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De allereerste Food and Friends Kookboek van het
Jaar-verkiezing is volop bezig! Om dat te vieren
hebben we dit emagazine samengesteld: 61 recepten
36Lunch, snacks, voorgerechten en
uit 61 inzendingen.
diners komen allemaal voorbij, en laten we
natuurlijk een hoofdstuk vol heerlijk zoet niet
vergeten. Duik de keuken in en neem een
voorproefje uit de verschillende kookboeken. Heb je
de smaak te pakken? We hebben bij ieder recept het
boek vermeld, zodat je jezelf óf een ander kunt
verwennen met een culinair cadeau.
Veel kookplezier!
Liefs, het team van Food and Friends

55

Ga naar foodandfriends.nl
voor meer recepten

De
lekkerste
kookboeken
van 2021

Hartig of zoet, snel of slow
cooking, gezond of juist
lekker vet, een rondje door
de toko of Italiaanse en
klassiek. De verschillen in
deze 61 smaakmakende
kookboeken zijn reuze!
Welke is jouw favoriet?

Food and
Friends

lunch

Deel dit recept
met je vrienden

BOLANI
Bolani zijn heerlijke naanbroden die gevuld worden met allerlei verschillende ingrediënten
en vervolgens goudbruin en knapperig gebakken worden in een koekenpan.

6 PERSONEN
485 gr bloem, plus extra om te
bestuiven
1,5 droge gist
2 tl zout
375 ml lauwwarm water
1 el zonnebloemolie, plus extra
voor het bakken
Vulling naar keuze, bijv:
Kachaloo-vulling:
800 g aardappels
1 grote ui, fijngehakt
2 tl korianderzaad, gemalen
2 tl knoflookpoeder
1 tl chilipoeder
1 tl gemalen zwarte peper
2 tl zout
Kook de aardappels in de schil in
ruim water in circa 15 minuten gaar.
Zet ze opzij om af te koelen.
Verwijder zodra ze afgekoeld zijn de
schil en prak ze in een grote kom
fijn. Voeg de ui, specerijen, het zout
en 2 eetlepels water toe en meng
alles goed. Zet opzij tot je klaar bent
om de bolani’s te vullen.

PARWANA
Dit recept komt uit
Parwana van
Durkhanai Ayubi
(Becht, €27,99)

BEREIDING
1. Meng de bloem, gist en het zout in een middelgrote kom. Maak
een kuiltje in het midden en voeg langzaam net genoeg warm
water toe om de ingrediënten nat te maken. Meng alles met je
handen in een cirkelvormige beweging tot een glad mengsel en
voeg de olie toe. Voeg langzaam, al knedend met je handen, het
resterende water toe (je hebt misschien niet alles nodig; gebruik
net voldoende om een stevig deeg te vormen) en kneed alles tot
een stevig deeg. Het kan nodig zijn om de hoeveelheid water of
bloem iets aan te passen voor de juiste consistentie.
2. Maak een bal van het deeg en leg deze in een ingevette kom.
Dek de kom af met een theedoek en laat het deeg circa 30
minuten rusten tot het in omvang is verdubbeld. Verdeel het deeg
in zes gelijke porties en rol elke portie tussen je handen tot een
balletje. Leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat, met 5
centimeter ertussen. Leg er een theedoek overheen en laat alles
nog 10 minuten rusten tot de balletjes in omvang verdubbeld zijn.
3. Leg een van de balletjes op een licht met bloem bestoven
werkblad en rol het uit tot een cirkel met een doorsnee van circa
10-12 centimeter. Het vergt even wat oefening voordat je het
onder de knie hebt; de truc is om vanuit het midden naar buiten
toe te werken. Leg 3 eetlepels vulling op een helft van de cirkel en
spreid deze gelijkmatig (over de helft van het deeg) uit; zorg
dat er een rand van 1 centimeter overblijft. Vouw de andere helft
van het deeg over de vulling, zodat je een halve cirkel hebt, en
druk de randen stevig op elkaar. Herhaal deze werkwijze met het
resterende deeg en de rest van de vulling.
4. Verhit een tawah of (koeken)pan met zware bodem en voeg net
zoveel olie tot dat de bodem van de pan bedekt is. Bak de bolani’s
een voor een 4 minuten aan beide kanten tot ze goudbruin en
knapperig zijn. Laat ze op een met keukenpapier bekleed bord
uitlekken en serveer ze warm met een chutney of yoghurtdressing
om te dippen.
-8-
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PITA'S
MET
OESTERZWAMMENSHOARMA
Als je een liefhebber van (veel) saus bent, dan is dat eigenlijk al reden genoeg om dit recept
te maken. En als je dan toch bezig bent, raden we je aan om de shoarma van oesterzwammen erbij te maken. De oesterzwammen veranderen als je ze marineert en bakt in
een geweldig ‘vleesachtig’ product.
2 PERSONEN | 15 MIN
250 g oesterzwammen,
in reepjes
1 eetl. olijfolie
1 flinke eetl. shoarmakruiden
2 pita’s
1 kleine rode ui, in dunne ringen
50 g verse bladspinazie
Voor de knoflooksaus
3 eetl. vegan mayonaise
2 eetl. ongezoete soja-yoghurt
1 teen knoflook, geraspt
2 theel. citroensap
5 g verse bieslook, in kleine
stukjes geknipt

BEREIDING
1. Marineer eerst de oesterzwammen. Doe de reepjes in
een kom, besprenkel met olijfolie en strooi de shoarmakruiden
erover. Schep goed door, zodat de kruiden goed
verdeeld worden. Zet apart.
2. Roer alle ingredienten voor de knoflooksaus door elkaar
in een kommetje. Zet apart.
3. Bak de pita’s af volgens de aanwijzingen op de verpakking.
4. Verhit 1 eetlepel olijfolie in een koekenpannetje en bak de
oesterzwammen samen met de uienringen 5 minuten.
5. Snijd de pita’s doormidden en vul deze met (veel!) saus,
bladspinazie en het oesterzwammen-uienmengsel. Vooruit,
doe er nog wat extra saus op. Wees nooit te zuinig met saus.

DE GROENE MEISJES:
VEGAN VOOR
IEDEREEN
Dit recept komt uit
Vegan voor iedereen van
Merel Wildschut
(Fontaine UItgevers,
€22,99)
- 10 -
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KOREAANSE
PANNENKOEKEN
Je maakt deze groenterijke pannenkoeken met rijst- en kikkererwtenmeel, miso en
gember, en er zit een heerlijke dipsaus bij.

4 PERSONEN| 25 MIN + RUSTEN
1/2 kleine wittekool (ca. 350 g)
een klein bosje lente-uitjes, in
dunne ringen
1 kleine wortel, geschild en
geraspt
2 eetl. geroosterd sesamzaad
klein bosje koriander, munt of
Thaise basilicum, of een
combinatie, grof gehakt
2 eetl. kimchi, grof gehakt
Voor het beslag
200 g kikkererwtenmeel
1 eetl. rijstmeel of maismeel
2 theel. witte misopasta
2 tenen knoflook, geperst of
fijngehakt
een stukje gemberwortel ter
grootte van een duim, geschild
en fijngehakt
1 eetl. tamari of sojasaus
kokosolie of zonnebloemolie,
om te bakken.
Voor de dipsaus
2 eetl. tamari of sojasaus
rasp en sap van 1 biologische
limoen
1 eetl. chiliolie (afhankelijk van
hoe heet je chiliolie is)

BEREIDING
1. Snijd de kool en lente-uitjes fijn met de dunsnijder van je
keukenmachine, een mandoline of een mes. Doe het mengsel met
de wortel en het sesamzaad in een grote kom. Voeg het grootste
deel van de kruiden toe (houd een deel achter) en voeg de kimchi
toe.
2. Doe alle ingrediënten voor het beslag, behalve de olie, met 300
ml koud water in een keukenmachine en maal ze op de
pulseerstand tot een beslag. Je kunt de ingrediënten ook door
elkaar kloppen in een kom. Meng het beslag goed door de
groenten. Laat het beslag het liefst 30 minuten rusten.
3. Meng de ingrediënten voor de dipsaus met 1 eetlepel koud
water in een kleine kom.
4. Zet een kleine koekenpan (20 cm) met dikke bodem op
halfhoog tot hoog vuur. Voeg wat olie toe, gevolgd door een schep
beslag. Je maakt met dit recept 6-8 pannenkoeken, dus maak ze zo
dik als een euromunt. Verdeel het beslag met de achterkant van
een lepel over de pan. Bak elke pannenkoek 2-3 minuten tot hij
goudbruin is aan de onderkant en er bellen verschijnen bij de
bovenkant. Keer hem. De pannenkoek moet goudbruin zijn en de
groenten moeten gaar zijn, maar nog stevig.
5. Serveer ze met wat shichimi tōgarashi erover en geef de
resterende kruiden en dipsaus erbij.

EEN PAN, PLAAT,
PLANEET
Dit recept komt uit
Een Pan, Plaat,
Planeet van Anna
Jones (Fontaine
uitgevers, €34,99)

Voor erbij
meer kruiden
shichimi tōgarashi
- 14 -
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AVO SMASH
MET AARDBEIEN
Deze gezonde topper is by far het meest bestelde broodje van het Utrechtse restaurant
The Streetfood Club. Zacht, krokant, zoet, ziltig, gewoon fucking lekker!

4 PERSONEN
6 avocado’s
2 limoenen
zout en peper
8 aardbeien
2 radijsjes
2 el pistachenoten, geroosterd
4 dikke sneden
zuurdesembrood
200 g Deense witte kaas
handvol radijsscheuten

BEREIDING
1. Schil de avocado’s, verwijder de pit en prak het vruchtvlees met
een vork tot een puree. Pers de limoenen uit. Breng de
avocadopuree op smaak met het limoensap en zout en peper.
2. Was de aardbeien en radijsjes en verwijder de kroontjes van de
aardbeien en het groen van de radijsjes. Snijd de aardbeien in
vieren en de radijsjes in dunne plakjes. Hak de pistachenoten grof.
3. Rooster het brood en besmeer het met de avo smash.
Verkruimel de Deense witte kaas erover. Beleg met de aardbei en
radijs en bestrooi met de radijsscheuten en de gehakte
pistachenoten.

THE STREETFOOD
CLUB
Dit recept komt uit
The Streetfood Club The Book van The
Streetfood Club
(Kosmos Uitgevers,
€29,99)
- 14 -
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GEROOSTERDE
BLOEMKOOLSALADE
Bloemkool saai? Integendeel! Deze geroosterde bloemkoolsalade met avocado en
kikkererwten laat zien dat deze groente de show kan stelen. Helemaal van nu door de hippe
kikkererwt en de avocado zorgt voor een structuur in het gerecht die net weer even anders is.
4 PERSONEN | 15 MIN + 20 MIN
500 gram bloemkool, in roosjes
halve theelepel paprikapoeder
halve theelepel gedroogde
oregano
200 gram wortelen, in plakjes
300 gram kikkererwten, uitgelekt
en afgespoeld
150 gram rucolaslamelange
1 avocado, in partjes
4 stengels lente-ui, in ringetjes
5 gram verse peterselie,
fijngesneden
80 gram feta, verkruimeld
2 eetlepels olijfolie
snuf zout
Voor de dressing
2 eetlepels olijfolie
1 theelepel citroensap
1 eetlepel honing
1 eetlepel mosterd
1 eetlepel appelazijn
zout en peper

BEREIDING
1. Verwarm de oven voor op 200 graden en bekleed een bakplaat
met bakpapier.
2. Meng de bloemkoolroosjes met paprikapoeder en oregano.
Verdeel de bloemkoolroosjes samen met de wortel en
kikkererwten over de bakplaat. Besprenkel alles met olijfolie en
breng de groentenmix dan op smaak met zout. Rooster de
groenten 20 minuten in de oven.
3. Meng voor de dressing de olijfolie met het citroensap, de
honing, mosterd, appelazijn en zout en peper in een kommetje.
4. Verdeel de rucolamelange over een grote schaal. Verdeel
hierover de geroosterde bloemkool, wortel en kikkererwten.
Verdeel de dressing over de salade.
5. Leg de partjes avocado erop en bestrooi als laatste de salade
met lente-ui en peterselie en tot slot met verkruimelde feta.

.

MAKKELIJK & SNEL
Dit recept komt uit
Makkelijk & Snel van
Brenda Hoff (Edicola
Culinair, €19,95)
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FATTOUSH

SALADE MET PITA
Deze fattoush-salade kent een Arabische oorsprong, en betekent iets als ‘pletten’, hetgeen
verwijst naar het verkruimelde pitabrood dat erin zit. Laat gasten zelf de samenstelling
kiezen, als een salade-smörgåsbord, en zorg dat er genoeg knapperige pitabroodjes zijn,
want deze fattoush is behoorlijk verslavend...
4 PERSONEN | 30 MINUTEN
125 ml extra vierge olijfolie
60 ml citroensap, plus
citroenparten om erbij te
serveren
3 tenen knoflook, geplet
6-8 tomaten in verschillende
vormen en maten, in plakjes
3-4 snackkomkommers,
grofgehakt (of fijngeschaafd op
de mandoline, als je zin hebt)
1 rode paprika, gesneden
1/2 rode ui, gesnipperd
1/8 tl gemalen sumak
1 el peterselie, fijngehakt
1 el munt, fijngehakt
Knapperige pita
4 kleine pitabroodjes of 2 grote
pitabroodjes, in driehoeken
2 el olijfolie

BEREIDING
1. Verwarm de oven voor tot 220 °C.

2. Meng de extra vierge olijfolie, het citroensap en de knoflook in
een kom door elkaar om een dressing te maken. Breng op smaak
met peper en zout.
3. Leg zoveel mogelijk tomaat en snackkomkommer op een schaal,
samen met de rode paprika en rode ui. Bestrooi met de sumak,
besprenkel met 60 ml dressing en laat even staan zodat de
smaken kunnen mengen.
4. Haal voor de knapperige pitabroodjes de pitadriehoeken door
de olijfolie, verspreid ze over een bakplaat en bak ze in 10 minuten
goudbruin en krokant. Leg de pitadriehoeken op de schaal.
Bestrooi met verse peterselie en munt en dien meteen op. Geef
de citroenparten en dressing er apart bij.
Tip Pitabroodjes kun je dichter bij de houdbaarheidsdatum vaak
kopen met korting. Pak je voordeel en gooi ze in de diepvries om
ze te gebruiken voor dit recept, of bak ze gewoon zoals hierboven
aangegeven en serveer met wat voor romige zaligheden je ook in
de koelkast hebt staan.
Shortcut Rooster de hele pitabroodjes in je broodrooster, om ze
vervolgens te verkruimelen in kleinere stukjes en serveer.

EEN ODE AAN
GROENTEN
Dit recept komt uit
Een ode aan
groenten van Alice
Zaslavsky (Good
Cook, €40,-)
Fotografie: Ben Dearnley
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LARB
Larb is een frisse en zinderende Thaise salade die veel sneller op tafel staat dan je
zou denken. Maak je dit met tofugehakt? Dan moet je er iets meer tijd voor
uittrekken. Kant-en-klaar vegagehakt kan natuurlijk ook.
2-4 PERSONEN
500 g tofu-, kip- of
varkensgehakt
2 eetl. Zonnebloemolie
Voor de saus
2 eetl. maizena
2 eetl. limoensap
1/2 eetl. vissaus of 1/2 eetl.
witte miso (voor vegans)
1 eetl. bruine basterdsuiker
2 cm gemberwortel, geschild en
geraspt
2 tenen knoflook, fijngehakt
1 stengel sereh (citroengras),
fijngehakt (alleen de kern)
2 rawits (kleine chilipepers),
fijngehakt
Om het af te maken
1 sjalot, in dunne ringen
1/2 bosje verse koriander
1/2 bosje verse munt
8-10 handpalm-formaat
slablaadjes, bijv. little gems
3 eetl. pinda’s of cashewnoten,
grofgehakt

BEREIDING
1. Rul het gehakt in de zonnebloemolie, of maak het tofugehakt.
2. Maak intussen een papje van de maizena, 3 eetlepels water, het
limoensap, de vissaus of miso en de bruine suiker.
3. Verwijder het gehakt uit de pan en verhit de olie waarin je het
hebt geruld opnieuw. Bak hierin de gember, knoflook, sereh en
rawits +- 1 minuut. Let er hierbij op dat de knoflook niet bruin
kleurt.
4. Voeg zodra de kruiden flink beginnen te geuren het
maizenapapje toe, roer snel stevig door en verwijder van het vuur
zodra de saus is ingedikt. Dit gebeurt heel snel.
5. Doe nu het gehakt terug in de pan met daarbij de sjalot, munt
en koriander en meng alles nog een keer goed zodat alles mooi
gelijkmatig bedekt is met een dunne laag saus.
6. Serveer in of met de slablaadjes en nog wat verse munt,
koriander en grofgehakte pinda’s of cashewnoten. Een kom witte
rijst maakt de maaltijd af.

