COOK
processor
Kookboek

Alledaagse klassieke recepten

KitchenAid Cook Processor

by downloading the free app
With just a few clicks, you’ll find classic everyday recipes from the cookbook and many others that will
provide you with new ideas so you can keep serving mouth-watering meals season in, season out.

Entdecken Sie mehr Rezepte
undmore
Anleitungsvideos
Discover
recipes and instructional videos
in unserer kostenlosenby
App
downloading the free app
Mit wenigen Klicks finden Sie klassische Rezepte
für ajeden
Tag aus
demfind
Kochbuch.
Sie hält auch
viele
With just
few clicks,
you’ll
classic everyday
recipes
from the cookbook and many others that will
weitere Ideen bereit, mit denen Sie das ganze
Jahryou
überwith
leckere
auf keep
den Tisch
bringen.
provide
new Abwechslung
ideas so you can
serving
mouth-watering meals season in, season out.

Entdecken Sie mehr Rezepte und Anleitungsvideos
Download de gratis app
in en
unserer
kostenlosen App
en ontdek meer recepten
instructievideo’s
Mit
wenigenuitKlicks
findenmaar
Sie klassische
jeden Tag aus dem Kochbuch. Sie hält auch viele
In enkele muisklikken vind je er de klassieke
recepten
het boek,
ook talrijkeRezepte
andere für
recepten
die je zullen inspireren en helpen om het hele
jaar Ideen
door smakelijke
bereiden.
weitere
bereit, mitgerechten
denen Siete
das
ganze Jahr über leckere Abwechslung auf den Tisch bringen.

Download de gratis app
en ontdek meer recepten en instructievideo’s

processor

In enkele muisklikken vind je er de klassieke recepten uit het boek, maar ook talrijke andere recepten
In enkele muisklikken
vind je er de klassieke recepten uit het boek, maar ook
die je zullen inspireren en helpen om het hele jaar door smakelijke gerechten te bereiden.
talrijke andere recepten die je zullen inspireren en helpen om het hele jaar
door smakelijke gerechten te bereiden.

Kookboek

This content is also available at:
Sie finden diese Inhalte auch unter:
Deze informatie is ook beschikbaar op:

www.kitchenaid.nl/cookprocessor

Alledaagse klassieke recepten

www.kitchenaid.co.uk/cookprocessor
www.kitchenaid.de/cookprocessor
This content is also available at:
www.kitchenaid.nl/cookprocessor

Sie finden diese Inhalte auch unter:
Deze informatie is ook beschikbaar op:

0_KA_CookProcessor_Flyer.indd 2

25.03.15 09:25

www.kitchenaid.co.uk/cookprocessor
www.kitchenaid.de/cookprocessor
www.kitchenaid.nl/cookprocessor
00_KA_CookProcessor_Flyer.indd 2

COOK

25.03.15 09:25

COOKPROCESSOR Kookboek
Alledaagse klassieke recepten

Ik ben ervan overtuigd dat onze nieuwste telg in de Artisan-lijn uw hart
zal stelen.
De Artisan CookProcessor combineert eenvoud en precisie met het
knappe KitchenAid-design. Met deze intelligente duizendpoot doe je
voortaan alle keukenklusjes in een wip en heb je geen berg kookpotten
meer nodig. Zo blijft er meer kastruimte vrij en moet je minder afwassen.
De Artisan CookProcessor kan alles, van koken, bakken, stomen, stoven
en deeg maken tot snijden, kneden, fijnhakken, pureren, mengen,
emulgeren, opkloppen en roeren. Allemaal in een handomdraai dankzij
het overzichtelijke bedieningspaneel.
In dit kookboek vind je een fantastische verzameling recepten voor het
ontbijt, de lunch, tussendoortjes, intieme etentjes en het avondmaal…
kortom, voor elke gelegenheid.
Ik hoop dat je net zoveel van de Artisan CookProcessor geniet als van
het professionele lekkers dat je ermee op tafel tovert.
Dirk Vermeiren

Managing Director

KitchenAid Europa, Inc.
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Hoe werkt de CookProcessor ?

