/recipes/vegetables-recipes/jamie-s-piccalilli/
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Carlota de limón _

1. 1 blikje gecondenseerde melk (ca. 400gr)

2. 1 flesje koffie melk (AH 188ml)

3. 4 limoenen

4. 1 citroen

5. Pak Maria kaakjes

Pers de limoenen en de citroen. Doe het sap in een kom en voeg er de 

gecondenseerde melk en de koffie melk aan toe. Roer met een garde goed 

door elkaar.

Begin in een lage (oven) schaal met een laagje vulling. Leg daarop een 

laagje kaakjes. Ik laat ze een beetje overlappen. Dan weer een laagje 

vulling, gevolgd door weer een laagje kaakjes. Dek af met een laagje vulling.

Strooi bovenop de taart wat citroen rasp.

Laat een nacht in de koelkast staan. Het melk mengsel stremt en wordt dik 

en de kaakjes worden zacht.

Een recept van (student) Maria Jose Almario Escorcia

Good afternoon, Mr. Dekker. 

I am glad that you enjoyed the dessert again and this time made by you! 

The dessert is called Carlota de limón (Lemon Carlota). In Latin America we call lemon what 

people here call lime. It is traditionally from Mexico (But it is famous in other Latin American 

countries) where they also call it Lemon pie -it is not the same but is just how people sometimes 

call it-. 

The video I showed you was from Instagram and it was in Spanish but I found this one which is 

also nice https://www.youtube.com/watch?v=kNakWMr5-64&t=50s , the only difference with how I 

do it is that I don't use the blender, I just do it in a bowl with a whisker. I think that using the 

blender could potentially make the mix more liquid. Also, for Sai's farewell I didn't put vanilla but it 

adds a nice touch of flavor. 

If you have any doubt please feel free to contact me or also if you want other Latin recipes, I love 

to share things about my culture, specially food.

Kind regards, 

María José.

https://www.youtube.com/watch?v=kNakWMr5-64&t=50s
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Orak Arik_

1. ½ spitskool

2. Klein uitje

3. 3 a 4 tenen knoflook

4. Paar lente uitjes

5. Klein stukje trassi (eventueel)

6. 3 eieren

7. Rijstwijn

8. Sesam olie

9. Licht soja saus

10. Kerrie poeder

11. Ve tsin

Kijk hier:

Video 1, Video 2, Link 1, Link 2, Link 3

Snij de spitskool doormidden in de lengte richting verwijder het hart en snij 

de kool dan in 3 a 4 mm brede strookjes. Hak de lente ui in stukjes.

Snipper het uitje. Pel de knoflook en hak die fijn. Breek de eieren en kluts die 

een beetje met wat kerriepoeder, peper en zout.

Fruit het gesnipperde uitje, eventueel samen met een klein stukje trassi. 

Voeg als de ui zacht is de knoflook toe en bak die een minuutje mee.

Voeg dan de kool toe en roerbak die tot die zacht begint te worden, maar 

nog wel knapperig is. Voeg de geklutste ei toe en blijf roerbakken tot het ei 

gestold is. Roerbak de lente ui een minuutje mee. Breng op smaak met 

peper, Knorr, Ve Tsin, een scheutje soja saus, Rijstwijn en sesamolie.

De enige essentiële ingrediënten in dit gerecht zijn de olie, knoflook, kool en 

ei. De rest is allemaal naar smaak en wat voor handen is.

https://www.youtube.com/watch?v=fYxCSEdgFg4
https://www.youtube.com/watch?v=fYxCSEdgFg4
https://www.youtube.com/watch?v=9WTzp6gMIIQ
https://www.deindomama.nl/2019/11/30/orak-arik/
https://www.indischegerechten.com/recept/orak-arik/
https://culinessa.com/orak-arik-kool-ei/
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Vega rendang met Jackfruit

1. 1 blikje Jackfruit

2. 1 grote uit of twee kleine uitjes

3. 5 tenen knoflook

4. ca. 4 cm gemberwortel

5. twee stengels citroengras

6. Rood pepertje

7. 6 Kemiri noten (of cashew noten)

8. stukje trassi

9. ½ blok klapper

10. Theelepel gemalen komijn

11. Theelepel gemalen koriander

12. Theelepel Kurkuma

13. half theelepeltje kaneel

14. mespuntje kruidnagel

15. Ketjap manis

Kijk hier:

Video 1, Link 1

Was het Jackfruit in water en droog het in een handdoek of de centrifuge.

Snij het halve blok klapper in stukken en los dat op in ca. 300 ml warm water.

Snij de uitjes, knoflook, gember, het zachte deel van het citroengras, het 

pepertje en de Kemiri noten in wat kleinere stukjes en maal die in de 

keukenmachine tot een fijne boemboe.

Verhit een flinke scheut zonnebloemolie en bak daar in de boemboe

gedurende 5 min. Voeg dan de droge kruiden toe en bak die een minuutje 

mee. Voeg dan de jackfruit toe en bak ook die onder voortdurend 

omscheppen 5 minuten. Voeg dan de kokosmelk toe zodat alles net 

onderstaat. Denk er aan rendang is een droge curry.

Doe het droge deel van de citroengrasstengels bij de curry en zet de pan 

ongeveer een uurtje in de oven op 150C. Laat daarna de rendang zonder 

deksel nog even inkoken tot de gewenste dikte is bereikt.

Breng op smaak met Knorr, peper, en Ketjap manis (ook voor een wat 

donkerder kleur)

https://www.youtube.com/watch?v=VUD6aAT-01U
https://www.youtube.com/watch?v=VUD6aAT-01U
https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1192506/vegan-rendang-van-jackfruit
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Sambal goreng boontjes / telor

1. Pond sperziebonen

2. een paar hardgekookte eieren

3. 1 ui

4. 3 tenen knoflook

5. theelepel sambal (oelek)

6. Kwart blokje klapper

7. 300 ml groente bouillon

8. theelepel laos poeder

9. ½ theelepel gember poeder

10. ½ theelepel citroengras poeder

11. Knorr, peper

Maak de boontjes schoon en halveer ze.

Maak van de ui, knoflook en sambal in de keukenmachine een boemboe.