NOMNOMNOM EET
JEZELF GELUKKIG
Dit recept komt uit
Nomnomnom Eet
jezelf gelukkig van
Dorothy Parker
(Fontaine uitgevers,
€24,99)
- 20 -
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AARDAPPELSOEP

MET PREI & CHIPS
Ultiem genot in een kom! Aardappels worden veel gebruikt, maar zijn in deze romige soep zo
elegant. Je zou deze soep zelfs voor een chic kerstdiner kunnen serveren. Garneer hem met
kervel of een andere aardappelvriend, zoals dille of dragon.
4 PERSONEN | 60 MIN
500 g aardappels, liefst met een
rode schil
1 grote ui, fijngehakt
2 tenen knoflook, geperst
1 el dijonmosterd
1 l water
150 ml kokosroom (verkrijgbaar bij
Aziatische winkels) of haverroom
½ tl witte peper
1 grote prei, in dikke ringen
handvol kervel, dille of dragon
klaverzuring (optioneel)
olijfolie
zout en grofgemalen zwarte peper

DE DANKBARE
KEUKEN
Dit recept komt uit
De Dankbare Keuken
van Stephanie Verstift
(Brandt, €30)

BEREIDING
1. Verwarm de oven voor tot 180 °C. Boen de aardappels schoon
met water en een borsteltje om al het zand te verwijderen. Schil ze
en probeer lange schillen te maken. Dep de schillen droog met
keukenpapier. Meng in een kom de schillen met een scheutje
olijfolie en wat fijn zout. Spreid ze in een enkele laag uit (anders
worden ze zompig) op een met bakpapier beklede bakplaat en bak
ze 10 tot 20 minuten in de oven tot ze goudbruin en knapperig
zijn. Houd ze wel in de gaten, want ze verbranden snel. Snijd
intussen de aardappels in middelgrote stukjes.
2. Bak de ui in een beetje olijfolie in een soeppan glazig. Voeg als
de ui gaat bruinen de knoflook toe en roer goed. Voeg na 1 tot 2
minuten bakken de dijonmosterd toe. Voeg het water, de
aardappels en wat zout toe, en breng aan de kook. Laat het 20 tot
30 minuten koken of tot de aardappels gaar zijn. Voeg de
kokosroom toe en pureer de soep glad met een staafmixer. Voeg
meer water toe als je een dunnere consistentie wenst. Breng op
smaak met zout en de witte peper en misschien met wat extra
mosterd.
3. Bak de preiringen in een beetje olijfolie met wat zout op
middelhoog vuur glazig. Ze moeten zacht worden, maar wel hun
mooie groene kleur behouden. Bak ze dus niet te lang, want dan
worden ze grijs. Hak de kervel en laat er een beetje van heel voor
de garnering. Roer vlak voor het serveren de helft van de prei en
de gehakte kervel door de soep. Garneer de soep met de
aardappelschillenchips, de andere helft van de prei, de
overgebleven kervel, wat peper en een scheutje olijfolie.
Serveersuggesties
Lekker met een salade van botersla, cornichons, komkommer,
kappertjes en ingelegd mosterdzaad of zilveruitjes. Qua eiwitten
kun je er zwarte linzen of doperwten aan toevoegen of er een
meerzadenbrood met hazelnoten bij geven.
- 21 -
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VIETNAMESE

MINI-OMELETJES
Deze Vietnamese omeletjes zijn echt de moeite waard om een keer te proberen. Je kunt ze
eten met gebakken rijst, rijstnoedelsalade of met gekookte rijst in combinatie met een
simpele Oosterse komkommersalade.
4 PERSONEN | 25 MIN
zonnebloemolie
2 grote sjalotten, gesnipperd
1 grote rode (punt)paprika, in
kleine blokjes
1 bosje verse koriander, steeltjes
fijngehakt, blaadjes apart
3 el oestersaus
8 eieren
½-1 tl vissaus
2 lente-uitjes, in dunne ringen

BEREIDING
1. Verhit een scheutje zonnebloemolie in een koekenpan en bak
hierin de sjalotten in ± 4 minuten glazig. Doe de rode paprika erbij
en bak 1 minuut mee. Voeg de koriandersteeltjes en de
oestersaus toe. Bak 1 minuut mee en schraap de inhoud van de
pan dan in een kommetje.
2. Doe steeds 2 eieren in een mengbeker met een beetje vissaus.
Voor volwassenen kun je ¼ theelepel vissaus per 2 eieren
aanhouden; voor kleine kinderen 1/8 theelepel per 2 eieren. Kluts
de eieren en vissaus luchtig door elkaar. Ik doe dit met een
staafmixer.
3. Laat in een klein koekenpannetje (Ø ± 12 cm) een dun laagje
zonnebloemolie goed heet worden. Schenk het eimengsel erin. Je
zult zien dat het ei een beetje rijst door de luchtbelletjes die erin
zitten. Verspreid bovenop het nog natte eimengsel een kwart van
het sjalotten-paprikamengsel.
4. Zodra het omeletje voor meer dan de helft gaar is (na ± 2
minuten), draai je het om. Bak nu de andere kant ± 2 minuten. Bak
op dezelfde manier nog 3 omeletjes. Leg ze op borden en strooi
er de korianderblaadjes en de lente-ui over.

Tip

BISTRO MANON
Dit recept komt uit
Bistro Manon van
Manon Proper
(Good Cook, €25,95)

Je kunt er natuurlijk voor kiezen om alle eieren in een keer te
klutsen en een grote omelet te bakken. Het eindresultaat is net zo
lekker. Ik vind zelf de kleine omeletjes leuker om te serveren én ik
weet zeker dat iedereen evenveel krijgt.

- 24 -
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PITA’S MET
KIKKERERWTEN
Falafel en vegan shoarma smaken goed in een pitabroodje, maar hoe leuk is het om het
broodje te serveren met een zelfgemaakte vulling van allerlei gezonde groenten en
kikkererwten! Het is bovendien een lekker makkelijk recept en het stilt stevige trek.
4 PERSONEN
2 middelgrote zoete aardappels
(ca. 400 g), geschild en in kleine
blokjes
1 blik (400 g) kikkererwten,
afgespoeld en uitgelekt
1 el ras el hanout of
shoarmakruiden
1 tl knoflookpoeder
4 el olijfolie
grof zeezout
versgemalen peper
8 el dikke sojakwark
2 el vegan mayo
klein stukje verse gember,
geraspt
8 (volkoren) pitabroodjes
½ komkommer, in dunne plakjes
100 g snoeptomaatjes, in halfjes
¼ paarse spitskool of rodekool,
in ragfijne reepjes
handje verse koriander
pittige saus naar smaak,
optioneel

BEREIDING
1. Verwarm de oven voor tot 225 °C. Bekleed een bakplaat met
bakpapier en leg de blokjes zoete aardappel en kikkererwten erop.
Voeg de ras el hanout of shoarmakruiden, ½ theelepel
knoflookpoeder en de olijfolie toe. Meng alles goed. Breng royaal
op smaak met grof zeezout en versgemalen peper. Je wilt geen
flauwe vulling! Zet de plaat in de oven en rooster ca. 25 minuten,
of tot de kikkererwten en zoete aardappel mooi geroosterd zijn en
een beetje kleur hebben gekregen.
2. Maak de saus door de sojakwark te mengen met de mayo, de
overige ½ theelepel knoflookpoeder en wat versgeraspte gember.
Breng op smaak met zout en peper.
3. Verwarm de pitabroodjes 1 tot 2 minuten mee in de oven. Snijd
de pita’s open en vul ze met wat saus, de geroosterde
kikkererwten en zoete aardappel, wat komkommer,
snoeptomaatjes, spitskool of rodekool, een plukje koriander, en als
je het lekker vindt, wat pittige saus naar keuze.

.

FAMILY.EAT.
PLANT
Dit recept komt uit
Family.Eat.Plant van
Maartje Borst &
Lisette Kreischer
(Kosmos Uitgevers,
€24,99)
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FALAFELWAFEL
MET BIETENSALADE

Wees eerlijk: voor een zoete wafel met topping van roodfruit en honing mogen we jou toch
ook ’s nachts wakker maken? Probeer ook eens wat nieuws, want een hartige wafel is
minstens zo lekker!
4 PERSONEN | 30 MIN + RUSTEN
Falafelwafel:
1 el olijfolie, plus extra om in te
vetten
400 g gekookte kikkererwten
½ bos bladpeterselie, gewassen
en gedroogd
¼ bos verse koriander,
gewassen en gedroogd
1 rode ui, in parten
zout en versgemalen zwarte
peper
rasp en sap van 1 biologische
citroen
2 eieren
150 g zelfrijzend bakmeel
Rode-bietensalade:
500 g gekookte rode bieten, in
blokjes
1 rode ui, in halve ringen
½ bos bladpeterselie, gewassen,
gedroogd en gesneden
25 ml natuurazijn
25 ml extra vierge olijfolie
zout en versgemalen
zwarte peper

BEREIDING
1. Weeg en meet alles nauwkeurig af en zet het netjes klaar.
Verhit een wafelijzer voor (zie tip).
2. Doe de kikkererwten zonder vocht (bewaar het vocht eventueel
voor een ander gerecht) met alle overige ingrediënten voor de
wafels in een keukenmixer en maal ze in 3 minuten helemaal fijn.
3. Schep een beetje van het kikkererwtenmengsel in het wafelijzer
en bak zo alle falafelwafels. Bewaar ze na het bakken in een
schone droge theedoek zodat ze iets zachter worden.
4. Meng de biet met de ui, peterselie, azijn en extra vierge olijfolie
en breng op smaak met zout en peper.
5. Leg een falafelwafel op een bord en schep er een beetje van de
rode-bietensalade op. Dek af met een falafelwafel en geniet ervan!

Tip
Vet het wafelijzer goed in met bakspray of een beetje olie, anders
blijven de wafels plakken.
.

CHEF TOUB: SNEL
ARABISCH
Dit recept komt uit
Chef Toub: Snel
Arabisch van Mounir
Toub (Kosmos
Uitgevers, €24,99)

EXTRA NODIG
wafelijzer
keukenmixer
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You've
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Wil jij ook wekelijks lekkere
seizoensrecepten, winacties en
kooktips & -tricks ontvangen?
Meld je dan nu aan
voor de gratis nieuwsbrief:
foodandfriends.nl/nieuwsbrief

Meld je nu aan
voor de nieuwsbrief!
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KIBBEH
Traditioneel hebben deze kibbeh de vorm van een puntige bal, een soort peertje. Er zijn veel
soorten, met vlees, groente, gefrituurd of in soep. Om deze soorten uit elkaar te halen wordt
de naam kibbeh gevolgd door een specificatie. Kibbeh met yoghurt is bijvoorbeeld kibbeh
labanieh. Rauw bereid, met vlees, zoals ‘onze’ steak-tartare, heten ze kibbeh nayyeh. Deze
soort heet kibbeh zankaliyeh; spinazieballetjes.

10-15 STUKS | 25 MIN
100 gr gedroogde kikkererwten,
geweekt en gekookt (ca 250 gr
gare erwten)
200 gr spinazie, gewassen
bos peterselie
3 lente-uien
50 gr fijne bulgur
1 el gemalen koriander
1 el Aleppo peper (of rode
peper maar wel iets minder)
2 el gemalen komijn
2 tl zout
50 gr bloem
neutrale olie
Voor de saus
200 ml (Griekse) yoghurt
rasp van 1 citroen
zout en versgemalen peper

BEREIDING
1. Doe de gare kikkererwten met spinazie, peterselie en lente-ui in
een keukenmachine en maal alles fijn.
2. Doe het mengsel in een kom en roer hier de bulgur, koriander,
Aleppo peper, komijn en zout doorheen. Laat een uur staan, zodat
de bulgur een deel van het vocht opneemt.
3. Kneed vervolgens met de hand de bloem erdoor en vorm er
vervolgens schijfjes van. Voeg eventueel nog wat extra bloem toe
wanneer de schijfjes te onsamenhangend zijn.
4. Verhit een laag olie in een koekenpan en bak de schijfjes
ongeveer vijf minuten, keer halverwege. Laat de gebakken kibbeh
op keukenpapier uitlekken en houd ze warm onder een bord of
afgedekt in de oven, terwijl de andere kibbeh worden gebakken.
Het bakken gaat overigens ook goed in een frituurpan.
5. Roer voor de saus de yoghurt, citroenrasp en peper en zout
naar smaak door elkaar.

HET KIKKERERWTENBOEK
Dit recept komt uit
Het Kikkererwtenboek
van Lucrees van
Groningenen & Marietje
Bosma (Bosgro, €24,95)
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ALBONDIGAS
De Spaanse gehaktballetjes in tomatensaus kunnen wel een revival gebruiken. Deze tapas
valt soms in de categorie ‘vergeten borrelhapje’. Maar als je dit recept eenmaal geprobeerd
hebt, weet je zeker dat-ie op je vaste borrelrepertoire belandt!

25 BALLETJES | 30 MINUTEN
500 g gehakt (rund, bio)
1 eigeel
50 g panko (of één snee oud en
uitgedroogd witbrood,
verkruimeld)
1 tl knoflookpoeder
1 tl gerookt paprikapoeder
1 tl zout
¼ tl gemalen zwarte peper
½ tl gemalen koriander
½ tl gemalen komijn
1 tl gedroogde peterselie
Voor de tomatensaus
1 ui, gesnipperd
1 teen knoflook, fijngehakt
1 el tomatenpuree
½ tl venkelzaad
½ tl gerookt paprikapoeder
1 blik tomatenblokjes (à 400 g)
1 tl worcestershiresaus
2 laurierblaadjes
zout & peper

BEREIDING
1. Meng voor de balletjes het gehakt met de overige ingrediënten
en vorm balletjes van ongeveer 25 gram. Bak in een grote
koekenpan (of in twee keer) 5 minuten in hete neutrale olie. Haal
uit de pan en zet even apart.
2. Fruit voor de tomatensaus de ui en knoflook 2 minuten aan in
de nog warme pan met 1 eetlepel extra olie. Doe de
tomatenpuree, het venkelzaad en het paprikapoeder erbij en
schep om. Voeg de tomatenblokjes toe en breng aan de kook.
Roer de worcestershiresaus erdoor en voeg de laurier toe. Breng
op smaak met zout en peper. Doe de gehaktballetjes erbij en laat
15 minuten sudderen. Schep af en toe even om.
3. Bewaar als het is afgekoeld in een afgedekt bakje in de koelkast.
Kan zowel warm als op kamertemperatuur geserveerd worden. In
dat geval een half uurtje voor het serveren uit de koelkast halen.
4. Schep eventueel nog wat Spaanse manzanilla olijven door de
saus voor een extra smaakdimensie.

WERELDWIJD
BORRELTIJD
Dit recept komt uit
Wereldwijd Borreltijd
van Susan Aretz
(Fotaine €22,99)
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KIBBELING

VAN BLOEMKOOL
Laura de Grave: ‘Kibbeling is wat mij betreft zo ongeveer de lekkerste snack die er is. Met vis
sowieso, maar deze variant met bloemkool vind ik net zo lekker. Probeer ‘m eens!’

4 PERSONEN | 50 MINUTEN
1 bloemkool
3 el kibbeling-specerijenmix*
250 g bloem
1 middelgroot ei
350 ml volle melk
75 ml bier
1 ½ liter frituurolie (koolzaadolie
bak & braad)
5 el volle kwark
2 ½ el mayonaise
½ el fijne of grove mosterd
15 g verse bieslook
* Je kunt kibbelingspecerijenmix
kant-en-klaar kopen (bijvoorbeeld
via pit-pit.com) maar je kunt het ook
zelf maken. Meng daarvoor:
1 tl gemalen komijn
1 tl kurkuma
1 tl chilipoeder
1 tl gemalen nootmuskaat
1 tl gemalen koriander
1 tl gerookte paprikapoeder
1 tl gemalen witte peper
1 tl zout.

BEREIDING
1. Snijd de bloemkool in roosjes. Snijd grote roosjes in vieren en
halveer middelgrote roosjes. Laat kleine roosjes heel.
2. Meng de specerijen (als je de mix zelf maakt) in een kom of doe
de kibbeling-specerijenmix in een kom. Voeg de bloem, het ei, de
melk en het bier toe. Klop met een garde tot een glad beslag.
3. Verhit de olie in de frituurpan of ruime pan tot 180 °C. Check
met een stukje brood of de olie heet genoeg is (de olie begint dan
rondom meteen te bruisen). Haal de bloemkool in 4 delen door
het beslag en frituur in porties in ca. 5 min. goudbruin. Laat
uitlekken op keukenpapier.
4. Meng ondertussen de kwark, de mayonaise, de mosterd, de
bieslook en peper en zout naar smaak in een kom. Serveer de
kibbeling met de saus.

KEUKENSPULLEN
frituurpan of ruime pan
keukenpapie

LEKKER LOKAAL
Dit recept komt uit
Lekker Lokaal van
Laura de Grave
(Xander uitgevers,
€15,-)
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BASIS POM
3 DAGEN
1 kg pomtayer, diepvries
500 g kip met bot, in grove stukken
3 theel. zout
1 theel. zwarte peper
sap van 2 sinaasappels
2 eetl. suiker
4 eetl. zonnebloemolie
150 g boter, koud en in blokjes
1 grote ui, gesnipperd
2 tenen knoflook, geperst
6 tomaten, ontzaad en in blokjes
1 eetl. tomatenpuree
500 ml water
2 takken selderie, fijngesneden
3 pimentkorrels
1 laurierblad
½ theel. gemalen nootmuskaat
1 madame-jeanette peper, gaaf
zout en peper
2 bouillonblokjes (optioneel)
OOK NODIG
ovenschaal van 20 bij 30 cm,
beboterd

BEREIDING
Dag 1: Pomtayer ontdooien en kip marineren
1. Leg de pomtayer in een vergiet in de gootsteen om te ontdooien. Ook al
is de pomtayer verpakt, er zal vocht uit de verpakking lekken.
2. Was de kip. Wentel de kip door 2 tl zout en de peper. Laat de kip
minimaal 1 uur marineren, de hele nacht is nog beter.
Dag 2: Jus maken en pom bakken
1. Meng de ontdooide en uitgelekte pomtayer met het sinaasappelsap, de
suiker en de resterende theelepel zout en roer goed door elkaar.
2. Verhit de olie en 50 gram boter in een braadpan. Bak de kip bruin.
Roerbak de ui en knoflook er 3 minuten bij. Voeg de tomaten en
tomatenpuree toe en roerbak nog 3 minuten. Blus af met het water en
voeg de selderie, pimentkorrels, laurier, nootmuskaat en madame-jeanette
peper toe. Stoof 45 minuten op laag vuur.
3. Proef de kipjus; deze mag hoog op smaak zijn. Voeg naar smaak zout en
peper of bouillonblokjes toe. Haal de kip en de madame-jeanette peper uit
de jus. Serveer de madame-jeanette op een schaaltje bij de volgende
maaltijd of maak er eendagssambal van.
4. Verwarm de oven voor op 180 °C. Voeg een kleine soeplepel (100 ml)
kipjus toe aan het pomtayermengsel en roer goed door elkaar. Er moet
een mengsel ontstaan dat van je lepel loopt. Schep de helft van het
pomtayermengsel in de beboterde ovenschaal en leg daarop de kip. Giet
de helft van de jus erbij en dek af met de rest van de pomtayer. Strijk de
bovenkant glad en trek met een vork strepen in de pom. Overgiet met de
rest van de kipjus. Leg de resterende 100 gram boterblokjes op de pom
en bak de pom 1 uur in de oven tot de korst bruin is. Verlaag de
temperatuur naar 160 °C en bak nog 45 minuten.
6. Kijk of de onderste laag pomtayer gaar is: steek een vork in de pom en
trek de pomtayermassa omhoog. Is de tayer stevig en goudbruin? Dan is
hij gaar. Ziet de tayer wit en is de structuur nog niet stevig? Dek de
ovenschaal af met aluminiumfolie en bak de pom nog 30 minuten op 160
°C. De folie zorgt ervoor dat de pom aan de bovenkant niet verbrandt.