Nadat je de kookfunctie hebt geselecteerd, moet je nog
het juiste programma kiezen.
Staat er bijvoorbeeld Stoven P8, dan druk je eerst op
Stoven en daarna draai je aan de draaiknop tot je het
programma 8, afgekort als P8, op het display ziet staan.
Dit Kookboek is handig ingedeeld
volgens de 6 voorgeprogrammeerde
kookfuncties: Koken, Braden, Stoven,
Stomen, Pureren en Deeg maken.
In de recepten wordt stap voor stap
uitgelegd hoe je te werk moet gaan.
Het kookboek staat dus niet alleen
vol lekkere, eenvoudig te bereiden
gerechten, het helpt je ook om
vertrouwd te geraken met de CookProcessor. Als je het toestel eenmaal
onder de knie hebt, kan je zelf gaan
experimenteren, het toestel manueel instellen en je eigen recepten
ontwikkelen.
De lichttoetsen geven aan aan welke
snelheid de CookProcessor draait.
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Als je de kookfuncties
gebruikt, wordt de
snelheid automatisch
geprogrammeerd.
Stel je ze manueel
in, dan kan je de
snelheid geleidelijk
verhogen of je kan
de snelheidshendel
onmiddellijk naar de
gewenste snelheid
brengen.

Je kookt, braadt, stooft,
stoomt, pureert en
kneedt met enkele
drukken op de knop.
Eerst selecteer je de
juiste kookfunctie.

Nadat je de kookfunctie en het
kookprogramma hebt geselecteerd,
activeer of bevestig je met de start-/
pauzeknop. Je kan het kookprogramma
op elk moment onderbreken door op
Annuleren of Start/Pauze te drukken.
Belangrijk! Aan het einde van
een kookprogramma wordt de
warmhoudfunctie automatisch
ingeschakeld. Als je de CookProcessor
dan nog manueel wil instellen, moet
je eerst op Annuleren drukken om de
warmhoudfunctie te desactiveren.
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Van het display kan je op elk
moment aflezen waar je je
bevindt in het kookproces.
Links staat de temperatuur, in
het midden de kookfunctie
en het kookprogramma
en rechts de resterende
kooktijd. Terwijl de machine
al het werk doet, heb jij je
handen vrij voor andere
dingen.

Check altijd of het deksel gesloten is voor je op Start
drukt. Zit het deksel niet goed op de kom, dan werkt
de CookProcessor niet. In het deksel zit nog een
verwijderbare dop. Zonder die dop kan er meer stoom
uit de kom ontsnappen en dat heeft een invloed
op het gerecht dat je bereidt. Als je de dop moet
verwijderen, wordt dat expliciet in het recept vermeld.
Wordt er niets over de dop gezegd, dan moet hij in
het deksel blijven zitten.

De ‘StirAssist’-menger is een
door KitchenAid ontwikkeld
roer-/mengaccessoire dat
ronddraait in de kom.
Met de draaiknop selecteer je het juiste kookprogramma.

Met een druk op Pulse worden de ingrediënten
kort en krachtig (snelheid 10) fijngemalen. Pulse
kan je enkel gebruiken in combinatie met het
‘MultiBlade’-mes. Quick Stir gebruik je dan weer met
de ‘StirAssist’-menger om de ingrediënten kort te
mengen.
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Dankzij de ‘StirAssist’-menger
blijven de ingrediënten
voortdurend in beweging en
branden ze niet aan.
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Het ‘MultiBlade’-mes is een door
KitchenAid ontwikkeld functioneel
mes dat grof hakt of helemaal
fijnmaalt, afhankelijk van de
ingestelde snelheid. Hoe sneller het
mes draait, hoe fijner het maalt.

Voor kleine hoeveelheden kan je de
kleine kom met het bijbehorende
‘Mini MultiBlade’-mes gebruiken die
perfect in de grote kom past.