Fruit de boemboe een paar minuten in olijfolie. Bak de droge kruiden ook 

een minuutje mee. 

Voeg dan de boontjes toe en bak ook die een paarminuten mee onder 

voortdurend omscheppen. Blus af met de bouillon zodat de boontjes net 

onder staan. Schaaf boven de pan stukjes van het blok klapper of tot de 

dikte van de saus je aanstaat. 

Zet de pan een halfuurtje in de oven op 150C om de boontjes te laten garen.

Voeg dan de gepelde eieren toe en laat afkoelen. Ik maak dit het liefst een 

dag van te voren zodat de eieren de smaak goed overnemen.

Voor het opdienen de curry weer verwarmen en op het laatste de eieren

halveren en bovenop leggen. 
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Hachee (van Jackfruit)

1. 1 blikje Jackfruit

2. 5 uien

3. 5 tenen knoflook

4. 7 kruidnagels

5. 3 laurier

6. dessertlepel bloem

7. groente bouillonblokje (of runder)

8. ketjap (eventueel)

9. boter

10. Knorr, peper

Was het Jackfruit in water en knijp (in het redelijke) de jackfruit droog. Het is 

de bedoeling de stukken te kneuzen, niet fijn te knijpen.

Pel de uien, halveer ze en snij de halve uien in alle twee de richtingen in drie 

stukken (m.a.w. maak de stukken niet te klein).

Smelt een flinke klont boter (minstens 50 gram) en bak daarin de uien. 

Snij ondertussen de knoflook fijn en bak die als de uien een kleurtje beginnen 

te krijgen (helemaal bruin bakken hoeft niet) een minuutje of zo mee. 

Voeg dan de Jackfruit toe en bak ook die al roerend een paar minuten mee.

Voeg dan de dessertlepel bloem toe en bak ook die al roerend een minuutje 

of zo mee tot de bloem gegaard is.

Voeg tenslotte wat scheutje bij scheutje kokend water toe tot de dikte van de 

hachee je aanstaat. Maak het niet te dun, het wordt nog dunner als er vocht 

uit de uien komt.

Voeg kruidnagels, laurierblaadjes, bouillon blokje, een scheutje ketjap en 

Knorr en peper naar smaak toe.

Laat met de deksel op de pan een uurtje in de oven pruttelen op 150C.
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Vindaloo van Jack Fruit 

1. 1 bol knoflook

2. 1 rode peper

3. 5 cm gember

4. 2 el (rode wijn*) azijn

5. 1 theelepel tamarinde pasta*

6. 1 blik Jack Fruit

6. 2 grote uien fijn gesneden

7. 1 tl zout

8. 1 tl (donkere basterd*) suiker

9. Klein pak gezeefde tomaten

10. Paar gedroogde kerrie blaadjes

11. Paar laurier blaadjes

Pel 5 tenen knoflook en snij de tenen in stukjes. Snij de peper met 

zaadjes en al in kleine stukjes. Schil de gember en snij die ook in 

stukjes. 

Maak de kruiden in de vijzel zo fijn mogelijk en voeg de knoflook, 

peper en gember toe en stamp tot een fijne boemboe. Doe ze in een 

kom met de azijn en de tamarinde. Meng tot een pasta.

Spoel het Jackfruit in water en knijp (in het redelijke) de jackfruit droog. 

Het is de bedoeling de stukken te kneuzen, niet fijn te knijpen. Meng 

het Jack Fruit door de kruiden pasta en laat een nacht in de koelkast 

staan.

Verhit een goede scheut olie in een pan en bak de laurier blaadjes op 

een zacht vuurtje een minuutje. Voeg dan de uien toe en bak die tot ze 

redelijk gaan verkleuren. 

Voeg dan het Jack Fruit met de kruiden pasta toe en bak die ook al 

roerend ongeveer 5 minuutjes mee. Blus af met een scheutje kokend 

water waarmee je het bakje met de pasta hebt schoongemaakt. Voeg 

dan ongeveer 5 eetlepels gezeefde tomaten toe.

1. 6 gedroogde Spaanse pepertjes

2. 8 gepelde kardemom peulen

3. mespunt kruidnagel

4. kleine theelepel kaneel

5. 1 tl Szechuan peper korrels*

6. 1/2 nootmuskaatnoot geraspt

7. 2 tl komijn zaad

8. 2 tl koriander zaad

9. 2 tl fenegriekzaad

De Kruiden

* = eventueel
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Voeg dan wat zout, de suiker, de kerrie blaadjes en net zoveel water 

toe dat het alles net onderstaat. Liever iets te weinig als teveel. Laat 

het met de deksel op de pan ca. 1.5 uur in de oven op 150C sudderen.

Schep af en toe een keer om

Snij 5 andere tenen knoflook in fijne plakjes. Verhit een klontje boter of 

een scheutje olie in een klein pannetje en bak de plakjes knoflook tot 

ze net gaan verkleuren. Vooral niet te lang anders wordt de knoflook 

bitter. Roer de knoflook door de Vindaloo en server meteen met 

“Ronald’s Indiase gebakken rijst”

Vindaloo or vindalho is an Indian curry dish, which is originally from Goa, based 

on the Portuguese dish carne de vinha d'alhos. 

The basic structure of the Portuguese dish was the Portuguese sailor's 

"preserved" raw ingredients, packed in wooden barrels of alternate layers of pork 

and garlic, and soaked in red wine. This was adapted by the local Goan cooks with 

the substitution of palm vinegar for the red wine, and the addition of spices. It 

evolved into the localized and easy-to-pronounce dish "vindaloo". 

The British Indian version of vindaloo calls for the meat to be marinated in vinegar, 

sugar, fresh ginger and spices, then cooked with more spices
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Ronald’s Indiase gebakken rijst

1. 1 flinke kop (Basmati) rijst (ca. 250 gr)

2. Kopje rozijnen

3. Kopje diepvrieserwten

4. Flinke theelepel mosterdzaad 

5. Flinke theelepel kurkuma

6. Theelepel Garam Masala

7. Zonnebloem (of olijf) olie

8. Een aantal stengels lente ui (naar smaak)

9. Knorr, peper

Kook de rijst volgens de verpakking 8 min, giet af en laat helemaal afkoelen,

het liefst een hele nacht.