PARAMARIBO
Dit recept komt uit
Paramaribo van Judith
Cyrus (Fontaine
uitgevers, €34,99)

7. Als de pom gaar is, laat je hem een paar uur – liefst een nacht –
afkoelen zodat de smaken zich vermengen. Is het eetmoment pas over 1
of 2 dagen, bewaar de pom dan in de koelkast.
Dag 3: Pom opwarmen en eten
8. Verwarm de hele of een deel van de pom in de oven. Serveer er rijst of
groente bij of eet je pom met bruine bonen. Pom gaat goed met zuur.
- 38 -

Deel dit recept
met je vrienden

COMPOTE VAN

BLOEDSINAASAPEL
40 MINUTEN
1 kilo bloedsinaasappels*
1 tl baksoda
1 kilo suiker
250 g pectine
*De bloedsinaasappel in dit recept
kan voor een zachte marmelade
vervangen worden door elke soort
citrusfruit. Wij houden van de
unieke smaak van
bloedsinaasappel, en op deze
manier kunnen we daar ook buiten
het seizoen van genieten.

BEREIDING
1. Schil de bloedsinaasappels met een dunschiller; zorg dat er
geen wit op de schillen achterblijft. Snijd de schillen in dunne
reepjes. Breng 1 liter water met de baksoda en
bloedsinaasappelschillen aan de kook en kook 10 min.
2. Snijd de bloedsinaasappels in partjes. Doe de partjes in een pan
met de suiker en pectine en laat 20 min. op zacht vuur koken. Doe
de bloedsinaasappel met de schillen in een brandschone weckpot
en laat afkoelen in de koelkast.

SMAAK
Dit recept komt uit
Smaak van Walter
Marskamp (Terra,
€34,99)
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PIEMENTOS
DE PADRON
Piementos de padron, man-man, je denkt toch meteen aan het overheerlijke Spanje? In
slechts drie stappen maak je deze heerlijke snack die op een borreltafel niet mag ontbreken.
Als side dish doet de piementos de padron het trouwens ook heel goed. Combineer deze
pepers met een tafel vol tapas en je waant je voor even onder de Spaanse zon.
2 PERSONEN
12 padrónpepers
scheut arachideolie
grof zeezout
100 g mayonaise
1 eetlepel
gerooktepaprikapoeder

BEREIDING
1. Verhit de arachideolie in een pan.
2. Bak de padrónpepers kort tot ze lichtjes beginnen te
verkleuren. Kruid met grof zeezout.
3. Meng de mayonaise met het gerooktepaprikapoeder en serveer
als dip.

EAT THIS
Dit recept komt uit
Eat This van
Blendbrothers
(Lannoo, €25,99)
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ASPERGES MET

KAAS & PISTACHE
Gebruik voor dit gerecht heel jonge, dunne asperges. Als ze dikker zijn dan je pink,
blancheer je ze eerst 2 minuten in gezouten water. Koop bij voorkeur groene asperges die
in Nederland gekweekt zijn. Ze zijn verkrijgbaar van maart tot eind mei.
4 PERSONEN
50 g pistaches
2 eetlepels arachideolie
500 g zeer jonge groene
asperges, Belgische
duinasperges of
korenaarasperges
peper
zout
120 g ricotta of verse jonge
natuurkaas
enkele druppels pistache-olie
een snuif za’atar
fleur de sel
enkele takken pikante waterkers

BEREIDING
1. Verwarm de oven voor op 180 °C.
2. Leg de pistaches op een bakplaat. Rooster ze 7 minuten in de
voorverwarmde oven. Laat ze afkoelen en hard worden. Hak de
pistaches fijn.
3. Wrijf een stalen pan of bakplaat in met de arachideolie en gril
de rauwe asperges. Kruid met versgemalen peper en zout.
4. Leg de asperges op een bord. Leg er wat verse kaas op en
druppel er wat pistacheolie over.
5. Strooi er de gehakte pistaches over en werk af met een snuif
za’atar, fleur de sel en enkele takken pikante waterkers.

Tip
Je kunt de za’atar vervangen door
Provençaalse kruiden of gedroogde
tijm.

EEN KOOKBOEK
Dit recept komt uit
Een Kookboek van
Seppe Nobels (Lannoo,
€45,-)
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ITALIAANSE

MINESTRONESOEP
Een heerlijke gevulde soep, vol groenten én een vleugje
Italiaanse liefde!

4 PERSONEN| 30 MINUTEN
2 el roomboter
200 g haricots verts, in stukjes
1 wortel, in kleine blokjes
3 stengels bleekselderij, in
plakjes
1 ui, gesnipperd
1 teentje knoflook, in plakjes
2 preien, in ringen
3 takjes peterselie
3 takjes selderij
1 laurierblaadje
800 g gepelde tomaten (uit blik)
150 g kerstomaatjes,
doormidden gesneden
1,5 l groente- of kippenbouillon
100 g vermicelli (optioneel)
3 el extra vergine olijfolie
zeezout en versgemalen zwarte
peper
Garnering
vers basilicum, fijngesneden
verse peterselie, fijngesneden
Parmezaanse kaas, geraspt

BEREIDING
1. Smelt 1 eetlepel roomboter in een braadpan met dikke bodem
op middelhoog vuur. Voeg de haricots verts, wortel en
bleekselderij toe en bak alles al omscheppend 3 minuten; zorg
ervoor dat de groenten niet kleuren. Zet de pan tot gebruik opzij.
2. Smelt de resterende eetlepel roomboter in een soeppan op
middelhoog vuur en bak hierin de ui, knoflook en prei al
omscheppend tot ze lichtbruin kleuren.
3. Bind de takjes kruiden en het laurierblaadje met een stukje
keukentouw samen. Voeg ze samen met de gepelde tomaten,
kerstomaatjes en bouillon toe aan de soeppan. Voeg ook de
gebakken groenten en vermicelli (als je die gebruikt) toe.
4. Breng het geheel op hoog vuur aan de kook en laat daarna op
laag vuur 10 minuten koken. Breng de soep op smaak met de
extra vergine olijfolie en wat zeezout en versgemalen zwarte
peper.
5. Garneer de soep met fijngesneden basilicum, peterselie en
geraspte Parmezaanse kaas.

OMA'S SOEP
Dit recept komt uit
Oma's Soep van
Irene Fritschy (Becht,
€19,99)
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JAPANSE
CEVICHE
Het huwelijk tussen de Peruaanse en Japanse keuken (Nikkei) is wat ons betreft een
zeer geslaagd huwelijk. In deze ceviche komen de vaste frisse elementen samen met de
umami-smaken uit Japan.
4 PERSONEN | 20 MIN + MARNIREN

BEREIDING

Zoetzure retich
100 ml water
100 ml wittewijnazijn
100 g suiker
200 g rettich, geschild

Limoen-leche de tigre
1. Snijd voor de limoen-leche de tigre de gemberwortel in stukken en
doe ze samen met de bleekselderij, jalapeñopeper, suiker en knoflook in
een blender. Mix het geheel zo glad mogelijk. Voeg het limoensap toe en
draai alles nog 2 minuten in de blender. Proef en voeg naar smaak zout
toe. Giet het geheel door een bolzeef op een kom en druk het er goed
doorheen om alle smaken op te vangen.

Ceviche
40 g wit sesamzaad
400 g doradefilet, ontveld
140 ml leche de tigre limoen*
1 eetlepel sojasaus
8 takjes koriander, fijngesneden
40 g furikake (Japanse
kruidenmix)
200 g edamamebonen, diepvries
100 g codium (groenwier),
gewassen
30 g zeedruif
4 eetlepels shito-olie
*Limoen-leche de tigre
25 g verse gemberwortel,
geschild
1 flinke stengel bleekselderij, fijn
½ groene jalapeñopeper, fijn
15 g suiker
1 grote teen knoflook
200 ml vers limoensap
zout

Ceviche
1. Kook voor het zoetzuur het water met de wittewijnazijn en de suiker
tot alle suiker is opgelost; laat de vloeistof in de koelkast afkoelen. Snijd
de rettich op een mandoline in plakken van zo’n ½ centimeter dik en snijd
de plakken in brunoise. Leg de rettichblokjes in het afgekoelde zoetzure
vocht en laat ze afgedekt minimaal 3 uur in de koelkast
2. Giet de vloeistof na 3 uur af en zet de zoetzure rettichblokjes opzij.
3. Rooster het witte sesamzaad in een droge pan op laag Snijd intussen
de dorade in blokjes van 1 bij 1 centimeter en doe ze in een kom. Voeg
de leche de tigre, sojasaus, gesneden koriander, de helft van het
geroosterde sesamzaad en de furikake hieraan toe. Meng goed en laat
de vis 4 minuten garen.
4. Schik de doradeblokjes met het vocht op 4 borden en verdeel de
edamamebonen er evenredig Pluk de topjes van de codium en leg deze
samen met de rettichblokjes en de zeedruif op de vis en
edamamebonen. Verdeel de shito-olie over de vier borden en garneer
met het overgebleven sesamzaad en de furikake.

CEVICHE
Dit recept komt uit
Ceviche van Seger
Abels (Fontaine
uitgevers, €24,99)

Extra nodig
mandoline
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BIETENCARPACCIO
MET ZWARTE BESSEN
De kruidige smaak van zwarte bessen geeft aardse bietjes een lekkere frisse kick. Gele en
chioggiabieten krijgen ook nog eens een prachtig donker blozend randje tijdens het koken in
het bessensap. Geef wat extra saus bij de carpaccio en leg er een flinke bol burrata op.
4 PERSONEN | 40 MIN
± 400 g chioggia-, rode en gele
bieten
200 ml zwartebessensap,
jostabessensap of
vlierbessensap
20 g zwarte bessen, jostabessen
of vlierbessen, om te serveren (
30 g boter
blaadjes van 1 takje munt
1 flinke bol burrata
olijfolie om te bedruppelen
OOK NODIG:
mandoline (evt.)

BEREIDING
1. Schil de bietjes en doe ze in een passende pan met het
bessensap. Vul aan met water tot ze bijna onderstaan en kook ze
in ± 30 minuten afgedekt gaar. Keer regelmatig. Als je er
gemakkelijk een keukenmesje in kunt steken zijn ze goed. Neem
uit de pan en laat afkoelen tot kamertemperatuur.
2. Meet intussen 60 ml van het kookvocht af en laat met de boter
en eventueel wat extra bessen inkoken tot het dik en siropig is.
Laat afkoelen tot kamertemperatuur.
3. Snijd de afgekoelde bietjes, het liefst met een mandoline, in heel
dunne plakjes en verdeel over een schaal. Leg er de burrata op,
bedruppel met olijfolie en bestrooi met de munt, peper en zout.
Geef er de saus bij.

Tip
Vegan optie:
Geef verbrokkelde vegan feta, geitenkaas, of zachte kruidenkaas
bij de bieten.

DOSIA PLUKT
BESSEN
Dit recept komt uit
Dosia plukt bessen van
Dosia Brewer
(Fontaine uitgevers,
€34,99)
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STEAK TARTAAR
MET BACON-MAYO
Een klassieker uit de Franse keuken: steak tartaar. Dit keer extra speciaal met een
baconmayonaise. We kunnen je verklappen dat je deze combinatie niet snel zal vergeten.
4 PERSONEN
350 g rundvlees, (steak, platte bil of
ezeltje)
40 g kappertjes, fijngesneden
70 g sjalot, fijngesneden
20 g bladpeterselie, fijngesneden
70 ml olijfolie
peper en zout
Steaksaus
100 g tomatenketchup
20 g gladde mosterd
4 eetl. worcestersaus
5 druppels tabasco
Baconmayo
250 g dun gesneden bacon
50 g eidooier (circa 2 grote
eidooiers)
1 eetl. gladde mosterd
400 ml wittewijnazijn
sap van ½ citroen
250 ml sojaolie
peper en zout
Zacht gegaarde eierdooier
4 verse eieren
peper en zout
Focaccia-croutons
1 focaccia brood
olijfolie
peper en zout

BEREIDING

1. Verhit voor de gedroogde bacon de oven tot 80 °C. Leg de plakken
bacon op een met bakpapier beklede bakplaat en laat ze in de oven
drogen tot ze volledig krokant zijn. Maal ze fijn tot poeder.
2. Mix voor de baconmayonaise de fijngemalen bacon met de eidooiers,
mosterd, azijn en citroensap glad. Voeg al kloppend de olie toe, eerst
druppelsgewijs en zodra het mengsel bindt in een fijn straaltje. Klop de
mayonaise als alle olie is opgenomen nog 30 seconden tot hij dik is en
glanst. Breng op smaak met peper en zout.
3. Laat de eieren au bain marie of in een roner van 62 °C in 45 minuten
gaar worden. Leg ze in een bak met ijswater om ze af te laten koelen. Pel
de eieren en haal het zachte eiwit eraf. De eidooier is nog zacht. Bestrooi
naar smaak met peper en zout. Verhoog voor de croutons de
oventemperatuur naar 180 °C.
4. Snijd de focaccia in dunne sneeën, bestrijk ze met olijfolie en bestrooi
met wat peper en zout. Bak ze in de hete oven in 10-12 minuten
knapperig.
5. Roer voor de dressing de mosterd met azijn, sjalot en peterselie door
elkaar. Voeg al roerend druppelsgewijs de sojaolie toe tot het een
gebonden dressing is. Breng op smaak met peper en zout. Roer voor de
steaksaus alle ingrediënten door elkaar.
6. Draai het vlees door de grote plaat van een gehaktmolen en doe het in
een mengkom. Voeg de kappertjes, sjalot, peterselie, de steaksaus en
olijfolie toe. Meng alles voorzichtig en breng op smaak met peper en
zout. Meng voorzichtig, je wilt geen filet americain maar een mooi losse
steak.
7. Serveer de tartaar met de eidooier, doppen baconmayonaise, de
croutons en de kropsla.

BAUT
Dit recept komt uit
Baut van Michiel van
der Eerde (Fontaine
uitgevers, €35,-)

Franse dressing
3 dessertl. dijonmosterd
3 eetl. wittewijnazijn
1 sjalot, fijngesneden
3 eetl. fijngesneden bladpeterselie
150 ml sojaolie
peper en zout
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BOTERZACHTE

ZALM MET DILLE
Eet jij ook het liefst elke dag bagels met zalm en roomkaas? Dat kan natuurlijk niet, daarom
geven we je dit zalmrecept waar veel van dezelfde smaken in terugkomen. Er gebeurt in dit
recept heel veel wat smaak betreft, dus serveer er gewoon een heel eenvoudige salade met
kruiden, gestoomde broccoli en misschien wat knoflookbrood bij.
4-6 PERSONEN
1 citroen
1 kilo zalmfilet met of zonder vel
koosjer zout en versgemalen
zwarte peper
6 el boter
60 ml (¼ cup) olijfolie, en wat extra
om te besprenkelen
½ kleine rode ui, in flinterdunne
ringen
2 el kappertjes, uitgelekt
flinke handvol (1 cup) verse dille
2 el geroosterd sesamzaad (naar
keuze)

BEREIDING
1. Verwarm de oven voor op 165 °C. Snijd de helft van de citroen
in dunne schijfjes en verwijder eventuele pitjes. Bewaar de andere
helft voor het sap.
2. Leg de zalm op een bakplaat met opstaande rand of in een
grote ovenschaal en bestrooi hem met zout en peper.
3. Verhit de boter in een middelhoge koekenpan op middelhoog
tot hoog vuur. Verwarm de boter (draai de pan af en toe rond) 2
tot 3 minuten, tot hij bruin wordt. Voeg de olijfolie, de schijfjes
citroen en de helft van de uienringen toe. Bestrooi het geheel met
zout en peper en bak het (af en toe husselen) 2 tot 3 minuten, tot
de citroenen en de uien bruin en krokant worden (het gaat erom
dat ze eerder krokant dan zacht en gekaramelliseerd zijn). Voeg de
kappertjes toe.
4. Schenk het boter-citroenmengsel over de zalm. Schuif de zalm
in de oven en gril hem 12 tot 15 minuten, tot hij net gaar is en nog
medium rare van binnen (de zalm ziet er doorzichtiger en minder
ondoorschijnend uit). Haal de zalm uit de oven.
5. Meng intussen de dille met het sesamzaad (naar keuze) in een
kom en knijp een beetje sap erboven uit van de halve citroen.
Strooi er zout en peper over. Verdeel dit mengsel over de zalm en
leg ook de overgebleven uienringen erop.

BIJZONDER SIMPEL
Dit recept komt uit
Bijzonder simpel van
Alison Roman
(Spectrum, €24,99)

.
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WITTE ASPERGES
IN ANSJOVISBOTER
God mag weten waarom iedereen asperges altijd kookt, bakken in de pan is zoveel
lekkerder! We herhalen (zodat je het zeker onthoudt): niets lekkerder dan asperges gebakken
in de pan. Zeker als het in ansjovisboter is. Wie ons niet gelooft, probeer het gewoon een keer.
4 PERSONEN

BEREIDING

1 kg witte asperges
1/2 citroen, het sap
6 ansjovisfilets
1 handvol kervel
1 klont boter
olijfolie
zwarte peper en zout

1. Schil de asperges en verwijder het houterige uiteinde. Snijd ongeveer
1/3 van de asperges met een dunschiller in sliertjes. Doe in een kom met
het citroensap en een snuf peper en zout. Laat de aspergeslierten
marineren en roer wanneer je eraan denkt eens om met een vork.
2. Snijd de rest van de asperges in stukjes van ongeveer 5 cm lang.
3. Smelt een klont boter samen met een scheut olijfolie in een pan op
middelhoog vuur. Leg hierin de ansjovisfilets, breek ze met een houten
lepel in stukjes en roer enkele minuten tot alles uit elkaar valt.
4. Voeg de asperges toe en kruid gul met zwarte peper en een kleine
snuf zout (ansjovis is ook al zout). Bak in een 5-tal minuten krokant en
draai halverwege om zodat alle kanten een kleurtje krijgen. De asperges
mogen nog wat beet hebben en moeten niet door en door gaar zijn.
5. Leg de aspergeslierten op een schaal. Verdeel er de gebakken
asperges op, onder en tussen. Werk af met de kervel. Sprenkel er nog
wat olijfolie over en geef een extra draai van de pepermolen.

Tip
Je kan dit gerecht ook met groene asperges maken, die hoef je
dan niet te schillen.
.