Met de Eierklopper klop je niet alleen
eiwit en room stijf, je bereidt er ook
smeuïge sauzen en heerlijke desserts
mee.
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Voor je de Stoomschalen gebruikt,
moet je eerst het deksel en de
accessoires verwijderen. Je plaatst
de diepe Stoomschaal op de kom,
zet er indien nodig de ondiepe
bovenop en je sluit af met het
Stoomdeksel.

De Stoommand wordt in de
kom geplaatst boven de andere
ingrediënten. Ook hier moet je
de accessoires eerst uit de kom
verwijderen.

Met het Deegmes mengt en kneedt
de CookProcessor het deeg voor
brood, pizza, gebak en andere
lekkernijen.
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KOKEN

Uiensoep
met mosterd
4 personen, soep
Voorbereiding: 8 minuten
Kooktijd: 35 minuten
500 g ui, gepeld, in 4 gesneden
20 g boter
2 blokjes groentebouillon
600 ml water
1 kruidentuiltje
2 el scherpe mosterd

Bereidingswijze
Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg de ui toe. Sluit
het deksel. Druk 5 seconden op
Pulse. Open en Schraap los.
Vervang het ‘MultiBlade’-mes
door de ‘StirAssist’-menger.
Doe de boter bij de ui. Sluit het
deksel maar verwijder de dop.
Selecteer KOKEN P2 en druk
op Start. Stap 1 verschijnt op
het display. Druk op Start om te
bevestigen.
Na Stap 1: voeg
bouillonblokjes, water,
kruidentuiltje en mosterd toe.
Sluit het deksel, zonder dop.
Druk op Start om Stap 2 te
activeren.
Verwijder het kruidentuiltje en
dien warm op met geraspte
gruyèrekaas.
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KOKEN

Tomatensoep
met balletjes
4 personen, soep
Voorbereiding: 8 minuten
Kooktijd: 35 minuten
150 g ui, gepeld, in 4 gesneden
1 kg tomaten, in 4 gesneden
1 staaf prei, grof gesneden
2 el olijfolie
½ bos platte peterselie, grof
gehakt
2 takjes verse dragon
2 blokjes runderbouillon
750 ml water
2 el tomatenpuree
3 el suiker
350 g verse rauwe vleesballetjes
(2cm)
peper & zout

Bereidingswijze
Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg ui, tomaat en
prei toe. Sluit het deksel. Druk
15 seconden op Pulse. Open
en schraap los.
Doe de olijfolie in de kom. Sluit
het deksel maar verwijder de
dop. Selecteer KOKEN P2 en
druk op Start. Stap 1 verschijnt
op het display. Druk op Start
om te bevestigen.
Na Stap 1: voeg peterselie,
dragon, bouillonblokjes, water,
tomatenpuree en suiker toe.
Sluit het deksel. Druk op Start
om Stap 2 te activeren.
Na Stap 2: druk op Annuleren
om de warmhoudfunctie uit te
schakelen. Open en verwijder
de dragontakjes. Sluit het
deksel. Stel de tijd in op
2 minuten, druk op Start en
breng de snelheid langzaam
naar 10.
Doe de rauwe balletjes in de
soep. Sluit het deksel. Stel de
temperatuur in op 110°C en de
tijd op 5 minuten. Druk op
Start.
Voeg naar wens peper en zout
toe. Dien warm op.
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KOKEN

Erwtensoep
met munt
4 personen, soep
Voorbereiding: 1 minuut
Kooktijd: 35 minuten
1 grote ui, gepeld, in 4 gesneden
150 g gerookt spek, in blokjes
500 g erwten, vers of diepvries
1 l water
1 blokje kippenbouillon
100 ml magere room
handvol verse muntblaadjes
1 kruidentuiltje
peper

Bereidingswijze
Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg ui en spek toe.
Sluit het deksel. Druk 5
seconden op Pulse. Selecteer
KOKEN P2 en druk op Start.
Stap 1 verschijnt op het display.
Druk op Start om te bevestigen.
Na Stap 1: doe de overige
ingrediënten in de kom. Sluit
het deksel maar verwijder de
dop. Druk op Start om Stap 2 te
activeren.
Na Stap 2: druk op Annuleren
om de warmhoudfunctie uit te
schakelen. Verwijder het
kruidentuiltje. Sluit het deksel,
met de dop. Breng de snelheid
langzaam naar 10 en laat 1 à
2 minuten draaien.
Voeg naar wens peper toe en
dien warm op.