Was de rozijnen, en laat die een half uurtje in heet (water net van de kook af) 

wellen.

Snij de lente ui in fijne ringetjes.

Doe een flinke scheut olie in een wok met een flinke theelepel mosterdzaad.

Verhit de olie en wacht tot de mosterdzaadjes “gaan poppen.” 

Voeg de kurkuma toe en bak die een minuutje mee. Als je van pittig houdt 

kun je nu ook wat hete curry poeder toevoegen.

Doe de erwten in de wok en bak die ook een minuutje al omscheppend.

Voeg dan de rijs toe en bak die al omscheppend tot de rijst door en door heet 

is. Doe de lente ui bij de rijst en bak die nog een minuutje mee. Breng op 

smaak met een theelepel Garam Masala, Knorr en peper
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Gnocchi met salie en boter

1. Pakje kant en klare gnocchi (AH). of zelfgemaakte

2. 100 gr boter

3. paar takjes verse salie

4. eventueel Parmezaanse kaas

5. peter, zout

Kook de gnocchi volgens de aanwijzingen op de verpakking, of tot ze boven 

komen drijven.

Smelt intussen de boter. Voeg als de boter gesmolten is de blaadjes salie toe.

Verhit de boter tot die noisette is en blaadjes krokant zijn. 

Haal de gnocchi met een schuimspaan uit de pan en voeg ze toe aan de 

boter.. Bren op smaak met zout en peper. 

Maak eventueel een simpele saus door een lepel geraspte Parmazaanse

kaas over de gnocchi te strooien en er met een paar lepels gnocchi 

kookvocht een saus van de maken.

Sage-infused butter – or burro e salvia – is a classic combination. Extolled by the Romans 

for its medicinal properties, it was believed to help with digestion of fat-ladened meats, 

which as you can imagine were featured frequently at Roman feasts! You can find our 

simple recipe for sage and butter sauce in our best butter sauces article. Furthermore, you 

can elevate your sage and butter sauce by browning the butter you pair with it. To make 

this, simply heat the butter and sage until the butter turns golden-brown and has a nutty 

aroma. Perfetto!

https://pastaevangelists.com/blogs/blog/5-butter-sauce-recipes-for-pasta

https://pastaevangelists.com/blogs/blog/spinach-gnocchi-recipe
https://pastaevangelists.com/blogs/blog/5-butter-sauce-recipes-for-pasta
https://pastaevangelists.com/blogs/blog/5-butter-sauce-recipes-for-pasta
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Gnocchi a alla Sorrentina

1. pakje kant en klare gnocchi (AH). of zelfgemaakte

2. klein pak passata

3. (halve) bol Mozzarella

4. beetje geraspte Parmezaanse kaas

5. pesto

6. verse basilicum (voor de luxe versie)

7. twee teentjes knoflook

8. peper, zout

Verwarm de oven voor op 180C

Kook de gnocchi volgens de aanwijzingen op de verpakking, of tot ze boven 

komen drijven.

Hak de knoflook teentjes fijn en sauteer ze in een flinke scheut olijfolie.

Voeg de passata toe en verwarm al roerend tot de tomatensaus op 

temperatuur is. Breng op smaak met een lepeltje geraspte Parmezaanse 

kaas, een lepeltje pesto, zout en peper en eventueel een schepje suiker. 

Doe de tomatensaus in een ovenschaal en voeg de gnocchi toe. Meng de 

gnocchi door de tomatensaus. Garneer met stukjes mozzarella en blaadjes 

basilicum. Bestrooi met nog wat Parmezaanse kaas en bak ca. 15 min in de 

oven tot de mozzarella gesmolten is.

Named after the famed location just off the Campanian coast, gnocchi alla Sorrentina is a dish 

that perfectly embodies the spirit of this region, in which flavours from high-quality, locally-

sourced ingredients are combined into dishes that shine for simplicity as much as for 

sophistication. 

The joyous nature of gnocchi alla Sorrentina makes it especially suited to a festive family lunch. 

This perhaps justifies the effort of making the dish from scratch, starting with the potato gnocchi 

themselves and moving on to the homemade tomato sauce. And yet, despite being fairly labour-

intensive, the ingredients are of the simplest kind, and so is their coming together, inevitably, 

under the influence of a hot oven, which will melt the mozzarella and bind the gnocchi into a 

delicious thread of cheesy strings.

https://www.greatitalianchefs.com/recipes/gnocchi-alla-sorrentina-recipe

https://www.greatitalianchefs.com/recipes/gnocchi-alla-sorrentina-recipe
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Frieten

1. Pakje voorgesneden verse friet of …

2. (half) bloemige aardappelen

Verwarm de frituurpan voor op 160C

Als je de frieten zelf wilt maken van aardappelen, schil dan de aardappelen

en snij er frieten met een diameter van ongeveer 1x1 cm van. Was de friet

om overtollig zetmeel te verwijden. dit voorkomt dat ze in de frituurpan aan 

elkaar gaan plakken.

Droog de frieten zo goed mogelijk, eerst in de sla centrifuge, daarna in een 

theedoek.

Bak de frieten 5 min voor op 160C. Neem niet te grote porties zodat het vet 

niet al te veel afkoelt. Laat goed afkoelen, en stort de frieten dan op 

keukenpapier. Laat ze helemaal afkoelen.

Mak de frieten goudbruin en krokant op 180C

https://www.greatitalianchefs.com/recipes/gnocchi-alla-sorrentina-recipe

https://www.greatitalianchefs.com/recipes/gnocchi-alla-sorrentina-recipe
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Rendang van jackfruit

1. 100 gr sjalotten (of ui)

2. 2 stengels citroengras

3. 4 cm verse gemberwortel

4. 6 tenen knoflook

5. 1 rode peper (evt. zonder zaadjes)

6. Eventueel een paar salam blaadjes

7. Stukje trassi

8. 10 kemiri noten of 75 gr cashewnoten

9. 2 blikken Fairtrade Young jackfruit 

10. 2 el. Arachideolie

11. 400 ml kokosmelk (blik)

12. 100 ml heet water

13. 3 el ketjap manis

Maak eerst de boemboe:

Snij de sjalotten in stukken. Snij het zachte deel van het citroengras in 

stukken (bewaar de stengels). Snij de gember en de rode peper in stukken. 