DINER
Dit recept komt uit
Diner van Barbara
Serulus, Johanna
Goyvaerts, Tine
Lejeune (Luster
Uitgeverij, €32,50)
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AGUACHILE
MET GARNALEN
De Mexicaanse keuken is net als de Peruaanse keuken kleurrijk en spicy met veel variatie.
En ook zij kent ceviches, geïnspireerd op de ceviche clásico.

4 PERSONEN | 15 MINUTEN
300 g gekookte grote garnalen
1 avocado, gesneden zoals
carpaccio
½ komkommer
1 rode ui, in flinterdunne
halvemaantjes gesneden
2 takjes korianderblaadjes
6 groene jalapeñoringetjes
Tijgermelk
sap van 2 limoenen
6 tl groene Tabasco
1 tl zout

OOK NODIG
eventueel een mandoline
dunschiller
garneerring, van 8 cm in doorsnee

BEREIDING
1. Pel en halveer de rode ui en snijd hem daarna in zo dun
mogelijke halvemaantjes. Ik gebruik een mandoline, maar met een
mes gaat het ook prima. Leg ze in een kom water met het ijs,
zodat de uiensmaak minder scherp en de ui knapperig van
structuur wordt. Zet de uien met ijswater in de koelkast. Haal vlak
voor het garneren uit de koelkast en laat uitlekken.
2. Snijd van de komkommer dunne sliertjes met de dunschiller
totdat je de zaadlijst bereikt.
3. Meng de ingrediënten van de tijgermelk.
4. Roer de garnalen door de tijgermelk, laat 2 minuten staan.
5. Haal de garnalen uit de tijgermelk en meng deze voorzichtig
met de rest van de ingrediënten.
6. Leg de garneerring op het midden van een bord en maak een
bodempje van de avocadoschijfjes, leg hier bovenop een laagje
garnalen, dan een laagje rode uien en herhaal dit tot de ring
gevuld is.
7. Garneer met de komkommersliertjes, de koriander en de
jalapeñoringetjes.

Tip
MI CASA PERU
Dit recept komt uit
Mi casa Peru van
Katinka Lansink
Dodero
(Luitingh-Sijthoff,
€25,-)
978 90 245 9372 9

Paneer de garnalen in panko, frituur ze en vul een maïstortilla met
alle aguachila-ingrediënten.

.
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SICHUAN
EXPRESS HOTPOT
Bas Robben: ‘Deze hotpot is de vlugge variant van de extravagante Sichuan hotpot. Ik heb
hem bedacht omdat je misschien wat sneller (en goedkoper) wilt genieten van een hete
hotpot waar je flink van gaat zweten.'
4-6 PERSONEN
Hotpotbasis
4 el arachideolie, reuzel of ossenwit
3 el Pixian bonenpasta
6 tenen knoflook, fijngehakt, geraspt of
geperst
40 g gemberwortel, geraspt
2 el fivespicepoeder
2 el Sichuan peperkorrels
2 el Shaoxing rijstwijn
ca. 2 l kippen-, vegan umami- of
groentebouillon
Sesam-knoflookdipsaus
100 ml sesampasta
2 tenen knoflook, fijngehakt
groen van 2 bosuitjes, fijngesneden
2 el geroosterd sesamzaad (wit/zwart)

BEREIDING
1. Zet de hotpot op middelhoog vuur en laat de arachideolie
erin heet worden. Voeg de Pixian bonenpasta toe, samen met
de knoflook, de gember, het fivespicepoeder en de Sichuan
peperkorrels. Bak 2 minuten, giet dan de Shaoxing rijstwijn en
de bouillon erbij tot de hotpot voor twee derde gevuld is.
2. Doe voor de dipsaus de sesampasta met de knoflook en
100 ml water in een hoge beker. Blend met de staafmixer tot
een gladde saus. Giet de saus in schaaltjes en garneer met de
ringetjes lente-ui en het geroosterde sesamzaad.
3. Zet de hotpot in het midden van de tafel op een kookplaatje.
Leg de tofu, de paddenstoelen, de bief- en kipspiesjes, het
rundvlees, de kipfilet, de aardappelschijfjes, de zoete aardappel,
de tofuvellen en de zoeteaardappelnoedels op bordjes en zet op
tafel. Je kunt nu beginnen met hotpotten.

Hotpot
2 blokken stevige tofu, in blokken ( 3 cm)
400 g paddenstoelen, zoals shiitakes of
shimeji’s
pittig gemarineerde bief
pittig gemarineerde kipspiesjes
dungesneden rundvlees
dungesneden kipfilet
dungesneden spek
garnalen, schoongemaakt
visballetjes
dumplings
dikgesneden aardappelschijfjes
dikgesneden zoete aardappel
gedroogde tofuvellen, in vierkantjes
geknipt
dikke zoeteaardappelnoedels

HOTPOT
Dit recept komt uit
Hotpot van Bas Robben
(Good Cook, €22,50)

OOK NODIG
staafmixer
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PREI
EN
VENKEL
MET SARDINES EN MUNTPESTO
Met pesto kun je eindeloos variëren. Volg vooral je eigen smaak. Je kunt alle soorten noten
gebruiken en ook andere kruiden dan het veelal gebruikte basilicum. De pesto bij deze
sardines met groenten is op basis van munt – lekker fris bij de prei en venkel!
2 PERSONEN | 40 MINUTEN
3 preien, in lengte gehalveerd
1 venkelknol, in plakken
gesneden
5 groene asperges
8 verse sardines,
schoongemaakt, met of zonder
kop
10-12 kapperappeltjes
1 takje munt, blaadjes fijngehakt
olijfolie, extra vierge
zout en peper
Muntpesto
1 teen knoflook, grof gehakt
6 takjes munt, blaadjes geplukt
30 g pijnboompitten
30 g Parmezaanse kaas, geraspt
75 ml olijfolie, extra vierge
zout

BEREIDING
1. Verwarm de oven voor tot 200 °C.
2. Meng in een ovenschaal de prei, venkel en asperges met
2 eetlepels olijfolie. Zet de groenten 12-15 minuten in de oven.
3. Maak ondertussen de pesto. Wrijf de knoflook met de munt en
een snuf zout fijn in een vijzel. Voeg de pijnboompitten toe en
druk ze fijn.
4. Roer met een lepel de Parmezaanse kaas erdoor en meng er
dan de olijfolie door. Zet apart.
5. Verdeel de sardines over de groenten in de ovenschaal. Zet nog
7-10 minuten in de oven en leg er de laatste drie minuten de
kapperappeltjes bij.
6. Besprenkel met twee eetlepels muntpesto en bestrooi met de
fijngehakte muntblaadjes. Serveer de rest van de muntpesto er
apart bij.

VEGGIES & FISH
Dit recept komt uit
Veggies & Fish van
Bart van Olphen
(Fotaine €32,-)
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SCHIMMEL
BIEFSTUK
Naast dat je je vlees kunt marineren in shiokoji of kojipekel, kun je de schimmel ook direct
op het vlees actief maken. Het geeft een heerlijke umamikick aan het vlees en zorgt voor
een mooi bruin korstje na het bakken.
1 PERSOON | 60 MIN + RUSTEN
1 biefstuk van 2 cm dik
zout
10 g koji starter
50 g tarwebloem
25 g rijstebloem
25 g maïzena
roomboter
BENODIGHEDEN
keukenfolie
kom
ovenschaal met rooster
keukenthermometer
een warme plek (± 30°C)

BEREIDING
1. Weeg de biefstuk en smeer hem vervolgens in met 1,3% zout.
Dat betekent dat je een biefstuk van 200 gram moet insmeren met
2,6 gram zout.
2. Pak het vlees in in keukenfolie en leg het 12 uur in de koelkast.
3. Meng de starter met de tarwebloem, rijstebloem en maïzena en
schep het in een kom.
4. Haal het vlees uit de koeling en dep het iets droger. Het mag
niet kurkdroog zijn maar ook niet kleddernat.
5. Haal het vlees door het bloemmengsel. Zorg dat het vlees aan
alle kanten goed met de bloem bedekt is. Leg het vlees op een
rooster in de ovenschaal.
6. Zet de ovenschaal op een plek waar het ongeveer 30°C is en er
een hoge luchtvochtigheid heerst. Bijvoorbeeld in een warme
oven of een koelbox met daarin een pannetje met heet water.
Meet regelmatig de temperatuur in de koelbox en vervang het
water als het kouder dan 25°C wordt.
7. Laat het vlees 2 dagen fermenteren.
8. Het vlees zal nu mooi wit beschimmeld zijn. Is het nog niet
helemaal door en door beschimmeld? Zet het dan terug op de
warme plek tot het wel helemaal beschimmeld is. Als de
temperatuur niet constant op 30°C blijft, of er niet genoeg
zuurstof bij komt, kan het schimmelen wat langer duren.

VERROT LEKKER
Dit recept komt uit
Verrot lekker van
Christian Weij
(Betram de Leeuw,
€29,95)

9. Als het vlees na 48 uur, of eerder, geel of groen wordt, schrik
dan niet, het vlees is gewoon bruikbaar. Dit zijn de sporen die de
schimmel maakt, dat kan geen kwaad.
11. Bak het vlees in een pan met roomboter medium gaar.
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TAGLIATELLE AL
RAGU BOLOGNESE
Het prestigieuze Accademia Italiana della Cucina heeft het originele recept gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel van Bologna. Daarna zijn er talloze varianten gemaakt,
maar deze culi's durven je te verzekeren dat dit de vertaling is van het originele
recept. Ben jij ook zo benieuwd hoe het smaakt, wij vinden dit een topper!
4 PERSONEN | 60 MIN + STOVEN
300 g rundvlees van het middenrif
(longhaas, vinkelap of bavette). Dit
vlees is smaakvoller omdat het
dieper in het rund zit.
150 g pancetta (het spek mag
volgens de Accademia absoluut
niet gerookt worden).
scheut olijfolie
50 g wortel, in kleine blokjes
50 g bleekselderij, in kleine blokjes
30 g ui, gesnipperd
half glas droge witte wijn
5 eetlepels passata di pomodoro
of 20 g tomatenconcentraat
(triplo)
1 glas goede runderbouillon
1 glas volle melk
400 g tagliatelle
zout en peper
EXTRA NODIG
aardewerken pan met een
diameter van 20 cm, of een
gewone pan
kruidenmes

DE AARDAPPELETERS
Dit recept komt uit
De Aardappeleters van
Joost Engelberts, Joris
Vermeer en Bas
Zwartepoorte (Thomas
Rap, €29,99)

BEREIDING
1. Snijd met het kruidenmes het rundvlees en het spek in kleine
blokjes. Maak het zo fijn dat het een beetje de structuur van
worstvlees krijgt. Hou de twee soorten vlees nog wel apart.
2. Zet het spek aan in de olijfolie. Voeg dan de groentes toe en bak
op middelhoog vuur zacht. Voeg het rundvlees toe en blijf roeren.
Als alles gaart en de hitte er goed in zit, voeg dan de wijn, de
tomatensaus en de bouillon toe.
3. Laat alles op zacht vuur minimaal 2 uur doorgaren.
4. Voeg de melk in flinke scheuten toe. Breng daarna de saus op
smaak met zout en peper.
Tips
Nog wat extra handige tips en wetenswaardigheden die niet in het
originele recept staan:
Ik maak dit recept vaak in grote hoeveelheden en vries het in
porties in. Dat komt vaak van pas bij weinig tijd of geen
inspiratie.
Als je een grotere hoeveelheid maakt, kun je het vlees ook bij
de slager vast op de grofste stand laten malen.
Voor extra smaak doen veel Italianen gehakte kippenlever
door het vlees. Gebruik voor dit recept 150 gram.
Langer is beter: ik laat de saus vaak wel een uur of 4 zachtjes
pruttelen in plaats van 2 uur.
In Nederland eten we pasta vaak met veel saus. In Italië is dat
andersom: veel pasta, weinig saus.

.
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GEFRITUURDE
KOREAANSE KIP
Ken je dakgangjeong? Het is gefrituurde Koreaanse kip. Dit recept is werelds, goddelijk en
finger lickin’ good! En daarnaast ook lekker makkelijk. In drie simpele stappen leiden we je
naar een snack die je los kunt serveren bij een borrel, maar als avondmaaltijd met rijst en
groente is deze Koreaanse kip ook een ware held op je bord.
2-3 PERSONEN | 30 MIN
Voor de kip:
300 gr kippendijfilet
1 cm gember
1 teen knoflook
1 el rijstazijn
40 gr maizena
olie om in te bakken
Voor de saus:
1 cm gember
1 teen knoflook
1 el sojasaus
1,5 el rijstazijn
1 el mirin
2 el sesamolie
2 el honing
1 el lichtbruine basterdsuiker
1 tl chilivlokken

BEREIDING
1. Snijd de kippendijfilet in stukjes. Verwijder het schilletje van de
gember en snijd de gember heel fijn. Snijd ook de knoflook fijn.
Meng in een kom de ingrediënten voor de kip en zet even opzij.
2. Maak ondertussen de saus. Snijd hiervoor de gember en
knoflook heel fijn. Doe alle ingrediënten voor de saus in een
steelpan en breng aan de kook. Laat dit een minuut of 5 zachtjes
pruttelen. Zet het vuur uit.
3. Vul een pan met olie (ongeveer 3 cm hoog) en zorg dat de olie
goed heet wordt. Bak de kipstukjes in 2-3 minuten goudbruin. Laat
de kip uitlekken op keukenpapier. Verwarm de saus nog even en
roer de kip erdoor. Serveer de gefrituurde Koreaanse kip met rijst
en groente.

.

LEKKER EN SIMPEL
OP REIS
Dit recept komt uit
Lekker & Simpel op reis
van Sofie & Jorrit
(Betram de Leeuw,
€21,99)
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GEPORCHEERDE
OCOTOPUS
Hoe maak jij het liefst octopus klaar? Gepocheerd of gebakken? Met dit recept doe je het
allebei! En wel op de barbecue, de Big Green Egg om precies te zijn.
> 60 MIN
1 octopus van ca. 3 kg
1 el zout
100 g zilveruitjes
2 teentjes verse knoflook
100 ml olijfolie
1 tl sambal manis
1 el gerookte paprikapoeder (zoet)
Bouillon:
1 grote ui
1 sinaasappel
1 limoen
2 tomaten
1 bol verse knoflook
2 cm gemberwortel
½ gele habanero chilipeper
2 stengels citroengras
2 takjes tijm
2 takjes rozemarijn
3 laurierblaadjes
1 tl groene kardemompeulen
1 tl venkelzaad
1 tl witte peperkorrels
1 el zeezout
50 ml rode wijnazijn
250 ml witte wijn

BIG GREEN EGG
MODUS OPERANDI
Dit recept komt uit
Big green egg - Modus
operandi (Uitgeverij
Komma, €195)

BEREIDING
1. Snijd de kop van de octopus net onder de ogen af en gooi deze
weg. Duw de kaak uit het lijf.
2. Leg de octopus in een bak in de gootsteen, schep het zout erbij
en laat vollopen met koud water.
3. Pel intussen voor de bouillon de ui en snijd deze en de
sinaasappel en de limoen in parten. Halveer de tomaten en snijd
de (ongepelde) knoflook in grove stukken. Snijd de gemberwortel
in plakjes. Verwijder het steeltje en de zaadlijsten van de
chilipeper. Kneus het citroengras en snijd de takjes tijm en
rozemarijn in grove stukken.
4. Verwarm de ovale geëmailleerde Dutch oven (indirect, 200 °C).
Voeg de octopus en alle ingrediënten voor de bouillon toe en
schenk zoveel water in de pan dat de octopus zoveel mogelijk
onder staat. Wacht tot de temperatuur van de EGG weer is
gestegen tot 200 °C en laat de octopus ca. 15 minuten garen.
5. Breng de temperatuur van de EGG naar 140 °C en laat de
octopus ca. 3 uur pocheren; schep regelmatig wat bouillon uit de
pan over de octopus als deze boven de bouillon uit komt.
6. Haal de octopus uit de bouillon en laat iets afkoelen. Verwarm
de skillet terwijl je de temperatuur van de EGG weer naar 200 °C
brengt. Laat intussen de zilveruitjes uitlekken en pel de knoflook
en hak de teentjes fijn.
7. Voeg de olijfolie, de zilveruitjes, de knoflook, de sambal en de
paprikapoeder toe en bak ca. 5 minuten. Snijd intussen de
tentakels van de octopus van elkaar los.
8. Voeg de tentakels aan de skillet toe en bak deze ongeveer
10 minuten.
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MACCHERONI
ALLA BOLOGNESE
De Bolognezen gebruiken voor dit pastagerecht de middelgrote ‘denti di cavallo’, maar je
kunt ook andere soorten pasta gebruiken. Let wel even op dat de pasta van een vrij stevig
deegsoort is, zodat hij tijdens bereiden niet kapot kookt.
500 GRAM PASTA | 20 MIN
150 g mager kalfsvlees (bij
voorkeur van de haas)
50 g carnesecca (gezouten
pancetta)
40 g boter
¼ ui
½ wortel
2 bleekselderijstengels van een
handpalm lang of selderijgroen
een klein beetje bloem, maar
echt weinig
een klein pannetje bouillon
een mespunt zout, want dit zit
al in de carnesecca en de
bouillon
peper en, voor de liefhebber,
nootmuskaat

BEREIDING
1. Snijd het vlees in kleine blokjes, hak met de mezzaluna de
carnesecca, de ui en de andere smaakmakers fijn, zet daarna alles
op met boter, en voeg, zodra het vlees kleur heeft gekregen, het
kleine beetje bloem toe en de bouillon; laat koken tot alles gaar is.
2. Giet de maccheroni af, laat goed uitlekken, meng met de
Parmezaanse kaas en de saus, die je nog smakelijker kunt maken
met stukjes gedroogde funghi of een paar plakjes truffel of een
met het vlees meegekookt, kleingesneden kippenlevertje. Als je de
saus nog verder wilt verfijnen, voeg dan tot slot nog een half glas
room toe.
3. Serveer de maccheroni in ieder geval niet te droog maar in een
bodempje saus. Omdat het hier een gedroogde pasta betreft, lijkt
me dit een goed moment om erop te wijzen dat deze pasta’s niet
te lang mogen koken. Alles met mate dus. Als de pasta een
hardere beet heeft, smaakt en verteert hij beter.