TIP: wil je een zeer fijn gemixte
soep, laat dan 5 minuten
draaien op snelheid 10.
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KOKEN

Wortelgembersoep
4 personen, soep
Voorbereiding: 8 minuten
Kooktijd: 20 minuten
100 g ui, gepeld, in 4 gesneden
30 g verse gember, geschild, grof
gesneden
600 g wortel, geschild, in schijfjes
van 1 cm
1 blokje groentebouillon
500 ml water
1 kruidentuiltje
400 ml kokosmelk
peper & zout
verse koriander

Bereidingswijze
Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg ui en gember
toe. Sluit het deksel. Druk
5 seconden op Pulse. Open en
schraap los.
Doe wortel, bouillonblokje,
water, kruidentuiltje en
kokosmelk in de kom. Sluit het
deksel.
Selecteer KOKEN P1 en druk
op Start om te bevestigen.
Druk op Annuleren om de
warmhoudfunctie uit te
schakelen. Verwijder het
kruidentuiltje. Stel de tijd in op
2 à 3 minuten, druk op Start en
breng de snelheid langzaam
naar 10.
Voeg naar wens peper en zout
toe en werk af met verse
koriander. Dien warm op.
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KOKEN

Bisque van
grijze
garnalen
8 personen, soep
voorbereiding: 5 minuten
Kooktijd: 35 minuten
500 g ongepelde grijze garnalen
4 el olijfolie
2 el bloem
½ staaf prei, grof gesneden
1 flinke wortel, geschild,
in plakken
1 stengel groene selder, grof
gesneden
½ venkel, grof gesneden
2 el cognac (optioneel)
2 blokjes visbouillon
100 ml droge witte wijn
2 teentjes look
1 l water
1 el tomatenpuree
100 g gepelde grijze garnalen
peper
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Bereidingswijze
Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg de ongepelde
garnalen en olijfolie toe. Sluit
het deksel maar verwijder de
dop. Selecteer KOKEN P2 en
druk op Start. Stap 1 verschijnt
op het display. Druk op Start
om te bevestigen.
Na Stap 1: voeg bloem, prei,
wortel, selder, venkel, cognac,
bouillonblokjes, wijn, look,
water en tomatenpuree toe.
Sluit het deksel, nu met dop.
Druk op Start om Stap 2 te
activeren.
Zeef de soep, voeg naar smaak
peper toe en werk af met
gepelde garnalen. Serveer
warm.

KOKEN

Minestrone

Bereidingswijze

8 personen, soep
4 personen, hoofdgerecht
Voorbereiding: 8 minuten
Kooktijd: 25 minuten

Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg ui en look toe.
Sluit het deksel en druk 5
seconden op Pulse. Open en
schraap los.

120 g ui, gepeld, in 4 gesneden
1 teentje look, geschild
100 g gerookt spek, in blokjes
2 el olijfolie
120 g wortel, geschild, in blokjes
van 0,5 cm
120 g vastkokende aardappelen,
geschild, in blokjes van 0,5 cm
2 stengels groene selder, in
blokjes van 0,5 cm
120 g courgette, in blokjes van
0,5 cm
200 g tomatenblokjes uit blik
100 g witte bonen uit blik,
uitgelekt
2 blokjes groentebouillon
1 laurierblaadje
1 l water
100 g schelppasta, ongekookt
(pasta met kooktijd 9 min)
peper & zout