Hak de noten alvast in wat kleinere stukken. Pureer sjalotten, citroengras, 

peper, noten, trassi en de kruiden tot een pasta.

Spoel de jackfruit goed af onder de kraan en droog in de sla centrifuge.

Verhit een flinke scheut olie en bak de boemboe 5 min op middel hoog vuur. 

Voeg de jackfruit toe en bak die ook 2.5 min mee. Voeg de kokosmelk, het 

water en de ketjap toe. Roer goed om en voeg dan de achtergehouden 

stengels citroengras en salam blaadjes toe. Laat op een zacht vuurtje of in de 

over op 150C zachtjes een uurtje stoven.

Laat afkoelen en eet de rendang pas de volgende dag.

Laat voor opdienen de rendang nog 15 min inkoken. Breng op smaak met 

zout en strooi er eventueel voor opdienen verse koriander over

Laat tenslotte zonder deksel 15 min inkoken

https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1192506/vegan-rendang-van-jackfruit

1. 2 tl kurkuma

2. 1.5tl koriander

3. 1 tl kaneel

4. 0.5tl kruidnagel

5. 0.5 tl chilivlokken

Alle kruiden in poeder vorm

https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1192506/vegan-rendang-van-jackfruit
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Pittige pastinaak-wortelsoep

1. 400 gr pastinaak

2. 400 gr wortelen

3. 2 uien

4. 1.2 liter groentebouillon

5. 1 theelepel koriander poeder

6. 1 theelepel kurkuma

7. 1 theelepel komijnpoeder

8. 0.5 theelepel chilipoeder

9. verse koriander voor garnering

10. eventueel 200ml Room

Schil de pastinaak en de wortelen, snij ze in stukjes. Pel en snipper de uien. 

Fruit ze glazig in de boter en voeg de pastinaak en wortel toe. Laat even 

stoven.

Blus met de groentebouillon en voeg de kruiden toe (behalve de verse 

koriander). Breng aan de kook, zet het vuur zachter en laat nog 20 minuten 

sudderen.

Mix de soep, proef en kruid eventueel bij. Roer er eventueel de room door en 

bestrooi met verse koriander.

https://www.libelle-lekker.be/bekijk-recept/3750/pittige-pastinaak-wortelsoep

https://www.libelle-lekker.be/bekijk-recept/3750/pittige-pastinaak-wortelsoep
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Gebakken gnocchi met erwten

1. 400 gr koelverse gnocchi

2. 2 sjalotten

3. 1 citroen

4. 200 gr diepvries fijne erwten

5. 100 gr zuivelspread knoflook en kruiden (Philadelphia)

6. 50 ml water

Verhit wat olijfolie in een grote koekenpan en bak de gnocchi 5 min. op hoog 

vuur en vervolgens in 10 min. op middelhoog vuur goudgeel en knapperig.

Snijd ondertussen de sjalotten in dunne ringen. Boen de citroen schoon en 

rasp de gele schil. Verhit de rest van de olijfolie in een hapjespan en bak de 

sjalot 5 min. Voeg de tuinerwten toe en bak nog 2 min. Roer regelmatig door. 

Voeg de zuivelspread en het water toe, roer door en verwarm 3 min. mee. 

Breng op smaak met peper en eventueel zout.

Voeg de knapperige gnocchi en een heel klein beetje van de citroen rasp  

aan de saus en schep goed door. Verdeel over diepe borden, bestrooi naar 

smaak met de rest van het citroenrasp en serveer direct.

Variatietip: bestrooi de gnocchi voor extra pit met wat chilivlokken.

https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1198138/gebakken-gnocchi-met-

tuinerwten-en-kruidenzuivelspread

Voor 2 personen!

https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1198138/gebakken-gnocchi-met-tuinerwten-en-kruidenzuivelspread
https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1198138/gebakken-gnocchi-met-tuinerwten-en-kruidenzuivelspread
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Duitse kartoffelsalat

1. 500 gr vastkokende aardappels

geschild en in plakjes

2. Groentebouillon blokje

3. 1 el (Dijon)mosterd

4. 1 el witte wijnazijn (of het vocht dat bij augurken zit)

5. 80 gr (plantaardige) yoghurt

6. 80 gr (vegan) mayonaise

7. 1 uitje of sjalot fijngesnipperd

8. 3 (zoet)zure augurken in kleine blokjes

9. 2 el fijngesneden krulpeterselie

10. eventueel 1 el bieslook

11. zout en peper 

Doe de aardappelplakjes in een pan met 

water, voeg het groentebouillon blokje toe 

en breng aan de kook. Kook de aardappels 

in ongeveer 5 min gaar. Pas op dat ze niet 

te gaar worden, ze moeten “byte” houden. 

Meng ondertussen de mosterd, witte 

wijnazijn, Yoghurt, mayonaise in een grote 

kom. Voeg de fijngesneden ui, augurken, 

peterselie en eventueel bieslook toe. Meng 

de saus goed.

Giet de aardappels af en roer ze, wanneer 

ze nog warm zijn, door de saus. Laat in de 

koelkast volledig afkoelen. Breng op smaak 

met zout en peper.

www.boonappetit.nl

Voor 2 personen

http://www.boonappetit.nl/
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Bietenstappot met spek en appel

1. 1.5 kg kruimige aardappel

2. 50 gr boter

3. 300 gr gerookte spekreepjes

4. 1 uit

5. 500 gr gekookte bietjes

6. 1 appel

Schil de aardappelen en snijd ze in gelijke stukken. Kook in water met 

eventueel zout in 20 min. gaar

Verhit ondertussen 25 g boter in een koekenpan en bak de spekreepjes in 6 

min. knapperig. Voeg de ui toe en bak 4 min. mee.

Schil ondertussen de bietjes en snijd in blokjes. Bak 4 min. mee met het 

spek-uimengsel.

Snijd de ongeschilde appel in kwarten en verwijder het klokhuis. Snijd de 

kwarten in stukjes. Schep door het bietenmengsel.