.
Deel dit recept
met je vrienden

EEN KLEINE
GESCHIEDENIS VAN
PASTA
Dit recept komt uit
Een kleine geschiedenis
van pasta van Luca
Cesari (Ambo | Anthos
uitgevers, €25)
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SPEKLAPJES
VAN DE BBQ
8 PERSONEN | 3 UUR + 10 MIN
1½ kg buikspek zonder zwoerd van
goede herkomst, zoals Heyde
Hoeve
Rub:
2 el zout
2 el suiker
2 tl versgemalen zwarte peper
2 tl knoflookgranulaat
2 tl uienpoeder
Saus:
2 grote uien, fijngesnipperd
4 knoflooktenen, fijngesnipperd
2 flesjes IPA
300 g molasse
50 ml sojasaus
30 ml azijn
Tabasco Chipotle naar smaak
Dutch crunch topping:
2 el piccalilly
150 g cashewnoten, geroosterd en
grof gehakt
150 g Amsterdamse uitjes, in kleine
blokjes
150 g cornichons, in kleine blokjes

BEREIDING
1. Bereid een BBQ voor op indirect grillen en verhit deze tot een
temperatuur van 110 °C is bereikt.
2. Meng alle ingrediënten voor de rub. Spoel het stuk buikspek af
onder de kraan en dep het droog; vouw het dubbel en bind het op
met slagerstouw, verdeel vervolgens de rub erover. Schik de
rookhoutchunks tussen de gloeiende kolen en leg het spek op het
rooster van de BBQ. Sluit de deksel en rook het spek circa 3 uur,
tot het een kerntemperatuur heeft bereikt van 76 °C.
3. Verwarm ondertussen alle ingrediënten voor de saus, behalve
de tabasco, in een pan en kook het geheel tot ongeveer driekwart
in. Breng op smaak met de tabasco en zet apart.
4. Pureer voor de Dutch Crunch Topping de piccalilly glad met een
staafmixer en meng met de cashewnoten, Amsterdamse uitjes en
cornichons. Zet apart. Bouw de BBQ om naar direct grillen,
verhoog de temperatuur tot 220 °C en plaats het gietijzeren
rooster. Snijd dikke plakken van 1,5-2 cm van het gerookte spek,
bestrijk ze aan beide zijden met de saus en gril ze aan
weerskanten, terwijl je ze tussendoor nog een paar keer bestrijkt
met de saus. Serveer de speklappen met de Dutch crunch
topping.

BENODIGDHEDEN
BBQ met deksel en gietijzeren
rooster voor indirect/direct grillen
2 à 3 appelhoutchunks, (blokken
rookhout van 5 x 5 cm)
kernthermometer
staafmixer
slagerstouw

SMOKEY GOODNESS
LOWLANDS BBQ
Dit recept komt uit
Smokey Goodness
Lowlands BBQ van Jord
Althuizen (Kosmos
Uitgevers, €29,99)
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fotografie: Remko Kraaijeveld

SPECTACULAIRE

SEAFOODPAKKETJES
4 PERSONEN | 35 MIN + NACHT RUST
2 tenen knoflook
8 cm gemberwortel
1 tl gemalen kurkuma
4 witvisfilets van 125 g, met vel
1 stengel citroengras
2 lente-uitjes
1 verse groene peper
2 tl sesamolie
3 el zoutarme sojasaus
2 limoenen
6 limoenblaadjes
1 bos koriander (30 g)
1 blik van 400 g light kokosmelk
4 rauwe coquilles, met koraal,
schoongemaakt
4 grote, rauwe garnalen
2 stronkjes paksoi
1 groot, biologisch ei

Deel dit recept
met je vrienden

SAMEN ETEN
Dit recept komt uit
Samen Eten van
Jamie Oliver
(Kosmos, €32,50)

BEREIDING
Van tevoren
1. Pel de knoflook en de gember. Doe 1 teen in een vijzel, snijd de
helft van de gember in plakjes, doe ze erbij en voeg de kurkuma
en een snufje zeezout toe. Maal alles fijn, wrijf de pasta op de
witvisfilets en zet een nacht afgedekt in de koelkast.
2. Kneus het citroengras, verwijder het buitenste laagje en maak
samen met de lente-uitjes schoon. Verwijder de zaadjes uit de
groene peper. Snijd alles met de resterende knoflook en gember
in stukjes en doe met de sesamolie, sojasaus en de limoenrasp in
een blender. Snipper 2 limoenblaadjes erbij (zonder steeltjes),
voeg de koriander (met steeltjes) toe en giet de kokosmelk erbij.
Hak fijn en zet een nacht in de koelkast.
Op de dag zelf
3. Kerf de coquilles voorzichtig kruislings in. Pel de garnalen, maar
laat de kop en staart zitten. Maak sneetjes in de rug om de
darmpjes te verwijderen en de garnalen te vlinderen. Snijd de
stronkjes paksoi in de lengte in kwarten. Knip vier vierkante
stukken bakpapier of aluminiumfolie van 50 cm, vouw ze dubbel
en schuif een bord als bodem onder een helft van een vel. Giet
een kwart van de saus in het midden – door het bord stroomt het
niet eraf. Leg twee partjes paksoi, een stuk witvis, een garnaal, een
coquille en een limoenblaadje erop, sprenkel een beetje olijfolie
erover en kwast de andere helft van het papier in met ei. Vouw het
papier eroverheen en maak rondom plooitjes om het pakketje
dicht te maken. Leg het pakketje voorzichtig op een grote bakplaat
en herhaal dit met de rest van de ingrediënten.
Serveren
4. Verhit de oven tot 180˚ C. Zet de plaat 3 minuten op hoog vuur
op het fornuis, of tot je de pakketjes hoort sissen, en zet ze
vervolgens 15 minuten in de oven. Leg ze op de borden en laat je
gasten ze aan tafel openmaken. Geef er partjes limoen bij om de
saus naar smaak te tweaken.
Energie: 289 kcal | Vet: 13,5 g | Verz. vet: 6,5g | Eiwit: 33,8 g | Koolhyd.: 7,9 g |
Suiker: 4,6 g | Zout: 1,7 g | Vezels: 1,4 g
© Jamie Oliver Enterprises Ltd (2021 Together) Photography: David Loftus.

fotografie: Levon Biss
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TAJINE MET

KIKKERERWTEN
Dit gerecht is perfect voor die herfstdagen waarop je behoefte hebt aan een dosis
verwarmende specerijen. Probeer gerust eens een mengsel van wortelgroenten of
voeg er aubergine aan toe.
4 PERSONEN
2 el olijfolie
2 rode uien, in dunne ringen
½ tl kaneel
1 tl gemberpoeder
1 tl gemalen koriander
1 tl paprikapoeder
½ tl gemalen komijn
2 laurierblaadjes
½ flespompoen, geschild, pitten
verwijderd en in kleine stukjes
2 blikken (à 400 g) kikkererwten
(niet uitgelekt)
1 blik (400 g) gepelde tomaten
(pruimtomaten)
50 g gedroogde abrikozen, grof
gehakt zout en versgemalen
zwarte peper

BEREIDING
1. Verhit de olijfolie in een hapjespan op laag vuur, voeg de uien
toe en fruit ze 10-15 minuten aan, tot ze glazig worden een
gouden tint krijgen.
2. Voeg dan alle specerijen en de laurier toe. Bak nog 1 minuut en
voeg de pompoen toe. Schep om tot de specerijen alles goed
bedekken. Doe de kikkererwten (inclusief vocht) erbij, plus de
tomaten en abrikozen. Giet er zo veel water bij dat de groenten
net onderstaan en breng op smaak met zout en peper. Breng aan
de kook, zet het vuur laag en laat 55-65 minuten sudderen, tot de
saus iets ingedikt is en de groenten zacht zijn. Roer af en toe en
zorg ervoor dat er niets vastkoekt en dat de tajine niet uitdroogt.
Haal voor het serveren de laurierblaadjes er voorzichtig uit.
3. Serveer met couscous of rijst met wat gehakte koriander erover,
als je wilt.

VOOR ERBIJ:
couscous of rijst
gehakte koriander (optioneel)

INGEBLIKT
Dit recept komt uit
Ingeblikt van Lola
Milne (Becht, €16,99)
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EPIC BURGER
4 PERSONEN | 90 MINUTEN
1 kg ribeye
30 gr all purpose rub
2 eieren
200 gr bloem, plus extra om de
uienringen in te dopen
250 ml bruin bier
5 gr zout
5 gr peper
5 gr knoflookpoeder
5 gr gerookte-paprikapoeder
5 uien
Olie, om in te bakken
150 gr spekblokjes
50 ml BBQsaus
8 plakken bacon
100 gr roomboter
300 gr geraspte cheddar
4 broodjes
1 tomaat
60 gr jalapeñopeper
1 krop ijsbergsla
8 plakjes chorizo
Burgersaus
BENODIGDHEDEN
Gehaktmolen
Hamburgerpers
Skillet
Sauspan
Burgerflipper
Kernthermometer

VUUR & ROOK
Dit recept komt uit
Vuur & Rook van
Martijn Schimmel
(Lantaarn publishers,
€24,99)

BEREIDING
1. Snij de ribeye in fikse brokken en leg die minimaal een uur in
een diepvrieszak in de vriezer. Doe een 8 mm-plaat in de
gehaktmolen en draai van het bevroren vlees gehakt. Voeg de rub
en een ei bij het versgemalen gehakt en meng goed. Vorm grote
ballen en maak daar met de hamburgerpers dikke burgers van.
Leg iedere hamburger apart verpakt in plasticfolie in de koelkast
om op te stijven.
2. Maak een bierbeslag van 150 gr bloem, 250 ml bruin bier, een
ei, zout, zwarte peper, knoflookpoeder en gerookte paprikapoeder. Snij de uien in ringen, haal die door een schaaltje met
bloem en daarna door het beslag en frituur ze. Bak in de skillet
met een beetje olie 150 gr spekblokjes op indirect vuur tot ze
knapperig zijn. Doe zo'n 50 ml BBQ-saus in een schaaltje en roer
de spekjes met het spekvet erdoor om een baconjam te maken.
3. Bak de plakken bacon in de skillet die je net voor de spekblokjes
gebruikte. Maak vlak voor het serveren de kaassaus, om te
voorkomen dat deze al weer hard geworden is voor je de
hamburgers op gaat bouwen. Smelt in de sauspan 100 gr
roomboter, voeg 50 gr bloem toe en roer met een garde goed
door. Dan handje voor handje 300 gr geraspte cheddar erbij doen
en steeds al roerend laten smelten voor je het volgende handje
toevoegt.
4. Gril de opengesneden broodjes lichtbruin. Gril de dikke epic
burgers indirect tot ongeveer 48 °C kerntemperatuur en gril ze
daarna gelijk af boven direct vuur tot ze een kerntemperatuur van
53 tot 55 °C hebben. Gehakt van ribeye kun je als een ribeye
garen, dus ook medium rare.
5. Snij de tomaat in dunne plakken, en de jalapeñopeper in ringen.
Begin bij het bouwen van de epic burgers met de onderkant van
het broodje, dan een blaadje sla, een plak tomaat, een eerste
burger, wat gesmolten kaassaus, 2 plakjes chorizo, baconjam, een
of twee plakken bacon, de tweede burger, kaassaus, baconjam,
wat jalapeñoringen, de burgersaus, plakjes bacon, twee of drie
uienringen en dan de bovenste helft van het broodje. Steek een
steakmes of lange houten skewer door het hele broodje om je
epic burgers overeind te houden.
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POMPOENMAAN
MET PEER EN GEITENKAAS
Een propvolle agenda, je wilt gezond eten en ook nog eens lekker. Onmogelijk? Nee hoor,
dit recept voor pompoenmaantjes met peer en geitenkaas gaat je wensen vervullen. De
voedzame pluspunten spatten van dit recept af en ook fijn: het gerecht is budgetproof.

2 PERSONEN
½ butternut pompoen
1 courgette
1 peer
sap van ½ sinaasappel
1 teentje knoflook
1 (rode) ui
150 g geitenkaas
rozemarijn en/of tijm, peper,
zout
olijfolie
1 handvol notenmix (optioneel)

BEREIDING
1. Verwarm de oven voor op 200° C.
2. Was de pompoen en verwijder de kontjes (maar laat de schil
eraan). Halveer de pompoen in de lengte en verwijder de pitten en
draden met een lepel. Snijd een helft in maantjes van ca. 2
centimeter dik.
3. Bekleed een ovenplaat met bakpapier en verdeel de
pompoenmaantjes erover. Besprenkel met flink wat olijfolie, kruid
met rozemarijn en/of tijm en bak de pompoen ca. 20 minuten in de
voorverwarmde oven.
4. Was de courgette en verwijder de uiteinden. Pel de ui en look en
snipper fijn. Verwijder het klokhuis van de peer en snijd in stukjes
(de schil mag je eraan laten). Hak eventueel de nootjes fijn.
5. Verhit een flinke scheut olijfolie in een grote wokpan op een
middelhoog vuur. Stoof de ui aan. Voeg de courgetteblokjes en de
look toe. Roerbak gedurende 5 minuten op een middelhoog vuur.
Blus met het sinaasappelsap en voeg de stukjes peer toe. Laat nog
1 minuut aanstoven op een laag vuur. Kruid af met rozemarijn en/of
tijm, peper en zout.
6. Schep de courgettesalsa in kommetjes en serveer de
pompoenmaantjes erbovenop. Werk af met de geitenkaas en
eventueel de nootjes.

BE FIT BE AWESOME 2
Dit recept komt uit
Be Fit be awesome 2 van
Laura van den Broeck
(Uitgeverij Vrijdag,
€22,50)

Tip
Vervang de geitenkaas door gebakken tofu, tempeh of seitan. Lust
je geen geitenkaas? Ook brie en feta passen hier goed bij. Wil je
liever vlees? Vervang de kaas dan door 200 gram kippengehakt. Die
moet je dan wel nog even apart bakken.
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KIP TAJINE

MET BLOEMKOOL
Een klassieker uit de Marokkaanse keuken is toch wel de tajine. Deze smaakvolle variant
met kip en bloemkool moet je echt eens geproefd hebben. Doordat je de kip langzaam
gaart wordt deze heerlijk mals en de specerijen trekken in de bloemkool.
4 PERSONEN | 40 MIN
2 eetl. olijfolie
4 kippenbouten
1 grote ui, fijngesneden
2 tenen knoflook, fijngesneden
1 theel. zout
1 theel. kurkuma
1 theel. gemberpoeder
1 theel. ras el hanout
1 theel. harissakruiden
2 eetl. Fijngesneden koriander
2 eetl. Fijngesneden peterselie
200 ml warm water
1 bloemkool
handvol groene olijven
fijngesneden peterselie voor
garnering
OOK NODIG
tajine of een braadpan met
deksel

BEREIDING
1. Verhit de olijfolie in een tajine op halfhoog vuur.
2. Leg de kippenbouten in de tajine en voeg ui, knoflook, zout,
kurkuma, gemberpoeder, ras el hanout, harissakruiden, koriander
en peterselie toe.
3. Roer voorzichtig door en laat 4-5 minuten staan op het vuur
met de deksel op de tajine. Giet het warme water erbij via de
zijkant van de tajine.
4. Kook 13-15 minuten met de deksel op de tajine. Open zo nu en
dan en schep de kip voorzichtig om.
5. Breng in een aparte pan licht gezouten water aan de kook.
6. Snijd de bloemkool in roosjes, kook de bloemkool half gaar en
giet het water af.
7. Open de tajine, schep even om en leg de bloemkoolroosjes
erbovenop. Schep met een lepel wat saus over de bloemkool.
8. Voeg de groene olijven toe en sluit de tajine nog eens 6-8
minuten.
9. Wanneer de bloemkool gaar is, zet je het vuur laag en laat je de
tajine nog 3-2 minuten sudderen.

UIT DE KEUKEN
VAN FATIMA
Dit recept komt uit De
keuken van Fatima elke dag anders van
Fatima El Irari
(Fontaine uitgevers,
€20,99)

10. Garneer met fijngesneden peterselie. Serveer de tajine met
warm brood en eet smakelijk!
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PENNE MET
ERWTEN EN CHILI
Met weinig ingrediënten iets lekkers op tafel zetten? Deze penne met erwten, mozzarella en
chili is precies wat je zoekt. Het recept komt uit het boek Nordic Family Kitchen van chef-kok
Mikkel Karstad. Met zijn gerechten is het altijd puur genieten met familie of vrienden.
4 PERSONEN | 20 MINUTEN
300 g erwten (verse of
diepvries)
300 g penne (gedroogde pasta)
halve verse rode peper, zonder
zaadjes en fijngehakt
3 el olijfolie
50 g parmezaan, geraspt
zout en zwarte peper uit de
molen
1 bol mozzarella
2 takjes dragon

BEREIDING
1. Dop de erwten en doe ze in een kom.
2. Breng een pan gezouten water aan de kook en kook de penne
8-9 minuten.
3. Bak het pepertje 1-2 minuten op laag vuur in de olie zodat de
olie de smaak van de peper een beetje opneemt. Bak de gedopte
erwten vervolgens 1-2 minuten op laag vuur in de peperolie, zodat
ze nog lekker stevig en groen zijn.
3. Laat de penne uitlekken en doe ze bij de erwten en pepertjes in
de pan.
4. Voeg de parmezaan, het zout en de peper toe en roer goed.
5. Schep de pasta in diepe borden of kommen. Scheur de
mozzarella in kleine stukjes en strooi ze over de penne. Garneer
met de dragon, een beetje olijfolie en wat extra zwarte peper uit
de molen. Serveer meteen, voordat de stukjes mozzarella volledig
gesmolten zijn.

NORDIC FAMILY
KITCHEN
Dit recept komt uit
Nordic Family Kitchen
Mikkel Karstad (Terra,
€34,99)
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KIP MET

GEDROOGDE ABRIKOZEN
Lekker, eenvoudig en gezond, dat is deze kip met gedroogde abrikozen, knoflook en tomaat.
Kies voor kwalitatief kippenvlees, dat maakt echt verschil. Plofkippen zijn goedkoper, maar
ze zijn taai, hebben geen smaak en zijn minder voedzaam. Als je maar weinig ingrediënten
gebruikt, is het van nog groter belang dat die van goede kwaliteit zijn. Geniet ervan!
2 PERSONEN | 30 MINUTEN
2 kipfilets met vel
6 gedroogde abrikozen
1 grote knoflookbol
2 tomaten
½ glas witte wijn

BEREIDING
1. Smelt flink wat boter in een pan en bak daarin de kipfilets
lichtbruin. Let op dat de boter niet verbrandt! Kruid met peper en
zout.
2. Maak de knoflookteentjes vrij, pel ze en halveer ze als ze heel
groot zijn. Snijd de gedroogde abrikozen in stukken. Voeg de
knoflook en de abrikozen toe aan de kip, giet er de witte wijn bij en
zet het deksel op de pan.
3. Snijd intussen de tomaten in grote stukken, gooi het witte harde
gedeelte weg en voeg de tomaten toe in de pan.
4. Laat het geheel een 10-tal minuten garen tot je een droge, rijke
saus krijgt. Roer regelmatig. Schik de kip in het midden van het
bord en giet de saus er rond.