Vervang het ‘MultiBlade’-mes
door de ‘StirAssist’-menger.
Doe olijfolie en spek in de kom.
Sluit maar verwijder de dop.
Selecteer KOKEN P3 en druk
op Start. Stap 1 verschijnt op
het display. Druk op Start om te
bevestigen.
Na Stap 1: voeg alle andere
ingrediënten toe, behalve de
pasta. Sluit het deksel, zonder
dop. Druk op Start om Stap 2 te
activeren.
Na Stap 2: voeg de pasta toe.
Sluit het deksel zonder dop.
Druk op Start om Stap 3 te
activeren.
Breng op smaak met peper en
zout. Dien warm op. Lekker met
geraspte parmezaanse kaas,
een schep groene pesto (zie
recept p. 56) en dikke sneden
meergranenbrood.

TIP: gebruik je pasta met een
langere kooktijd, pas de tijd
dan aan in stap 3.
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KOKEN

Cappuccino
van courgette
8/10 personen, hapje (± 1 l)
Voorbereiding: 5 minuten
Kooktijd: 20 minuten
2 sjalotten, gepeld, in 4
gesneden
1 teentje look, gepeld
2 el olijfolie
300 ml water
1 blokje groentebouillon
2 el honing
450 g courgette, in blokjes
250 ml room
kleine verse basilicumblaadjes

Bereidingswijze
Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg sjalot en look
toe. Sluit het deksel en druk
5 seconden op Pulse. Open en
schraap los.
Doe olijfolie, water,
bouillonblokje, honing en
courgette in de kom. Sluit het
deksel. Selecteer KOKEN P1 en
druk op Start om te bevestigen.
Druk op Annuleren om de
warmhoudfunctie uit te
schakelen. Stel de tijd in op
3 minuten, druk op Start en stel
de snelheid in op 10.
Open het deksel. Voeg de
room toe, sluit opnieuw en
druk 30 seconden op Pulse.
Verdeel over 8 tot 10 potjes en
werk af met kleine verse
basilicumblaadjes. Serveer
warm.
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KOKEN

Bouillon met
kippengyoza
4 personen, voorgerecht
Voorbereiding: 5 minuten
Kooktijd: 35 minuten
1 sjalot, gepeld, in 4 gesneden
1 teentje look, gepeld
1 kippenfilet, in miniblokjes van
1 cm
2 el olijfolie
700 ml water
2 blokjes kippenbouillon
1/4 staaf wit van prei, in dunne
halve ringetjes
2 el sojasaus
8 gyoza (japanse ravioli)

Bereidingswijze
Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg sjalot en look
toe. Sluit het deksel en druk 5
seconden op Pulse. Open en
schraap los.
Vervang het ‘MultiBlade’-mes
door de ‘StirAssist’-menger.
Doe de kip en de olie in de
kom. Sluit. Selecteer KOKEN P2
en druk op Start. Stap 1
verschijnt op het display. Druk
op Start om te bevestigen.
Na Stap 1: voeg water,
bouillonblokjes, prei en
sojasaus toe. Sluit het deksel
maar verwijder de dop. Druk
op Start om Stap 2 te activeren.
Na Stap 2: druk op Annuleren
om de warmhoudfunctie uit te
schakelen. Verwijder het deksel
en de ‘StirAssist’-menger.
Plaats de diepe Stoomschaal
op de kom. Leg de gyoza erin
en sluit af met het
Stoomdeksel. Stel de
temperatuur in op 110°C en de
tijd op 5 minuten. Druk op
Start.
Verdeel de bouillon en de
gyoza over 4 borden en dien
onmiddellijk op.
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KOKEN

Aardpeersoep
met rozemarijn
4 personen, soep
Voorbereiding: 10 minuten
Kooktijd: 35 minuten
100 g ui, gepeld, in 4 gesneden
2 stengels groene selder,
gewassen, in kleine stukken
10 g boter
500 g aardperen, grondig
wassen, ongeschild, in blokjes
van 3 cm
800 ml melk
2 blokjes groentebouillon
1 takje verse rozemarijn
peper & zout