Giet de aardappelen af, maar vang wat kookvocht op. Stamp de 

aardappelen met de rest van de boter en het kookvocht met de 

pureestamper tot een smeuïge puree.

Schep het bietenmengsel erdoor. Breng op smaak met peper en eventueel 

zout
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Pasta Puttanesca

1. Half pak spaghetti

2. Een grote of twee kleine sjalotjes zeer fijn gesnipperd

3. Blikje ansjovisfilets

4. twee theelepels fijngehakte kappertjes

5. 5 tenen knoflook fijngehakt

6. Flinke hand heel rijpe kerstomaatjes

7. Half pakje passata (200 ml)

8. Bakje Kalamata olijven met pit!

9. Theelepeltje Chilivlokken

10. Theelepel gedroogde oregano

11. Mespuntje kaneel

12. Hand vol fijngehakte peterselie

13. Blikje sardientjes

14. Parmezaanse kaas

15. Olijfolie, peper, zout

Breng in een pan ruim water met zout aan de kook.

Haal de pitten uit de olijven en snij de tomaatjes doormidden

Snij de ansjovisfilets in kleine stukjes, doe ze samen met de fijngesnipperde 

sjalotjes, kappertjes en de chilivlokken in een koekenpan (of wok) met een 

flinke scheut olijfolie. Verwarm alles op een laag vuurtje tot alles in elkaar 

gesmolten is.

Voeg de helft van de knoflook toe en bak ca. 30 sec tot de knoflook gaat 

geuren en voeg dan tomaatjes en olijven toe. Verwarm tot alles zacht is. 

Voeg dan de passata, een mespuntje kaneel en de oregano toe.

Verwarm door en door en kook intussen de spaghetti volgens de 

aanwijzingen op de verpakking. 

Voeg op het laatst aan de saus de rest van de knoflook toe samen met de 

peterselie en voeg de spaghetti toe aan de saus. gebruik een paar lepels 

van het kookvocht om er een saus van te maken.

Leg de sardientjes op de pasta en druip er de sardientjes olie omheen.

Lekker met Parmezaanse kaas!

Wikkipedia!

https://en.wikipedia.org/wiki/Spaghetti_alla_puttanesca
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Aubergine Schitzel

1. 1 mooie grote aubergine

2. Paar sneden oud wit brood

3. Paar takjes rozemarijn

4. Paar tenen knoflook

5. 1 a 2 eieren

6. Parmezaanse kaas

7. Peper, zout, olijfolie

Rits de takjes rozemarijn en doe de blaadjes samen met de tenen 

knoflook en wat stukken oud brood in de keuken machine en maak er 

broodkruim van. doe niet te veel tegelijk in de machine anders loopt hij 

vast.

Breek de eieren en maak ze met een vork los.

Snij de aubergine overlangs in plakken van ongeveer een centimeter dik 

Bestrooi de plakken aan beide kanten met zout en kneus ze dan met een 

vleeshamer of met je vuist tot ze mooi mals zijn geworden. Laat ze een 

half uurtje staan en verwijder dan het overtollige vocht met een stukje 

keukenpapier.

Haal de plakken aubergines door de bloem, het ei en tenslotte door het 

broodkruim. Bak ze in een koekenpan aan beide kanten goudbruin. 

Leg ze op een vel vetvrij papier op een bakplaat, bestrooi ze met 

geraspte Parmezaanse kaas en zet ze gedurende ca. 20-30 min in de 

oven op 180C. 

recept: https://www.jamieoliver.com/recipes/aubergine-recipes/aubergine-

parmesan-milanese/

video: https://youtu.be/SIr1GWZYqO8

https://www.jamieoliver.com/recipes/aubergine-recipes/aubergine-parmesan-milanese/
https://www.jamieoliver.com/recipes/aubergine-recipes/aubergine-parmesan-milanese/
https://youtu.be/SIr1GWZYqO8
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Ronald’s favorieten
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• Pasta met venkel saus 

• Ronald’s vistaart

• Pasta met Mozerella Aubergine saus

• Parmangiani lasagne 

• Marokkaanse aubergine soep 

• Enchilada’s met Aubergine vulling  

• Perfecte Moussaka 

• Chilli sin Carne 

• Ronald’s gebakken oven aardappeltjes 

• Nasi van je vader 

• Pizza bodem 

• Tomatensaus voor Pizza, aubergines …  

• Gevulde aubergines (Imam Bayildi)  

• Ratatouille 

• Tzaziki 

• Oma’s bruine bonensoep

• Parmangiani

• Ronald’s groente curry 

• Kip Pandang

• Paddenstoel Risotto 

• Aardappel Tortilla 

• Lamskorma

• Hummus van Jamie Oliver 

• Pesto Pasta 

• Spinazie-Ricotta-Zalm Canneloni

• Frangipane dessert taartjes 

• Coq au vin

• Pasta pesto met boontjes 

• Ronald’s super chilli schotel 

• Kip teriyaki van Jamie Oliver

• Vis culinair

• Vegetarische tajine 

• Simpele spinazie zalm lasagna

• Chineese paksoi van Danny Jansen

• Mifang Singapore ()

• Spinazie feta taart van Ronald 

• Limoncello Tiramisu van Lambert 

• Broccoli zalm taart van Marie-José

• Vegetarische lasagna van Marie-José 

• Ojja van Kaҫem

• Bruinebonensoep van oma Moerdijk

• Thaise groente curry 

• Zuurkool shoarma schotel

• Surinaamse roti ()

• Puree van Ronald 

• Prei schotel van Ronald 

• Aardappelkroketjes 

• Kung pao tofu 

• (Asperge) pasteitjes 

• Vispotje uit Terhofstde

• Loempia taart van Marie-José 

• Goulash (vegie) 

• Venkeltaart 

• Pasta Puttanesca
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Hollands

• Asperges met Ronald’s saus 

• Hollandse roerbakgroenten 

• Ronald’s vegetarische wintersoep 

• Ronald’s venkelsoep 

• Ronald’s wortelsoep 

• Prei-kaas flappen 

• Houston saus met rijst 

• Windloze erwtensoep 

• Jasons verleiding

• Broccolisoep  

• Ronald’s fruit pasta / rijst saus 

• Vegetarische prei tart van ED 

• Ronald’s gebakken oven aardappeltjes 

• Boterbiesjes van oma (Dekker) 