IK EET ZO GRAAG
Dit recept komt uit
Ik eet zo graag van
Pascale Naessans
(Lannoo, €25,99)
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OPEN LASAGNE
MET MOZZARELLA
Lasagne is altijd een goed idee! Maar soms wil je net even wat anders. Vandaag maken we
een open lasagne met mozzarella en courgette. Makkelijk, snel en vooral heel erg lekker! En
alsof die pluspunten al niet genoeg zijn is het zowel een doordeweekse favoriet als een
klassieker op een feestelijk diner. Wat wil je nog meer?
2 PERSONEN | 40 MINUTEN
6 volkoren (spelt)lasagnevellen (Je
kan de lasagnevellen vervangen
door pompoenvellen. Kook ze een
3-tal minuutjes vooraf).
1 sjalotje, fijngesneden
1 teen knoflook, fijngesneden
1 el tomatenpuree
1 tl harissapasta
400 g tomatenblokjes, met
basilicum
scheutje balsamicoazijn
1 el Italiaanse kruiden
1 courgette, in lange dunne
plakken
200 g mozzarella, in plakken
30 g Parmezaanse kaas, geraspt
enkele blaadjes verse basilicum
BENODIGDHEDEN
1 grote kookpot
1 potje
1 grillpan
2 ovenschaaltjes

BEREIDING
1. Verwarm de oven voor op 180 °C met de grillstand aan.
2. Kook de lasagnevellen in een grote kookpot met water en een
snufje zout beetgaar volgens de instructies op de verpakking.
3. Stoof het sjalotje en de knoflook aan in een potje met olijfolie.
Voeg de tomatenpuree en de harissapasta toe en roerbak even
mee. Voeg de tomatenblokjes, de balsamicoazijn en de helft van
de Italiaanse kruiden toe. Laat 15 minuten zachtjes sudderen.
4. Strijk de courgetteplakken in met olijfolie. Bak ze in een grillpan
aan beide kanten. Kruid goed met zwarte peper en de rest van de
Italiaanse kruiden.
5. Doe een bodempje tomatensaus in een ovenschaaltje. Leg er
een lasagnevel in en maak laagjes met de andere ingrediënten.
Doe hetzelfde voor de tweede portie. Eindig telkens met
tomatensaus. Rasp er wat Parmezaanse kaas overheen en zet 5 à
10 minuten onder de voorverwarmde grill.
6. Werk af met het basilicum.

.

FAST FOOD 3
Dit recept komt uit
Fast Food 3 van
Sandra Bekkari
(Borgerhoff &
Lamberigts, €24,99)
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SPAGHETTI MET
GARNALEN
Claudia Roden: ‘Er zijn rond de Middellandse Zee veel pastagerechten met zeevruchten.
Toen ik ze vroeg wat hun favoriete pastagerecht was, antwoordden de meeste ‘ai frutti di
mare’ en ze hadden elk hun eigen recept. Maar mijn favoriet is toch wel de Catalaanse
manier waarin de pasta in visbouillon wordt gekookt met een saus uit de Côte d’Azur.'
4 PERSONEN
500 g rijpe tomaten
1 ui, gesnipperd
2 el olijfolie
2 tenen knoflook, gesnipperd
200 ml droge witte wijn
3 takjes tijm, alleen de blaadjes
1-2 tl suiker
snuf chilipeper
500 g rauwe, gepelde grote
garnalen
2 visbouillonblokjes
400 g spaghetti
2 el extra vergine olijfolie
3 el fijngehakte bladpeterselie
zout

BEREIDING
1. Snijd de tomaten in vieren, verwijder de kleine witte harde
stukjes bij de steelaanzet en maal ze in een keukenmachine tot
een romige saus.
2. Bak de ui in de olijfolie in een ruime pan op laag vuur tot deze
zacht is. Roer regelmatig door. Voeg de knoflook toe en als deze
begint te kleuren roer dan de tomaten, wijn, tijm, suiker, chilipeper
en wat zout erdoorheen. Laat zonder deksel circa 20 minuten
zachtjes doorkoken tot de saus wat ingekookt is. Voeg de garnalen
toe en laat die 1 minuut meekoken tot ze roze van kleur zijn.
3. Breng een grote pan met water aan de kook, voeg de
bouillonblokjes toe en een beetje zout (niet te veel want de
bouillonblokjes zijn al zout van zichzelf). Roer door tot de
bouillonblokjes zijn opgelost. Kook hierin de spaghetti al dente en
giet af.
4. Serveer de pasta met de saus erdoorheen geroerd, druppel er
wat extra vergine olijfolie overheen en strooi de peterselie erover.

MED
Dit recept komt uit
Med van Claudia Roden
Fontaine Uitgevers,
€32,-)

- 95 -

Deel dit recept
met je vrienden

PASTA

MET CITROENKIP
Een supersimpel pastaatje met sappige kip in een romige citroensaus. De rozemarijn
zorgt voor een extra smaakaccent.
4 PERSONEN | 20 MIN
400 g pasta
300 g kipfilet
125 ml crème fraîche
1 citroen
2 knoflooktenen
2 takjes verse rozemarijn
½ bosje platte peterselie
1 tl Dijon-mosterd
25 g boter
zout & peper uit de molen

BEREIDING
1. Breng een grote pan water aan de kook voor de pasta. Kook de
pasta gaar. Snij intussen de kipfilet in dunne reepjes, bestrooi met
zout en peper.
2. Rasp de schil van de citroen met een fijne rasp. Snij
doormidden en pers een helft uit, de andere wordt niet gebruikt.
3. Ris de naalden los van de rozemarijn en hak fijn, net als de
knoflooktenen. Hak alvast de peterselie grof.
4. Verwarm de boter in een braadpan. Fruit de knoflook op laag
vuur glazig, samen met de rozemarijn.
5. Doe de kip in de pan en bak op hoog vuur al omscheppend
rondom goudbruin.
6. Roer citroensap en -rasp, crème fraîche, mosterd en peterselie
erdoor en laat de saus op hoog vuur even inkoken. Breng op
smaak met zout en peper uit de molen.
7. Giet de pasta af en meng in de braadpan door de saus.

Tips:

DE MAKKELIJKE
KEUKEN
Dit recept komt uit De
makkelijke keuken van
Karin Luiten
(Fontaine uitgevers,
€24,99)

Rozemarijn fijnhakken: hele naalden geven geen prettig
mondgevoel.
Fruit de knoflook altijd op laag vuur, anders verbrandt ‘ie. Kip
bak je juist aan op hoog vuur, dat zorgt voor geur en smaak
Rasp de citroen rondom helemaal kaal, maar alleen de gele
schil, het wit eronder is bitter.
Voeg eventueel nog een beetje citroen toe voor een zuurtje.
Het is niet heel veel saus. Daarom goed mengen in de pan
zodat de pasta goed omhuld is door saus.
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MAISTORTILLA’S
MET ZWARTE BONEN
Sanne Vogel: 'Maistortilla’s, jarenlang waren ze in Nederland niet verkrijgbaar. Als ik naar
New York ging nam ik altijd ladingen mee naar huis vanuit de Amerikaanse supermarkten.
Gelukkig worden er in Amsterdam heel goede maistortilla’s gemaakt door Let’s Salsa.'
4 PERSONEN | 30 MIN + RUSTEN
½ spitskool
olijfolie
zout
12 maistortilla’s
kort gefermenteerde rodekool,
optioneel
kleine handvol korianderblaadjes
Voor de korianderpesto
25 g ongebrande cashewnoten
20 g verse koriander
mespunt cayennepeper
sap van 1 limoen
1 knoflookteen
2 el extra vierge olijfolie
zout
Voor de zwartebonenpuree
zonnebloemolie
1 gele ui, gesnipperd
1 teen knoflook, geperst
2 tl komijnzaad, kort geroosterd
en fijngemalen in een vijzel
1 tl gerookte-paprikapoeder
1 tl gemberpoeder
cayennepeper
sap van 1 limoen
2 el mirin
1 blik van 400 g zwarte bonen

BEREIDING
1. Verhit de oven tot 200 °C. Snijd de halve spitskool in de lengte
doormidden. Wrijf de buitenkant van de kool in met olijfolie en een
beetje zout. Rooster de kool 20-30 minuten in de oven. Snijd de
gegrilde kool in kleine stukken zodat ze makkelijk op de tortilla’s
passen
2. Maak de korianderpesto. Doe alle ingrediënten voor de pesto in
de keukenmachine en meng tot er een grove pesto ontstaat.
3. Verhit een scheut zonnebloemolie in een pan en fruit hierin de
ui en knoflook tot de ui glazig is. Voeg het komijnzaad, gerooktepaprikapoeder, gemberpoeder, een snuf cayennepeper, het
limoensap, de mirin en 2 eetlepels water toe aan het uiknoflookmengsel en laat nog even zacht pruttelen – maar niet
inkoken. Spoel de zwarte bonen af in een vergiet onder de kraan
en doe ze in de pan. Pureer het geheel met de staafmixer. Houd
warm op laag vuur tot je het gerecht serveert.
4. Verhit een koekenpan zonder olie en verwarm de maistortilla’s.
Niet te lang, ze moeten zacht blijven. Bewaar je afgebakken
tortilla’s in een dichtgevouwen theedoek zodat ze warm blijven.
Besmeer de warme tortilla’s met de warme zwartebonenpuree,
beleg met de geroosterde spitskool erop en schep de
korianderpesto erop. Garneer eventueel met kort gefermenteerde
rodekool en wat korianderblaadjes. Serveer drie tortilla’s per
persoon.

DE VIER SEIZOENEN
VAN VOGEL
Dit recept komt uit De
vier seizoenen van
Vogel van Sanne
Vogel (Fontaine
uitgevers, €32,-)

EXTRA NODIG
staafmixer
vijzel
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BOWL MET LABNEH
EN KIKKERERWTEN
Dips, verse groenten, geurige kruiden en specerijen: de gezonde Midden-Oosterse keuken is
nog altijd hot in Londen. In deze vegetarische bowl met knapperige kikkererwten stelen de
groenten de show.
4 PERSONEN
8 el olijfolie
1½ el gemalen komijn
1½ el gemalen koriander
¼ tl cayennepeper
2 tenen knoflook, fijngeraspt of
uitgeperst
1 middelgrote bloemkool, in kleine
roosjes
500 g zoete aardappel, geschild en
in stukken
1 blik kikkererwten (400 g),
uitgelekt en afgespoeld
350 g labneh (of hangop of
Griekse yoghurt)
rasp van 1 citroen en 3 el
citroensap
1 middelgrote venkel
za’atar, om te bestrooien
een flinke hand verse kruiden,
zoals munt, koriander, takjes
waterkers, venkelgroen
Libanees platbrood, voor erbij

BEREIDING
1. Verwarm de oven tot 200°C. Meng in een kommetje de olie met
de specerijen, knoflook en wat zout. Verdeel de bloemkoolroosjes,
zoete aardappel en kikkererwten over een grote bakplaat en meng
er het specerijenmengsel door. Schuif de bakplaat in de oven en
laat ca. 30 minuten roosteren of tot de groenten gaar en hier en
daar bruin zijn en de kikkererwten knapperig.
2. Meng intussen in een kom de labneh (of hangop of Griekse
yoghurt) met het citroenrasp en wat zout naar smaak. Zet tot
gebruik in de koelkast.
3. Snijd de venkel doormidden en schaaf de venkel in flinterdunne
plakjes op de mandoline of met een groenteschaaf. Leg in een
kom en meng er het citroensap en wat zout door.
4. Verdeel als de groenten gaar zijn de labneh over vier kommen.
Schep er het geroosterde groentemengsel bij en schep er
vervolgens de venkel op. Bestrooi met za’atar en verse kruiden.
Server met Libanees platbrood.

EXTRA
mandoline of groenteschaaf
.

TIME TO MOMO STEDENLUST
Dit recept komt uit
Time to momo stedenlust van Tal
Maes (Mo'Media,
€30,-)
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ALL INCLUSIVE

AAN DE KEUKEN TAFEL
In de historie van dit vlakke land was er culinair gezien geen betere tijd om te leven dan nu.
All-inclusive aan de keukentafel is een culinaire ode aan de keukens die Nederland rĳk is. Of
je nu opgroeide met sellou, sekihan of beschuit met muisjes bĳ geboortes, madame-jeanette
door je stamppot doet, of al in huilen uitbarst bĳ de aanblik: dit boek is voor jou.
MOONCAKE.NL is het platform van Jonneke de Zeeuw. Op haar website deelt ze verrukkelĳke culinaire
ontdekkingen en brengt zĳ Nederlands nieuwe, diverse culinaire landschap in kaart. Op positieve,
humoristische en watertandende wĳze deelt Jonneke haar verfrissende visie over de stand van zaken
rondom diversiteit en inclusie in ons culinaire landschap. Want divers is dat zeker, maar is het ook
inclusief?

Een belangrĳk en humoristisch boek over ons nieuwe culinaire
landschap.’

– Murat Isik

‘Een vurig pamflet waarvan je hart sneller gaat kloppen en het water
je in de mond loopt.’ – Johan Fretz

.

ALL INCLUSIVE
AAN DE
KEUKENTAFEL
Dit recept komt uit
All inclusive aan de
keukentafel van
Jonneke de Zeeuw
(Kosmos Uitgevers,
€7,50)
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PAVLOVA
De Russische balletdanseres Anna Pavlova (1885-1931) moet nogal een fenomeen geweest
zijn: overal ter wereld waar ze kwam, noemden chefs gerechten naar haar. Zo ook deze
meringuetaart met fruit en room, die ontstond toen ze in 1926 door Australië en NieuwZeeland tourde. Beide landen claimen de taart. Wie hem als eerste maakte, vechten ze daar
beneden maar uit. Wij vinden hem gewoon heerlijk, en meer moet dat niet zijn.
6 PERSONEN

BEREIDING

150 g eiwit
300 g fijne kristalsuiker
2 koffielepels maizena
2 koffielepels azijn
500 g verse fruit naar keuze
250 g slagroom

1. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Verwarm de oven voor tot
150°C.
2. Klop het eiwit op tot een schuimige massa en voeg vervolgens al
kloppend beetje bij beetje de suiker toe, met als laatste de maizena en
de azijn. Die laatste ingrediënten zorgen ervoor dat de meringue
knapperig wordt vanbuiten en een beetje chewy vanbinnen. De meringue
is voldoende geklopt als het eiwitschuim blijft hangen aan een
omgekeerde lepel zonder er vanaf te vallen.
3. Teken op het bakpapier met een potlood twee cirkels van 16 cm
diameter. Schep met een krabbertje het beslag in het midden van de
cirkels. Reken op 225 g per cirkel. Wrijf dit met een lepel binnen de cirkel
golvend open. Zorg dat er in het midden een kuiltje is.
4. Verlaag de oven naar 125 graden en bak de meringue een uurtje.
Schakel de oven uit, zet de deur op een kier en laat nog een tweetal uur
nadrogen.
5. Haal de taarten uit de oven en laat volledig afkoelen. Verwijder
voorzichtig het bakpapier van de meringue en leg hem op bord. Smeer
over de meringue 125 g slagroom en versier rijkelijk met vers fruit. Plaats
er het tweede stuk op en herhaal met slagroom en vers fruit.

Tips
Werk de taart af net voor het serveren. Zo blijft de korst lekker.
Maak de kom waarin je eiwitten stijf klopt eerst goed vetvrij door de
kom stevig in te wrijven met azijn of citroen.
Neem voor meringuebeslag altijd fijne kristalsuiker: Die zorgt voor
een gladder beslag.
Leg meringue altijd op een bakplaat met bakpapier. Zet de oven uit
en laat de meringue in de oven afkoelen.
Het best gebruik je verse eieren op kamertemperatuur, dan krijg je
meer volume. Splits je eieren altijd een voor een in een aparte kom,
zo vermijd je dat er eigeel in het beslag komt.

FEEST BAKBOEK
Dit recept komt uit
Feest Bakboek van
Stefan Elias
(Hannibal, €39,50)

.
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PANNA COTTA
MET BESSENSAUS
Toetjes-tijd met deze kokos-pannacotta met blauwebessensaus – yum! En we hebben hem
dit keer helemaal veganistisch gemaakt. Want we snappen best, als je vegan eet, dat je
soms wat dingetjes mist van vroeger toen je nog wel dierlijk at. Maar hierover is geen
twijfel: deze panna cotta is voor iedereen een feestje!
6 PORTIES| 25 MIN + RUSTEN
Bessensaus:
125 g bosbessen
2 el water
1 el kokosbloesemsuiker
½ tl kaneel
Panna cotta;
400 ml kokosmelk
400 ml amandelmelk
2 el + 1 tl suiker (je kunt ook
agavesiroop gebruiken)
rasp van 1 limoen en 4 tl
limoensap
1 tl vanille-extract
1 tl agar agar
snufje gemalen roze
Himalayazout
VERDER NODIG:
kleine steelpan
garde
puddingvormpjes

BEREIDING
Bessensaus:
1. Doe de bessen, het water en de kokosbloesemsuiker in een
kleine steelpan. Breng op laag vuur aan de kook en laat het
mengsel zo’n 15 minuten zachtjes koken. Haal de pan van het vuur
en laat afkoelen.
Panna cotta
2. Vet de puddingvormpjes in met olie. Meng de kokosmelk,
amandelmelk, suiker, limoensap en -zest, het vanille-extract, de
agar agar en het zout in een kleine steelpan en breng het op laag
vuur aan de kook.
3. Laat het mengsel minimaal 2 minuten, al roerende, zachtjes
koken. Giet het mengsel in de vormpjes en zet in de koelkast. Roer
de panna cotta na 10 minuten in de koelkast goed door. Zo
voorkom je dat de kokosmelk gaat scheiden.
4. Laat de panna cotta enkele uren opstijven in de koelkast en
serveer met de bessensaus.