Bereidingswijze
Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg ui en selder toe.
Sluit het deksel. Druk
5 seconden op Pulse. Open en
schraap los. Doe de boter erbij,
sluit opnieuw, selecteer KOKEN
P2 en druk op Start. Stap 1
verschijnt op het display. Druk
op Start om te bevestigen.
Na Stap 1: doe de overige
ingrediënten in de kom. Sluit
het deksel. Druk op Start om
Stap 2 te activeren.
Na Stap 2: druk op Annuleren
om de warmhoudfunctie uit te
schakelen. Verwijder de
rozemarijntakjes uit de soep.
Sluit het deksel. Check of de
dop er goed in zit. Stel de tijd
in op 2 à 3 minuten, druk op
Start en breng de snelheid
langzaam naar 10.
Breng op smaak met peper en
zout.

TIP: Als het geen aardpeer
seizoen is, gebruik dan
aardappelen.
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KOKEN

Aardbeiengemberconfituur
800 g, ontbijt
Voorbereiding: 3 minuten
Kooktijd: 20 minuten
2 blokjes gekonfijte gember
400 g verse rijpe aardbeien,
zonder steeltjes
400 g geleisuiker

Bereidingswijze
Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg de gember toe.
Sluit het deksel en druk 5
seconden op Pulse. Open en
schraap los.
Doe de aardbeien en
geleisuiker bij de gember. Sluit
het deksel maar verwijder de
dop. Selecteer KOKEN P1 en
druk op Start om te bevestigen.
Spoel glazen potten met
kokend water. Vul tot aan de
rand met confituur. Sluit
onmiddellijk goed af, zo blijft
de confituur lang houdbaar.
Voor confituur zonder stukjes:
stel de tijd in op 2 minuten,
druk op Start en breng de
snelheid langzaam naar 10.

TIP: Voor een hartige
uienconfituur, vervang de
ingrediënten door 300 g uien
(gepeld, in 4 gesneden), 150 g
suiker en 150 ml rode wijn.
Maal de uien fijn zoals de
gember, voeg de suiker en de
wijn toe en volg het recept
hierboven.
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KOKEN

Coulis van
rood fruit
4 personen, dessert
Voorbereiding: 2 minuten
Kooktijd: 20 minuten
500 g mix van rood fruit,
diepvries
50 g suiker
60 ml cointreau
30-tal verse muntblaadjes

Bereidingswijze
Plaats de ‘StirAssist’-menger in
de kom. Voeg de fruitmix,
suiker, cointreau en munt toe.
Sluit het deksel. Selecteer
KOKEN P1 en druk op Start om
te bevestigen.
Serveer warm. Lekker met
vanille-ijs.

TIP: Druk 10 seconden op
Pulse na het koken voor een
coulis zonder stukken.
Verminder de Pulse-tijd voor
grotere stukken.
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BRADEN

Asperges op
Japanse wijze
4 personen, voorgerecht
Voorbereiding: 10 minuten
Kooktijd: 10 minuten
4 cm gember, geschild, grof
gesneden
2 sjalotjes, gepeld, in 4 gesneden
1 teentje look, gepeld
500 g witte asperges, geschild,
in stukken van 2 cm
1 el sesamolie
2 el mirin
2 el sojasaus
1 el oestersaus
1 el witte sesamzaadjes
handvol verse koriander
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Bereidingswijze
Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg gember, sjalot en
look toe. Sluit het deksel en
druk 5 seconden op Pulse.
Open en schraap los.
Vervang het ‘MultiBlade’-mes
door de ‘StirAssist’-menger.
Doe asperges, sesamolie, mirin,
sojasaus, oestersaus en
sesamzaad in de kom. Sluit het
deksel maar verwijder de dop.
Selecteer BRADEN P1 en druk
op Start om te bevestigen.
Werk af met koriander en dien
warm op.