• Boterkoek van oma 

• Bloemkool uit de oven 

• Bloemkoolsoep met Gorgonzola 

• Aspergesoep 

• Oma’s hachee

• Oma’s bruine bonensoep

• Pompoensoep

• Ozewoze (blokjes) van opa Dekker

• Ozewoze (blokjes) van opa Dekker

• Pompoensoep van de Sligro 

• Kleine macaroni maar niet uit een pakje 

• Kippensoep van Marie-José

• Venkel – Vis pie van Ronald 

• Gehaktballen van oma Moerdijk

• Rundvleeskroket

• Broccoli zalm taart van Marie-José

• Nasiballen 

• Bruinebonensoep van oma Moerdijk

• Hachee van Oma Moerdijk

• Ouderwetse kleine macaroni (uit een pakje)

• Rode kool van opa Gerard den Brok 

• Spinazie feta kroketjes 

• Zuurkool shoarma schotel

• Puree van Ronald 

• Prei schotel van Ronald 

• Paneren van kroketten 

• Cocktailsaus 

• Frikandel Wellington

• (Asperge) pasteitjes 

• Goulash (vegie) 

• Hachee (van Jackfruit) 

• Frieten 

• Duitse kartoffelsalat

• Bietenstamppot met spek en appel
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Italiaans

• Pasta met venkel saus 

• Mozeralla Aubergine saus met pasta 

• Parmangiani lasagne 

• Zalm-room saus met tagliatelle

• Pizza bodem 

• Tomatensaus voor Pizza, aubergines …  

• Parmangiani

• Paddenstoel Risotto 

• Pesto Pasta 

• Spinazie-Ricotta-Zalm Canneloni

• Aubergine cannelloni 

• Aubergine Lasagne 

• Tagliatelle Corbonare van Janny

• Tomatensaus voor op ravioli 

• Pasta pesto met boontjes 

• Risotto ballen 

• Venkel – zalm – Lasagne

• Osso Buco

• Simpele spinazie zalm lasagne

• Limoncello Tiramisu van Lambert 

• Vegetarische lasagna van Marie-José 

• Knoflook paddenstoelen pasta 

• Vegetarische spaghetti carbonare

• Courgette saus met Linguine 

• Jamie’s Venkel prei lasagne 

• Gnocchi met salie en boter  

• Gnocchi a alla Sorrentina

• Gebakken gnocchi met erwten 

• Pasta Puttanesca

• Aubergine schitzel 

Frans / Belgisch

• Ratatouille 

• Gele paprika zalm soep

• Prei taartjes van Ronald 

• Frangipane dessert taartjes 

• Coq au vin

• Champignon Ragout 

• Tongrolletjes

• Gegratineerde aardappelen 

• Beurre Manie 

• Gâteau Nantais

• Poireaux vinaigrette aux oeufs

• Vis culinair

• Kip met druiven en rode Vermout

• Crème Brûlée 

• Chocoladetruffels van Geert 

• Vegetarische champignon paté 

• Snelle spinazie / vis tart uit de pan

• Pompoen – Rocottaschotel van Jamie 

• Poulete à l’estragon

• Spinazie uit de oven (Jamie Oliver) 

• Witlofrolletjes met hesp en kaassaus.

• Vispannetje met saffraan

• Hollandaise / Mouselline saus 

• Cocktailsaus 

• Aardappelkroketjes 

• Vispotje uit Terhofstde

• Frieten 
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Grieks

• Ronald’s vegetarische Moussaka 

• Tzaziki 

• Orzo (pasta rijst) 

• Briam uit Rethymnon

• Spinazie feta taart van Ronald 

• Gigantes sto fourno

• Perfecte Moussaka 

• Griekse Fava dip 

• Moussaka Tatin

Indiaas

• Ronald’s kikkererwten curry 

• Ronald’s groente curry 

• Aubergine curry 

• Lamskorma

• Aubergine stoof met kardemom en kokos

• Kidneybonencurry 

• Vindaloo

• Kip Korma

• Vis Curry

• Aubergine Rijst 

• Samosa’s

• Okra met uien 

• Vega kip korma 

• Bombay potatoes

• Indiaase soep 

• Ronald’s Indiase gebakken rijst 

• Jack Fruit  Vindaloo 

• Pittige pastinaak-wortelsoep 

Indonesisch

• Nasi van je vader 

• Kip Pandang

• Rendang van Delia Smith

• Tempeh Manis 

• Babi Ketjap van Lia Warani

• Sambal goreng spruitjes 

• Pinda saus 1 

• Empal daging (naar Lia Warani)

• Babi ketjap van oma Betty

• Satésaus van de Chinees 

• Bami van de Chinees

• Babi Ketjap van oma Betsie

• Satésaus van de Chinees (Tijgerkop) 

• Pisang goreng (Tijgerkop) 

• Loempia’s van de Chinees 

• Orak Arik (spitskool met ei) 

• Vega rendang met Jackfruit 

• Sambal goreng bootjes / telor

• Rendang van jackfruit 
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Engels / Amerikaans

• Ronald’s vistaart

• Doughnuts van Geert 

• Long island iced tea 

• Falling leaves 

• Brownies van Geert 

• Frozen banoffee cheesecake

• “Meltin” Mustardy Beef stoofschotel

Spaans / Mexicaans

• Ronald’s enchiladas met koolvis

• Enchilada’s met Aubergine vulling  

• Chilli sin Carne 

• Aardappel Tortilla 

• Champiňones al ajillo 

• Ronald’s super chili schotel 

• Chili warps 

• Surinaamse Roti ()

• Geerts super chili taart  

• Mexicaanse Taco’s 

• Portugese Ossenstaart in rode wijn

Oosters

• Marokkaanse aubergine soep 

• Gevulde aubergines (Imam Bayildi)  

• Hummus van Jamie Oliver 

• Hongaarse Lecsó

• Vegetarische tajine 

• Marokkaanse kikkererwtenburgers 

• Marokkaanse rijst van Ronald 

• Ojja van Kaҫem

• Shakshuka (naar Ottolenghi ) 