50X VEGAN ZUIVEL
Dit recept komt uit
50x vegan zuivel van
Marleen Visser
(Becht, €18,99)
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SPEKPLAATKOEK

DI MAMA

Jord Althuizen: "‘Zal ik een spekplaatkoek maken?’ altijd als mijn moeder dit zei, gingen de
oren van mij en mijn broer de lucht in en rolden we de mouwen alvast op. Een family recipe
dus, dat op de toevoeging van wat bieslook na (sorry, ma) intact is gebleven."
8 PERSONEN | 40 MINUTEN
4 plakjes roomboterbladerdeeg
van 12 x 12 cm
1 beschuit
8 plakken ontbijtspek
150 g kaas, in plakken
2 eieren
4 el zure room
zout en versgemalen zwarte
peper naar smaak
1 mespuntje paprikapoeder 1 el
fijngehakt bieslook
Uienchutney:
10 uien
1 el olijfolie
5 el bruine basterdsuiker
7 knoflooktenen
300 g boter
10 kardemompeulen, gekneusd
3 stuks steranijs
zout en versgemalen zwarte
peper naar smaak
BENODIGDHEDEN
skillet
BBQ met deksel voor indirect
grillen
bakplaat

BEREIDING
1. Pel voor de chutney de uien en snijd ze in kwarten. Verhit 1
eetlepel olie in een skillet en bak de uien op het snijvlak tot
donkerbruin/zwart. Zet het vuur laag en voeg de overige
ingrediënten toe. Laat langzaam garen tot de uien zacht zijn.
2. Bereid een BBQ voor op indirect grillen en verhit deze tot een
temperatuur van 200 °C is bereikt. Bekleed de skillet met
bakpapier en verdeel het bladerdeeg over de bodem, waarbij je
een opstaande rand vormt.
3. Duw de overlappende randjes goed op elkaar en prik de bodem
in met een vork. Verkruimel het beschuit en verdeel het over het
bladerdeeg; dit vangt het vocht op en geeft een krokantere
bodem. Beleg de bodem achtereenvolgens met de plakken spek
en kaas.
4. Klop de eieren los met de zure room en roer er wat zout en
peper en het paprikapoeder en bieslook door. Verdeel het
mengsel over de kaas. Zet de skillet op het rooster van de BBQ en
sluit de deksel. Bak de spekplaatkoek in ongeveer 30 minuten
gaar, tot het bladerdeeg krokant en de vulling goudbruin is. Rol je
mouwen op, serveer de spekplaatkoek met de lauwwarme
uienchutney en gebruik je ellebogen om je tafelgenoten op
afstand te houden terwijl je stuk na stuk verorbert.

SMOKEY GOODNESS
BBQ FEAST ON FIRE
Dit recept komt uit
Smokey Goodness
BBQ Feast on Fire van
Jord Althuizen
(Kosmos Uitgevers,
€22,50)
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THE FOOD
OF GODS
Hidde de Brabander: ‘Dat cacao en chocolade een prominente plek in mijn hart hebben,
wist je natuurlijk allang. Het is dan ook niet zo gek dat ik ook in dit boek het ultieme uit deze
ingrediënten wilde halen. Door zoveel mogelijk elementen van dit ijs van de cacaovrucht
terug te laten komen, hoop ik in ieder geval een juist offer te brengen.’
4 PERSONEN
285 g water
50 g cacaonibs (Callebaut), plus
extra om te bestrooien
400 g cacaojuice
35 g glucosestroop
150 g kristalsuiker
5 g bindmiddel (voor koude
bereiding)
125 g pure chocolade (Ecuador,
70,4% Callebaut)

BEREIDING
1. Verwarm het water tot 50 °C. Haal de pan van het vuur, voeg de
cacaonibs toe en laat ca. 1 uur infuseren.
2. Zeef het water, roer de cacaojuice en glucosestroop erdoor en
verwarm opnieuw tot 50 °C. Meng de kristalsuiker met het
bindmiddel.
3. Haal de pan van het vuur en voeg het suikermengsel en de pure
chocolade aan het watermengsel toe. Maal met een staafmixer
glad. Koel de ijsmix snel terug tot 4 °C en laat minstens 3 uur koel
rijpen.
4. Draai de ijsmix tot ijs en bestrooi met de cacaonibs.

GLACERIE.
Dit recept komt uit
Glacerie. van Hidde
de Brabander
(Kosmos Uitgevers,
€39,99)

Fotografie: Remko Kraaijeveld
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TARTE
TATIN

Twee Franse zussen, de Tatins, bedachten een oplossing op het altijd zompig deeg wanneer
je het fruit erop laat liggen. Als je het deeg aan de bovenkant plaatst, dus over het fruit heen
legt, wordt de taart op z’n kop in de oven gebakken. Als je hem uit de oven haalt, draai je
de taart om en is hij heerlijk knapperig.
1 TAART| 35 MIN
Appel 1 (pink lady of jazz)
Snel bladerdeeg (ongeveer 220
gram, maar reken wat meer als je
met een steekring werkt)
Boter 25 gram
Witte basterdsuiker 30 gram
Boter om in te vetten
BENODIGHEDEN
Bakvorm of ovenschaal, in dit
recept wordt een ronde bakvorm
met een diameter van 24
centimeter gebruikt, die aan de
bodem wat smaller is, ongeveer 21
cm. Belangrijk is dat de vorm uit
één stuk bestaat en niet kan
lekken.
Een steekring van 24 cm

BEREIDING
1. Vet de bakvorm heel licht in met boter, ook langs de opstaande
randen. Smelt vervolgens de boter voor de karamel en giet deze
uit over de bodem van de bakvorm. Om de boter goed te verdelen
beweeg je de vorm een beetje schuin heen en weer. Strooi
vervolgens de suiker op de bodem; dat hoeft niet heel gelijkmatig.
2. Schil de appel en snijd in vieren. Haal het klokhuis met de pitjes
eruit, en snijd de appeldelen vervolgens in heel dunne plakjes. Leg
deze vervolgens in een cirkel in de bakvorm met de bolle zijde
naar beneden en steeds met een flinke overlap, omdat de appel
krimpt tijdens het bakken. Leg vervolgens in het midden de wat
kleinere stukjes. Laat de rand (ongeveer een halve centimeter) van
de bakvorm vrij.
3. Rol vervolgens het deeg uit en steek er met een steekring een
stuk uit van 24 centimeter doorsnede (of rol een stuk deeg van
precies 220 gram rond uit). Werk snel, zodat het deeg koud blijft.
Leg het over de appels heen, tot aan de rand van de bakvorm. Prik
met het puntje van een mes een paar kleine gaatjes in het deeg,
zodat de damp tijdens het bakken kan ontsnappen.
4. Bak op 230-250 graden Celsius, voor ongeveer 20-25 minuten.
De karamel op de bodem, die te zien is aan de rand van de vorm,
moet bruin worden. Leg de vorm direct uit de oven met een snelle
beweging omgekeerd op een bakrooster, zodat de tatin eruit valt
en de appels aan de bovenzijde komen te liggen. Wacht je te lang,
dan blijven de appels en de karamel aan de bakvorm plakken.

PATISSERIE VAN DE
BAKKER
Dit recept komt uit
Patisserie van de
bakker van Issa
Niemeijer-Brown
(Brandt, €30,-)

5. Als de tatin nog iets te licht is, kun je hem even terug in de oven
doen, op een bakplaat of rooster, gewoon met de appels boven,
zodat de suiker nog wat verder kan karamelliseren.
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VEGAN CITROENPOLENTATAART
'Ik ben een tijd druk geweest om een vegan versie te creëren van mijn citroen-polentataart,
een van mijn oude favorieten. Wat ik ook probeerde het gaf niet de goddelijke textuur van
de originele maiscustard die smaakt als lemoncurd. Tot ik het recept van Katy Morgan
tegenkwam, toen ontstond dit recept voor een topper van een vegan versie,' aldus Nigella.
8-12 PLAKKEN
1 dl lichte olijfolie, plus wat extra
om de vorm in te vetten
150 g gemalen amandelen
150 g fijne polenta (niet instant)
2 tl bakpoeder
½ tl baksoda (zo nodig
glutenvrij)
¼ tl fijn zeezout
200 g fijne kristalsuiker
2 grote citroenen, op
kamertemperatuur
2,5 dl naturel amandelsojayoghurt, op
kamertemperatuur
75 g poedersuiker
Voor erbij:
bessen of rood fruit naar keuze

BEREIDING
1. Verwarm de oven voor op 180°C/hetelucht 160°C, bekleed de
wand van een springvorm van 20 cm met bakpapier en vet het
papier licht in met olie. Weeg de gemalen amandelen en polenta
af in een kom en meng het bakpoeder, de baksoda en het zout er
met een vork door.
2. Giet de olie in een grote wijde maatbeker, voeg de suiker toe en
rasp de schil van de 2 citroenen erboven. Roer 1 minuut door
elkaar en klop de sojayoghurt erdoor tot hij volledig is
opgenomen. Schenk dan eenvoudig je beker natte ingrediënten in
je kom met droge ingrediënten en zorg ervoor dat alles volledig
wordt gemengd.
3. Schraap het beslag in de klaarstaande vorm en bak het circa 40
minuten in de oven, tot de taart loskomt van de zijkant en een
prikker er schoon uitkomt.
4. Maak de siroop zodra de taart de oven in gaat. Meet de
poedersuiker af in een kleine steelpan en voeg 75 ml sap van de
geraspte citroenen toe. Verhit dit, rustig kloppend om klontjes te
verwijderen, tot de suiker in het sap is opgelost. Schenk de siroop
direct in een kannetje en laat afkoelen.
5. Zet de taart als hij gaar is op een rooster en prik er rondom in
met een prikker zodat de siroop erin kan vloeien. Schenk of lepel
de siroop erover; probeer dat geduldig te doen zodat er niet
alleen een grote siroopplas op de bovenkant ontstaat.

KOKEN, ETEN,
LEVEN
Dit recept komt uit
Koken, Eten, Leven van
NIgella Lawson (Atlas
Contact, €29,99)

6. Laat de in siroop gedrenkte taart afkoelen. Ga, voor je de
springvorm opent, met een smal paletmes langs de rand zodat de
taart loskomt op plaatsen waar de siroop aan de vorm vastzit. Ben
je er niet zeker van dat je de taart in één stuk loskrijgt van de
springvormbodem, geen zorgen. Serveer de taart zo of met
bessen of rood fruit van je keuze.
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GALETTE MET APPEL,
CHEDDAR & KRUIDNAGEL
Rukmini Iyer: ‘Galettes zijn een van de makkelijkste taartjes die je kunt maken. Ik zou wel
willen beweren dat dit appel-cheddartaartje nog lekkerder is als het een nachtje in de
koelkast heeft gestaan en je het de volgende dag voor het opdienen kort opwarmt.’
8 PORTIES| 1 UUR + RUSTEN
Deeg:
250 g speltmeel
175 g koude boter, in blokjes
50 g fijne suiker
Vulling:
3 handappels, liefst Pink Lady, in
dunne plakjes
7 kruidnagels, fijngemalen
40 g donkerbruine
basterdsuiker
80 g oude cheddar of Goudse
kaas, geraspt
naaldjes van 2 takjes rozemarijn,
fijngesneden
20 g roomboter, in blokjes
1 middelgrote vrijeuitloopeidooier, losgeklopt

BEREIDING
1. Maak het deeg: meng het meel, de boter en suiker in de
keukenmachine en voeg dan een klein beetje water toe, steeds
maar 1 eetlepel tegelijk, tot je een deegbal hebt. (Of wrijf met je
vingers de boter door het meel en de suiker tot je fijne korrels
hebt en voeg dan steeds een heel klein beetje water toe, tot je er
een deegbal van kunt vormen.) Verpak het deeg in plasticfolie en
leg het 1 uur in de koelkast. Schep de appels, gemalen kruidnagels
en de basterdsuiker door elkaar en zet apart.
2. Verwarm na 1 uur de oven voor tot 180 °C hetelucht/200 °C
elektrisch. Rol het deeg uit op een met bakpapier beklede bakplaat
tot een cirkel van ongeveer 30 centimeter – hij hoeft niet perfect
rond te zijn. Strooi de geraspte kaas over het deeg; laat hierbij
rondom een rand van 5 centimeter vrij.
3. Leg de appels op de kaas, houd ook hierbij rondom een rand
van 5 centimeter vrij, en strooi de rozemarijn erover. Spatel de
rand van het deeg over de appels, zoals op de foto.
4. Verdeel de blokjes boter erover, bestrijk de deegrand met de
eidooier en bak de taart 30-35 minuten in de oven.
5. Laat de galette 5 minuten op de bakplaat afkoelen en leg hem
dan voorzichtig op een rooster. Als je kunt wachten, laat je de taart
helemaal afkoelen, zet je hem in de koelkast en warm je hem de
volgende dag voor je hem opdient even op – dan smaakt hij nog
beter.

DE ZOETE
BAKPLAAT
Dit recept komt uit De
Zoete Bakplaat van
Rukmini Iyer (Becht,
€21,99)
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CHOCOLADE

GANACHE MET MUNT
Kleine taartjes met ganache van pure chocolade en munt – oeh, we hoeven er maar weinig
over te zeggen, want de naam van deze tartelletes spreekt al tot watertandend lekker geluk.
Het zijn een flink aantal stappen, maar die zijn het meer dan waard.

4 PERSONEN
Basisdeeg:
120 g bloem
50 g poedersuiker
20 g amandelmeel
mespunt zout
75 g koude boter
1 biologisch ei (12-14 g)
Ganache:
130 g slagroom
20 g honing
10 blaadjes verse munt + kleine
muntblaadjes, ter garnering
120 g pure chocolade (60%
vaste cacaobestanddelen)
7 g boter
Muntfondant:
240 g poedersuiker
30 g water
1 scheut zonnebloemolie

NOG MEER KLEINE
TAARTJESE
Dit recept komt uit
Nog meer kleine
Taartjes van Meike
Schaling (Kosmos
Uitgevers, €18,50)

BEREIDING
1. Basisrecept deeg
Doe de bloem, poedersuiker, het amandelmeel en zout in een
kom. Breek de koude boter in stukjes en verdeel die over de droge
ingrediënten. Wrijf de boter en de droge ingrediënten door elkaar
net zolang tot er een kruimelig deeg ontstaat. Kluts het ei. Doe 12
à 14 g ei bij het deeg en kneed alles tot een samenhangende
deegbal. Als het deeg erg plakkerig is, voeg je een beetje bloem
toe; als het deeg te droog is een paar druppels ei. Verpak de
deegbal in plasticfolie en leg de bal 1 uur in de koelkast. Doe het
deeg voor 12 taartjes in de vormpjes en bak voor 20 à 25 minuten
op 160 °C / 170 °C.
2. Ganache van pure chocolade
Breng de slagroom met de honing en de muntblaadjes aan de
kook en laat 5 minuten trekken. Zeef de slagroom. Hak de pure
chocolade in stukjes. Doe de stukjes pure chocolade in een kom
en smelt de chocolade in de magnetron of au bain-marie.
Controleer het gewicht van de slagroom en vul aan indien nodig.
Verwarm de slagroom opnieuw. Giet de slagroom over de
gesmolten chocolade. Roer met een pannenlikker in het midden
van de kom, steeds in dezelfde richting, tot alles goed gemengd is.
Doe vervolgens de boter erbij en mix de ganache met een
staafmixer tot een mooie, gladde crème.
3. Muntfondant
Zeef de poedersuiker en meng met het water, de zonnebloemolie
en het pepermuntextract. Giet een laagje muntfondant in de
taartbodems en laat de fondant stollen in de koelkast . Giet een
laagje ganache over de fondant en laat in de koelkast opstijven.
Versier met een blaadje verse munt.
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VEGAN OREO
CHEESECAKE
Lenna Omrani: 'Ben jij ook zo’n fan van chocolade en Oreo’s? Dan is dit recept echt wat voor
jou. Makkelijk, no bake en je hebt maar een paar ingrediënten nodig. Hier scoor je
gegarandeerd punten mee!'

8-12 STUKKEN | 15 MIN + RUSTEN
Voor de bodem:
85 g plantaardige (room)boter
30 Oreo-koekjes
Voor de vulling:
400 ml kokosmelk
275 g pure chocolade (85%
vaste cacaobestanddelen), in
stukken
4 el agavesiroop
snufje zout
Ter garnering:
Oreo-koekjes, fijngehakt
bramen
TOOLS:
steelpan
keukenmachine
ronde taartvorm (ø 24 cm)

BEREIDING
1. Smelt de plantaardige (room)boter in een steelpan op
middelhoog vuur.
2. Doe de Oreo-koekjes in de keukenmachine en maal ze in een
paar minuten tot kruimels.
3. Voeg de gesmolten plantaardige boter toe en roer alles goed
door elkaar.
4. Verdeel het mengsel over de bodem en randen van de
taartvorm. Duw eerst de zijkanten goed aan en zorg dat je een
rand hebt van een halve centimeter dik. Werk zo naar het midden
van de taart toe en duw alles goed aan met je handen. Zet de
vorm in de koelkast, terwijl je de vulling van de taart maakt.
5. Verwarm de kokosmelk in een pannetje op middelmatig vuur.
Voeg de stukken pure chocolade toe aan de kokosmelk. Roer de
chocolade door de kokosmelk.
6. Voeg de agavesiroop en het zout toe en roer goed door elkaar.
7. Zet het vuur uit als de chocolade is gesmolten en je een glad
mengsel hebt.
8. Giet de vulling voorzichtig in de taartvorm. Zet de cheesecake in
de koelkast en laat de taart minimaal 4 uur opstijven.