BRADEN

Gebakken rijst
met tofu
4 personen, hoofdgerecht
Voorbereiding: 5 minuten
Kooktijd: 15 minuten
3 teentjes look, gepeld
1 rood chilipepertje, zonder
zaadjes
250 g gekookte rijst
150 g broccoli, in kleine roosjes
150 g paksoi, in stukjes van 2 cm,
ook het groen gebruiken
100 g prei, in halve maantjes
3 el oestersaus
1 el sesamolie
2 el sojasaus
2 el bruine suiker
250 g tofu, in blokjes
2 eieren, los geklopt in een potje
apart

Bereidingswijze
Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg look en
chilipeper toe. Sluit het deksel
en druk 5 seconden op Pulse.
Open en schraap los.
Vervang het ‘MultiBlade’-mes
door de ‘StirAssist’-menger.
Voeg rijst, broccoli, paksoi, prei,
oestersaus, sesamolie, soja en
suiker toe. Sluit het deksel maar
verwijder de dop. Selecteer
BRADEN P2 en druk op Start.
Stap 1 verschijnt op het display.
Druk op Start om te bevestigen.
Na Stap 1: doe tofu en eieren
in de kom. Sluit opnieuw,
zonder dop. Druk op Start om
Stap 2 te activeren.
Werk af met koriander en dien
onmiddellijk op.

handvol koriander, grof gehakt

TIP: Kook de rijst best een dag
op voorhand zodat hij goed
kan uitlekken.

038

BRADEN

Tjaptjoi
(vegetarisch)
4 personen, bijgerecht
2 personen, hoofdgerecht
Voorbereiding: 8 minuten
Kooktijd: 15 minuten
1 teentje look, gepeld
4 cm gember, geschild,
fijngehakt
50 g sojascheuten
1 rode paprika, in repen
50 g wortel, geschild, in halve
maantjes
2 stengels paksoi, in stukjes van
2 cm, ook het groen
100 g verse shiitakes, in 4
gesneden
½ bos lente-ui, in schuine plakjes
50 g schelperwten
1 el sesamolie
3 el sojasaus
3 el chilisaus
1 el maïzena
handvol koriander, grof gehakt

040

Bereidingswijze
Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg look en gember
toe. Sluit het deksel en druk 10
seconden op Pulse. Open en
schraap los.
Vervang het ‘MultiBlade’-mes
door de ‘StirAssist’-menger.
Doe de sojascheuten, rode
paprika, wortel, paksoi,
shiitakes, lente-ui, schelperwten
en sesamolie in de kom. Sluit
het deksel. Selecteer BRADEN
P2 en druk op Start. Stap 1
verschijnt op het display. Druk
op Start om te bevestigen.
Na Stap 1: voeg sojasaus,
chilisaus en maïzena toe. Sluit
het deksel en druk op Start om
Stap 2 te activeren.
Werk af met verse koriander en
dien op met gestoomde rijst.

BRADEN

Noedels
met scampi
4 personen, hoofdgerecht
Voorbereiding: 5 minuten
Kooktijd: 20 minuten
3 teentjes look, gepeld
50 g ongezouten pindanoten
1 à 2 rode chilipepertjes, zonder
zaadjes
3 el zonnebloemolie
50 g tamarindepasta
50 g bruine suiker
300 g scampi, gepeld
2 eieren
400 ml kokosmelk
2 el vissaus
125 g droge noedels
100 g verse sojascheuten
½ bos lente-ui, in dunne plakjes