• Maghmur (moussaka uit Libanon) 

• Libanese snijbonen (loubié bi zeit) 

• Baba Ganoush

• Goulash (vegie) 

• Vis à la mode Ghenam 

• Marokkaanse gevulde aubergines 

China / Japan

• Kip teriyaki van Jamie Olive

• Mifang Singapore ()

• Thaise rode curry met Aubergine 

• Fānjiā chǎo dàn va Jian 

• Chineese paksoi van Danny Jansen

• Thaise groentecurry 

• Thaise varkenscurry

• Chinese groenten in zwartebonensaus 

• Bami van de Chinees

• Ka Lei Kok 

• Loempia’s van de Chinees 

• Nasi van de Chinees

• Kruidenolie van Tijgerkop 

• Thaise kokos-limoensoep 

• Marie-José’s loempia taart  

• Snelle Chinese nasi 

• Vega kip tau sie 

• Ma Po Tofu 

• Thaise gebakken rijst 

• Kung pao tofu 

• Loempia taart van Marie-José 

• Orak Arik (spitskool met ei) 
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Rijst

• Houston saus met rijst 

• Ronald’s fruit pasta / rijst saus 

• Nasi van je vader 

• Paddenstoel Risotto 

• Risotto ballen 

• Marokkaanse rijst van Ronald 

• Fānjiā chǎo dàn va Jian 

• Nasiballen 

• Aubergine Rijst 

• Snelle Chinese nasi 

• Thaise gebakken rijst 

• Ronald’s Indiase gebakken rijst 

Pasta
• Pasta met venkel saus 

• Mozeralla Aubergine saus met pasta 

• Parmangiani lasagne 

• Zalm-room saus met tagliatelle 

• Orzo (pasta rijst) 

• Pesto Pasta 

• Spinazie-Ricotta-Zalm Canneloni

• Aubergine cannelloni 

• Aubergine Lasagne 

• Tagliatelle Corbonare van Janny

• Pasta pesto met boontjes 

• Venkel – zalm – Lasagne

• Kleine macaroni maar niet uit een pakje 

• Simpele spinazie zalm lasagne

• Mifang Singapore ()

• Vegetarische lasagna van Marie-José 

• Ouderwetse kleine macaroni (uit een pakje)

• Tonijn pasta salade

• Knoflook paddenstoelenpasta van Jamie 

• Vegetarische spaghetti carbonare 

• Broccoli orecchiette pasta van Jamie Oliver

• Courgette saus met linguine 

• Jamie’s Venkel prei lasagne 

• Linguine met ham, saffraan en room

• Gnocchi met salie en boter  

• Gnocchi a alla Sorrentina

• Gebakken gnocchi met erwten 

• Pasta Puttanesca
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Vlees

• Oma’s hachee

• Ozewoze (blokjes) van opa Dekker

• Ozewoze (plakjes) van opa Dekker

• Coq au vin

• Osso Buco

• Kip teriyaki van Jamie Oliver

• Kip met druiven en rode Vermout

• Babi ketjap van oma Betty

• Gehaktballen van oma Moerdijk

• Rundvleeskroket

• Ojja van Kaҫem

• Hachee van Oma Moerdijk

• Poulete à l’estragon

• Portugese Ossenstaart in rode wijn

• Frikandel Wellington

Vis
• Ronald’s vistaart

• Jasons verleiding

• Ronald’s enchiladas met koolvis

• Zalm-room saus met tagliatelle

• Tongrolletjes

• Vis culinair

• Snelle spinazie / vis taart uit de pan

• Venkel – Vis pie van Ronald

• Broccoli zalm taart van Marie-José

• Vis Curry

• Vispannetje met saffraan

• Hollandaise / Mouselline saus 

• Vispotje uit Terhofstde

• Vis à la mode Ghenam 
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Aardappel

• Ronald’s vegetarische Moussaka 

• Ronald’s gebakken oven aardappeltjes 

• Aardappel Tortilla 

• Gegratineerde aardappelen 

• Zwitserse Rösti 

• Perfecte Moussaka 

• Puree van Ronald 

• Bombay potatoes

• Aardappelkroketjes 

• Paneren van kroketten 

• Gnocchi met salie en boter  

• Gnocchi a alla Sorrentina

• Frieten 

• Duitse kartoffelsalat

• Bietenspampot met spek en appel

Ovengerecht
• Ronald’s vistaart

• Ronald’s enchiladas met koolvis

• Parmangiani lasagne 

• Enchilada’s met Aubergine vulling  

• Ronald’s vegetarische Moussaka 

• Vegetarische prei tart van ED 

• Ronald’s gebakken oven aardappeltjes 

• Bloemkool uit de oven 

• Pizza bodem 

• Tomatensaus voor Pizza, aubergines …  

• Gevulde aubergines (Imam Bayildi)  

• Parmangiani

• Aardappel Tortilla 

• Spinazie-Ricotta-Zalm Canneloni

• Aubergine cannelloni 

• Aubergine Lasagne 

• Gegratineerde aardappelen 

• Venkel – zalm – Lasagne

• Ronald’s super chilli schotel 

• “Meltin” Mustardy Beef stoofschotel

• Vis culinair

• Kip met druiven en rode Vermout

• Simpele spinazie zalm lasagne

• Pompoen – Rocottaschotel van Jamie 

• Venkel – Vis pie van Ronald 

• Spinazie feta tart van Ronald 

• Prei taartjes van Ronald 

• Broccoli zalm taart van Marie-José

• Vegetarische lasagna van Marie-José 

• Spinazie uit de oven (Jamie Oliver) 

• Gigantes sto fourno

• Zuurkool shoarma schotel

• Geert’s super chili taart 

• Witlofrolletjes met hesp en kaassaus.