EVERY DAY VEGAN
Dit recept komt uit
Every day Vegan van
Lenna Omrani
(Kosmos Uitgevers,
€22,50)

9. Garneer de taart met fijngehakte Oreo-koekjes en verse
bramen.

.
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CHOCOLADE
AARDBEI-HARTJES
We verwennen de mensen het liefst waar we veel van houden. Hoe kun je iemand beter
verrassen dan met iets liefs en iets lekkers? Deze hartjes op een stokje zijn superlekker en
zien er geweldig uit. Als de chocola helemaal hard is geworden kun je er een leuk klein
boeketje van maken en er iemand heel blij mee maken.
10 STUKS | 25 MIN + WACHTEN
10 grote aardbeien
75g witte chocola
75g roze chocolade (bijv. Hands
off My Chocolate, of witte
chocolade met een klein beetje
roze kleurstof)
1-2 el kleine suikerhartjes
10 lollystokjes of satéprikkers
Bakpapier

BEREIDING
1. Pluk de kroontjes van de aardbeien en snijd er hartjes van.
2. Hak de twee soorten chocolade in kleine stukjes, maar houd ze
apart van elkaar.
3. Doe de witte chocolade in een hittebestendige kom en hang die
kom in een pan met een laag water. Zet de pan en de kom op het
vuur en breng het water aan de kook. Zorg dat de kom het water
niet raakt en dat er geen water bij de chocolade kan komen, want
dan smelt hij niet mooi en wordt hij korrelig (en dan kun je hem
weggooien, of opeten ;-)). Laat de chocolade al roerend smelten.
Haal de pan en de kom van het vuur als de chocolade gesmolten
is. Doe precies hetzelfde met de roze chocolade in een andere
kom.
4. Rijg de aardbeien aan de satéprikkers.
5. Giet de twee soorten chocolade zigzaggend over de aardbeien.
Bekleed een bord of bakplaat met bakpapier en leg de hartjes
erop.
6. Bestrooi de harten met de suikerhartjes.
7. Zet ze als je klaar bent 30 min. in de koelkast om de chocolade
te laten stollen.

HET GROTE KOOKEN BAKBOEK VAN DE
ZOETE ZUSJES
Dit recept komt uit
Het grote kook- en
bakboek van Hanneke
De Zoete (Kosmos
Uitgevers, €22,50)

.
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FOOLPROOF
TARTE TARTIN
Claire Saffitz: ‘Ik heb een methode ontwikkeld waarbij de appels van tevoren geroosterd
worden om wat van het vocht kwijt te raken, hetgeen helpt om de onderlinge verschillen te
corrigeren. Is dit recept 100% foolproof? Waarschijnlijk niet. Maar het is veel betrouwbaarder
dan de oorspronkelijke versie en net zo lekker.’
8 PERSONEN | 4 UUR
7 middelgrote of 8 kleine Pink
lady appels of andere zoetzure,
stevige appels om te bakken
(ongeveer 1,4 kg)
160 ml ahornsiroop
80 ml brandy, bij voorkeur
appelbrandewijn
2 el appelciderazijn
½ tl plus een snuf koosjer zout
of grof zeezout
200 g suiker
3 el (= 45 g) boter, in klontjes
van 1 cm
1 rol ontdooid
diepvriesbladerdeeg
bloem, om te bestuiven
vanilleroomijs, om erbij te
serveren
EXTRA NODIG
ovenbestendige koekenpan,
Ø 25 cm

BANKETBAKKER
Dit recept komt uit
Banketbakker van
Claire Saffitz (Good
Cook, €35,-)

BEREIDING
1. Verwarm de oven voor: Schuif een rooster in het midden van de
oven en verwarm de oven voor tot 135 °C.
2. Rooster de appels: snijd een plak van de boven- en van de
onderkant van de appels zodat ze rechtop kunnen staan. Schil de
appels en snijd de appels doormidden. Verwijder de inhoud van
het klokhuis en de pitten uit de appels. Zet de appelhelften
rechtop in een ovenbestendige koekenpan met een doorsnede
van 25 cm (het zal precies passen). Schenk de ahornsiroop, brandy
en 1 theelepel appelciderazijn over de appels en voeg een snuf
zout toe. Dek de koekenpan af met aluminiumfolie. Vouw het
aluminiumfolie goed om de randen om een afsluiting te maken.
3. Zet de koekenpan in de oven en rooster de appels 1 uur en 15
minuten tot 1 uur en 45 minuten, afhankelijk van hun stevigheid.
De appels zijn klaar als een prikker makkelijk in het vruchtvlees
glijdt. Ze zouden net iets verder dan beetgaar geroosterd moeten
zijn, maar niet zo ver dat ze uit elkaar vallen en moes worden.
Tijdens het roosteren zullen de appels bruin worden, wat prettig is
omdat ze in de taart karamelliseren.
4. Koel de appels: Schep de warme appels voorzichtig op een
groot bord, laat het sap in de koekenpan, en laat de appels 1 uur
afkoelen. Zet ze dan zonder aluminiumfolie in de koelkast,
minstens 20 minuten en maximaal een nacht (dek de appels af als
je ze langer dan 20 minuten koelt). Maak de koekenpan niet
schoon, je zult hem in de volgende stap gebruiken.
5. Kook het appelsap in om het glazuur te maken: Zet de
koekenpan met het appelsap op halflaag vuur en breng het sap
aan de kook. Kook het sap, zwenk vaak met de koekenpan, tot na
ongeveer 2 minuten de vloeistof dik en stroperig is. Schenk de
siroop in een warmtebestendige beker of bak (je zou ongeveer 80
tot 120 ml moeten hebben) en zet hem opzij voor het glaceren.
Spoel de koekenpan om en droog hem af.

(vervolg)
6. Maak de karamel: Strooi een paar eetlepels suiker
in een egale laag op de bodem van de koekenpan.
Verwarm de suiker op matig vuur, zonder te roeren of
zwenken, tot na ongeveer 4 minuten de meeste
suikerkorrels zijn gesmolten tot een heldere vloeistof.
Strooi nog een laag suiker op de eerste laag en
verwarm de suiker, roer met een warmtebestendige
spatel aan de zijkanten van de pan om de gesmolten
suiker naar het midden te verplaatsen, tot na
ongeveer 1 minuut de suiker grotendeels is
gesmolten. Herhaal dit nog een paar keer tot je na
ongeveer 6 tot 8 minuten alle 200 gram suiker hebt
gebruikt en vrijwel alles gesmolten is. (Er kan hier en
daar nog een hard klontje zijn overgebleven.) Blijf de
suiker verwarmen, roer geregeld, tot de suiker na
ongeveer 5 minuten een donkere amberkleur heeft,
vloeibaar is en er sliertjes rook vrijkomen. Haal de pan
van het vuur, roer langzaam de boter stukje voor
stukje erdoor, wees voorzichtig omdat karamel zal
spetteren, en roer tot een glad karamelmengsel. Roer
het zout en de overgebleven eetlepel appelciderazijn
erdoor. Zet de koekenpan opzij om af te koelen tot na
10 tot 15 minuten de karamel hard is geworden.
7. Leg de appels in de koekenpan: Leg de afgekoelde
appels met de ronde kant naar beneden in de
koekenpan, laat ze indien nodig overlappen om de
tussenruimte te minimaliseren. Afhankelijk van de
grootte van je appels kun je misschien een halve
appel overhouden, maar probeer ze zo strak mogelijk
in de pan te leggen omdat ze iets zullen slinken
tijdens het bakken. Zet de koekenpan in de koelkast
terwijl je het deeg uitrolt.
8. Verwarm de oven voor: Schuif een rooster in het
midden van de oven en verwarm de oven voor tot
220 °C.
9. Rol het deeg uit en snijd het in model: Haal het
deeg uit de koelkast en laat het op kamertemperatuur
5 minuten zacht worden. Pak het deeg uit en leg het
op een dun met bloem bestoven werkblad. Sla met
een deegroller overal op het deeg om het soepeler te
maken. Bestuif de boven- en onderkant van het deeg
met bloem, rol het uit tot een cirkel met een
doorsnede van 30 cm en bestuif het deeg indien

nodig tijdens het rollen met meer bloem. Rol het deeg
voorzichtig uit, bij gebruik van ontdooid bladerdeeg, op
een licht met bloem bestoven aanrecht om eventueel
aanwezige plooien glad te strijken en het te vergroten
tot de doorsnede ongeveer 30 cm is. Leg een dinerbord
met een doorsnede van 28 cm (of een rond vel
bakpapier met een doorsnede van 28 cm) op het deeg
en snijd rondom met een scherp mes of deegrader om
een deegcirkel te maken met een doorsnede van 28 cm.
Prik met een vork overal in het deeg gaatjes.
10. Bedek de appels met het deeg en koel de taart:
Drapeer het deeg over de appels en stop met een grote
lepel de randen van het deeg in tussen de appels en de
zijkant van de koekenpan. Zet de koekenpan in de
koelkast om het deeg 10 tot 15 minuten te koelen zodat
het hard kan worden.
11. Bak de taart: Zet de koekenpan in de oven en bak de
taart 20 minuten. Verlaag de oventemperatuur tot 175
°C en bak de taart nog 35 tot 45 minuten tot het deeg
gerezen en overal goudbruin is, en de karamel langs de
zijkanten borrelt. Haal de koekenpan voorzichtig uit de
oven en laat de taart 5 tot 10 minuten rusten.
12. Keer de taart: Werk boven een gootsteen om
vloeistof die eventueel uit de taart stroomt op te vangen.
Keer de koekenpan voorzichtig om boven een
taartrooster. Haal de koekenpan weg en schep appels
die eventueel zijn blijven plakken uit de pan en duw ze
terug op hun plaats in de taart.
13. Glaceer de taart en serveer hem: gebruik een
bakkwast om, als de taart nog warm is, de appels met
een deppende beweging te bestrijken met het bewaarde
ingekookte appelsap om ze te laten glanzen (voel je niet
verplicht om al het glazuur te gebruiken). Verwarm het
glazuur even, als hij heel dik is, tot hij vloeibaarder is.
Schuif de taart van het taartrooster op een bord, snijd
hem in punten en serveer hem warm of op
kamertemperatuur met vanilleroomijs.

Deel dit recept
met je vrienden

MISO-BANANEN
MET LIMOEN EN DUST

Dit dessert bevredigt al onze smaakbehoeften – zoet, zout, pittig en umami – en al onze
wensen op het gebied van textuur – kleverig, krokant en romig. Gebruik bananen met een
vrijwel volledig gele schil, met op zijn hoogst een paar kleine donkere plekjes.

4 PERSONEN | 35 MINUTEN
40 g ongezouten boter
70 g lichtbruine basterdsuiker
½ theel. gemalen steranijs
3 eetl. crème fraîche
1½ eetl. witte miso
4 middelgrote bananen
(halfrijp), gepeld en overlangs
gehalveerd
1 limoen: haal er met een fijne
rasp 1 theel. schil af en pers er
1½ theel. sap uit
Geroosterde rijsttopping
1 eetl. Thaise kleefrijst (rauw), of
jasmijnrijst
2 theel. zwart sesamzaad
½ theel. gemalen steranijs
Maak uw eigen versie:
Geen specerijenmolen? Geen
probleem! Vervang de rijst door
noten, zaden of kokosvlokken.

BEREIDING
1. Verhit de ovengrill op de hoogste stand.
2. Maak de topping. Rooster de rijstkorrels in een kleine
koekenpan 12-15 minuten op halfhoog vuur, schud de pan
regelmatig tot de korrels diep goudbruin zijn. Mix ze in een
koffiemolen tot poeder en schud dit in een klein schaaltje. Zet de
pan weer op halfhoog tot hoog vuur en doe het sesamzaad erin.
Rooster het 1 minuut en roer de sesam met de steranijs door de
rijst in het schaaltje. Zet opzij.
3. Zet een grote, ovenbestendige gietijzeren pan (of een grote
sauteerpan) met de boter, basterdsuiker, steranijs en de helft van
de crème fraîche op halfhoog vuur. Roer regelmatig tot de boter
gesmolten is en de suiker is opgelost en klop dan van het vuur af
de miso erdoor tot het een glad mengsel is. Leg de bananen met
de snijkant boven in de pan, schep met een lepel wat karamel over
de bananen, zet de pan dan in de oven en gril ze circa 8 minuten
(dit kan variëren afhankelijk van uw grill, dus controleer na 7
minuten), of tot de bananen zacht en lichtbruin zijn.
4. Meng als de bananen in de oven staan de overgebleven crème
fraîche met het limoensap. Schep hem daarna over de bananen,
bestrooi ze met de limoenrasp en een eetlepel rijsttopping.
Serveer ze meteen, rechtstreeks uit de pan, en geef de
overgebleven rijsttopping apart erbij.

OTTOLENGHI TEST
KITCHEN SHELF LOVE
Dit recept komt uit
Ottolenghi Test Kitchen
van Yotam Ottolenghi
(Fontaine uitgevers,
€24,99)
- 130 -

Deel dit recept
met je vrienden

VEGAN RICOTTA

VAN AMANDELMELK
Gek op ricotta maar eet je (sinds kort) vegan? Deze vegan ricotta van amandelmelk gaat je
hartje veroveren. Je zult de niet-plantaardige variant niet eens missen en daardoor voortaan
zelf de keuken in duiken. Want ja, het is echt een fluitje van een cent. Je moet de vegan
ricotta wel even een nachtje in de koelkast zetten, maar daarna is het genieten geblazen!
200 GRAM
300 g amandelen
1 liter water
1 tl zout
80 ml citroensap

BEREIDING
1. Doe de amandelen, het water en zout in een blender. Laat
draaien tot een glad mengsel.
2. Giet het amandelmengsel in een stuk kaasdoek of een
notenmelkzak, draai dicht en pers al het vocht eruit.
3. Giet de amandelmelk in een pan op matig-hoog vuur en breng
de melk aan de kook.
4. Zet het vuur uit nadat de melk gekookt heeft. Doe het
citroensap erbij, maar roer niet. Laat het mengsel helemaal
afkoelen.
5. Leg een stuk kaasdoek of een notenmelkzak over een zeef en
zet deze op een kom. Giet de afgekoelde amandelmelk in het
kaasdoek of de notenmelkzak en laat de melk een nacht in de
koelkast uitlekken. De volgende dag is een ricotta-achtige textuur
ontstaan.
6. Gooi de vloeistof weg en schep de ricotta in een bakje. Ik
gebruik daarvoor een ricottakaasvorm.
Je kunt de ricotta in een luchtdicht afgesloten bakje een week in de
koelkast bewaren.

VEGETALIA
Dit recept komt uit
Vegetalia van Luna
Trapani (Terra, €28,98)

- 132 -

Deel dit recept
met je vrienden

CITROEN
CHARLOTTE
Charlotte van citroen? Op ieder feestje is het een hit, maar ook als je op een doordeweekse
dag bezoek hebt – of in het weekend een koffie-date – is het een dikke aanrader. De taart
wordt gemaakt van lange vingers, kwark, lemon curd en nog veel meer lekkers.
12 PERSONEN | 20 CM TAART
6 blaadjes (10 gram) gelatine
250 ml slagroom
4 el fijne kristalsuiker
150 gram lemon curd
500 gram kwark
100 ml melk
300 gram lange vingers
Topping:
250 gram mascarpone
125 ml slagroom
2 el vanillesuiker
Citroen en rood fruit naar keuze

BEREIDING
1. Laat de blaadjes gelatine minimaal 15 minuten weken in een
schaaltje water.
2. Klop de slagroom met suiker stijf en spatel dit samen met de
lemon curd door de kwark.
3. Neem een pannetje waarin je de melk verwarmt, zorg dat het
niet te heet wordt. Knijp de blaadjes gelatine uit en los deze op in
de warme melk. Roer tot ze volledig zijn opgelost en voeg dan toe
aan het kwarkmengsel, roer goed door. Stort het mengsel in een
met bakpapier beklede springvorm.
4. Met lange vingers bedek je de bovenkant van de taart,
uiteindelijk wordt dit de onderkant. Laat de taart minimaal 3 uur
opstijven in de koelkast. Eenmaal opgesteven verwijder je de ring
van de springvorm.
5. Leg een bord op de taart en draai om. De lange vingers zijn nu
de bodem. Plaats ook rondom de taart lange vingers. Ik snijd deze
zelf altijd bij met een scherp mes zodat ze niet te hoog worden.
6. Maak de topping door mascarpone, slagroom en vanillesuiker in
een kom stijf te kloppen. Verdeel over de bovenkant van de taart,
laat hierbij een stukje van de rand vrij.
7. Decoreer de taart met een paar schijfjes citroen en vers rood
fruit. Afgedekt in de koelkast 4-5 dagen houdbaar.

FEESTDAGEN
BAKBOEK
Dit recept komt uit
Het Laura's Bakery
Feestdagen Bakboek
van Laura Kieft (Forte
Culinair, €24,99)
www.laurasbakery.nl

Tip
Blijven je lange vingers rondom niet goed zitten? Je kunt een lintje
om de taart binden, of een deel van de topping gebruiken om de
rand mee in te smeren als plakmiddel.
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FERENI
Heb je weleens van fereni gehoord? Een heerlijk toetje uit de omgeving van India. Dit zoete
gerecht is een soort natte pudding die wordt gemaakt van rijst, melk en suiker. In dit recept
voegen we ook saffraan en amandel toe, plus kaneel en andere lekkermakers. Wil je geen
rijst gebruiken? Kies dan voor bulgur, gierst of bijvoorbeeld vermicelli.

80 g rijstbloem of Iraans zetmeel
400 ml water
400 ml melk
3 el rozenwater
150 g suiker
25 g boter of margarine
3 tl saffraanpoeder of -draadjes,
de laatste zijn duurder
25 g amandelstukjes (kleine
reepjes)
Voor de versiering:
kaneelpoeder
amandelstukjes
bloemetjes
OOK NODIG:
pan
pollepel
kopje
schaal

BEREIDING
1. Los het zetmeel op in een pan met 400 ml water, meng de melk
erdoor. Als alles goed is opgelost zet je de pan op het vuur en
breng je alles al roerend langzaam aan de kook.
2. Voeg de suiker toe en blijf roeren tot deze helemaal is opgelost. De pudding wordt langzaam dikker, dit duurt wel eventjes.
3. Voeg een grote eetlepel boter of margarine toe en los deze al
roerend op. Voeg 3 eetlepels rozenwater toe.
4. Week ondertussen de saffraan in een kopje met een beetje
water.
5. Meng de saffraan en de helft van de amandelstukjes door de
inhoud van de pan. Nu wordt de pudding mooi geel. Haal de pan
van het vuur. Giet de inhoud in een schaal of in verschil- lende
kleine schaaltjes. Versier de bovenkant van de pudding met
kaneelpoeder, amandel en/of bloemetjes. Zet hem in de koelkast
of eet hem meteen warm, allebei super lekker. Sobh be geyr!
Goedemorgen!

.

HET ANDERE KOEK
BOEK
Dit recept komt uit
Het andere koek boek
van Mirjam Marks
(Rose Stories, €16,95)
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(advertentie)

Shop
nu
Kookboeken zijn er in alle soorten en maten. Het is eigentijds, een perfect cadeau en voor
iedereen is er wat te vinden. Voor zoetekauwen, liefhebbers van vega of voor mensen die
graag heel uitgebreid koken. Een kookboek valt altijd in de smaak.