• Prei schotel van Ronald 

• Jamie’s Venkel prei lasagne 

• Bombay potatoes

• Vispotje uit Terhofstde

• Loempia taart van Marie-José 

• Roasted vegetables

• Vis à la mode Ghenam

• Venkeltaart 

• Marokkaanse gevulde aubergines 

• Gnocchi a alla Sorrentina
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Curry / Stoofschotel

• Chilli sin Carne 

• Ratatouille 

• Ronald’s kikkererwten curry 

• Oma’s hachee

• Ronald’s groente curry 

• Aubergine curry 

• Kip Pandang

• Rendang van Delia Smith

• Tempeh Manis 

• Babi Ketjap van Lia Warani

• Lamskorma

• Hongaarse Lecsó

• Coq au vin

• Osso Buco

• “Meltin” Mustardy Beef stoofschotel

• Vegetarische tajine 

• Empal daging (naar Lia Warani)

• Babi ketjap van oma Betty

• Thaise rode curry met Aubergine 

• Briam uit Rethymnon

• Fānjiā chǎo dàn va Jian 

• Ojja van Kaҫem

• Hachee van Oma Moerdijk

• Poulete à l’estragon

• Kidneybonencurry 

• Vindaloo

• Kip Korma

• Vis Curry

• Shakshuka (naar Ottolenghi) 

• Maghmur (Moussaka uit Libanon) 

• Thaise groentecurry 

• Thaise varkenscurry

• Surinaamse Roti 

• Vega kip tau sie 

• Vega kip korma

• Portugese Ossenstaart in rode wijn

• Goulash (vegie) 

• Hachee (van Jackfruit) 

Gebak / Taart

• Boterbiesjes van oma (Dekker) 

• Boterkoek van oma 

• Doughnuts van Geert 

• Frangipane dessert taartjes 

• Brownies van Geert 

• Gâteau Nantais

• Frozen banoffee cheesecake

• Chocoladetruffels van Geert 

• Crème Brûlée 

• Frangipane dessert taartjes 

• Limoncello Tiramisu van Lambert 

• Rabarber crumble

• Pavlova met vers fruit 

• Mascarponetaart van Karin Luiten 

• Carlota de limón 
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Drank / Dessert

• Long island iced tea 

• Falling leaves 

• Bloedsinaasappel pudding 

•

Soep / Voorgerecht

• Ronald’s venkelsoep 

• Ronald’s vegetarische wintersoep 

• Ronald’s wortelsoep 

• Windloze erwtensoep 

• Broccolisoep  

• Marokkaanse aubergine soep 

• Bloemkoolsoep met Gorgonzola 

• Aspergesoep 

• Oma’s bruine bonensoep

• Gele paprika zalm soep

• Pompoensoep

• Pompoensoep van de Sligro 

• Kippensoep van Marie-José

• Runderbouillon

• Groentebouillon 

• Bruinebonensoep van oma Moerdijk

• Erwtensoep (snert)

• Thaise kokos-limoensoep 

• Uiensoep van Ad

• Aspergesoep van mama 

• Indiaase soep 

• Pittige pastinaak-wortelsoep 

• Citroensorbet van Jamie 

• Pavlova met vers fruit 

• Mascarponetaart van Karin Luiten 

• Carlota de limón 

Bijgerecht

• Asperges met Ronald’s saus 

• Hollandse roerbakgroenten 

• Prei-kaas flappen 

• Jasons verleiding

• Ronald’s gebakken oven aardappeltjes 

• Bloemkool uit de oven 

• Tzaziki 

• Orzo (pasta rijst) 

• Tempeh Manis 

• Hummus van Jamie Oliver 

• Prei taartjes van Ronald 

• Champignon Ragout 

• Sambal goreng spruitjes 

• Champiňones al ajillo 

• Pinda saus 1 

• Poireaux vinaigrette aux oeufs

• Vegetarische champignon paté 

• Aubergine stoof met kardemom en kokos 

• Marokkaanse kikkererwtenburgers 

• Satesaus van de Chinees 

• Fānjiā chǎo dàn va Jian 

• Nasiballen 

• Aubergine Rijst 

• Rode kool van opa Gerard den Brok 

• Spinazie uit de oven (Jamie Oliver) 

• Spinazie feta kroketjes 

• Tonijn Pasta salade

• Gigantes sto fourno

• Ka Lei Kok 

• Witlofrolletjes met hesp en kaassaus.

• Stoofpeertjes van Oma 

• Cocktailsaus 

• Baba Ganoush

• Piccalilly 

• Duitse kartoffelsalat

• Aubergine schitzel 
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Koken voor dummy's

• Boterbiesjes van oma (Dekker) 

• Kippensoep van Marie-José

• Ronald’s gebakken oven aardappeltjes 

• Nasi van je vader 

• Gehaktballen van oma Moerdijk

• Ozewoze (plakjes) van opa Dekker

• Ouderwetse kleine macaroni (uit een pakje)



Nog doen:

Plaat pizza

Sambal goreng telor

Eier curry

Oksa’s

Shahi paneer

Puree

Witlof uit de oven

Jam

Risotto (champignon)

exicaanse enchilada’s met Kaas

Fava:

https://thewanderlustkitchen.com/greek-fava/

Bahmi:

https://www.ohmyfoodness.nl/omf-kookt/diner-omf-eet/video-bami-chinees

Satesaus:

https://www.youtube.com/watch?v=fTEsH24Lnqs

Pommes dauphinoise

https://www.youtube.com/watch?v=TCbs8bvd76U

https://www.youtube.com/watch?v=vhQGd8l2osc

https://www.youtube.com/watch?v=UDjuNsBjtjg
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Ingrediënten 

Vers: 

Knoflook 3 

hele Uien 2 witte 

Uit de voorraadkast: 

Pindakaas 1 kg 

Tomatenpuree 500 gram 

Azijn 50 milliliter 

Suiker 500 gram 

Vetsin 1 eetlepel 

Zout 1 eetlepel 

Olie 

Sambal 1 eetlepel 

Bakgember 1 eetlepel 

Boter 75 gram

https://www.youtube.com/watch?v=fTEsH24Lnqs

samosa

https://www.youtube.com/watch?v=AYT-grG13nI

uien bahlees

https://www.youtube.com/watch?v=DOAuR5Gtsd4

https://www.youtube.com/watch?v=fTEsH24Lnqs
https://www.youtube.com/watch?v=AYT-grG13nI
https://www.youtube.com/watch?v=DOAuR5Gtsd4
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