Bereidingswijze
Doe de noedels in een kom,
giet er heet water op, laat ze
5 minuten staan, giet af.
Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg look, pindanoten
en chilipepers toe. Sluit het
deksel en druk 10 seconden op
Pulse. Open en schraap los.
Vervang het ‘MultiBlade’-mes
door de ‘StirAssist’-menger.
Doe olie, tamarinde, suiker,
scampi en eieren in de kom.
Sluit maar verwijder de dop.
Selecteer BRADEN P2 en druk
op Start. Stap 1 verschijnt op
het display. Druk op Start om te
bevestigen.
Na Stap 1: voeg kokosmelk,
vissaus en de geweekte
noedels toe. Sluit opnieuw, met
dop. Druk op Start om Stap 2 te
activeren.
Na Stap 2: druk op Annuleren
om de warmhoudfunctie uit te
schakelen. Doe sojascheuten
en lente-uien bij de rest. Sluit
het deksel. Stel de tijd in op
2 minuten, druk op Start en stel
de snelheid in op 2.
Dien onmiddellijk op.

042

BRADEN

Gyros

Bereidingswijze

4 personen, hoofdgerecht
Voorbereiding: 8 minuten
Kooktijd: 10 minuten
+ 24 uur marineren

Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg ui, paprika en
look toe. Sluit het deksel en
druk 3 seconden op Pulse.
Open en schraap los.

½ ui, gepeld, gehalveerd
½ groene paprika, in 4 gesneden
½ rode paprika, in 4 gesneden
2 teentjes look, gepeld
600 g varkensvlees, in reepjes
(beste stuk is spiering)
3 el olijfolie
sap van 1 citroen
snuif grof zeezout
2 tl paprikapoeder
1 tl komijnpoeder
1 tl gedroogde oregano
1 tl caynennepeper

Meng alle ingrediënten onder
het vlees, roer goed om, dek af
en laat 24 uur in de koelkast
marineren.
Doe het gemarineerde vlees in
een zeef en laat het overtollige
vocht weglopen. Plaats de
‘StirAssist’-menger in de kom.
Voeg het vlees toe. Sluit het
deksel maar verwijder de dop.
Selecteer BRADEN P1 en druk
op Start om te bevestigen.
Serveer met broodjes, sla en
looksaus.

044

STOVEN

Bearnaisesaus

Bereidingswijze

4/6 personen, saus
Voorbereiding: 3 minuten
Kooktijd: 8 minuten

Plaats de Eierklopper in de
kom. Voeg gastric en eigeel
toe. Zorg dat de gastric
afgekoeld is. Sluit het deksel.
Selecteer STOVEN P8 en druk
op Start. Stap 1 verschijnt op
het display. Druk op Start om te
bevestigen.

40 g gastric
4 eigeel
170 g echte boter, in stukjes
30 g verse dragonblaadjes, grof
gesneden
peper & zout

Na Stap 1: doe boter en
dragon in de kom. Sluit
opnieuw en druk op Start om
Stap 2 te activeren.
Voeg naar smaak peper en zout
toe.
Dien warm op.

TIP: Maak zelf gastric. Plaats de
‘StirAssist’-menger. Voeg 200 ml
azijn, 200 ml water, 200 ml
witte wijn, 1 el witte peper
bollen, 20 g verse dragon en
1 fijngehakte sjalot toe. Sluit.
Stel de temperatuur in op
120°C en de tijd op 10 minuten.
Druk op Start en stel de
snelheid in op 2. Druk op Start.
Zeef en giet in een fles
(maandenlang houdbaar).

046

STOVEN

Kerriesaus

Bereidingswijze

4 personen, saus
Voorbereiding: 3 minuten
Kooktijd: 10 minuten

Los de maïzena op in het water.

1 appel, in 4 gesneden,
zonder klokhuis
1 ui, gepeld, in 4 gesneden
2 el maïzena
100 ml water
1 blokje groentebouillon
300 ml room
2 el kerriepoeder of 1el
kerriepasta
2 el sojasaus

Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg appel en ui toe.
Sluit het deksel en druk 5
seconden op Pulse. Open en
schraap los.
Vervang het ‘MultiBlade’-mes
door de ‘StirAssist’-menger.
Doe water met maïzena,
bouillonblokje, room, kerrie en
soja in de kom. Sluit het deksel
maar verwijder de dop.
Selecteer STOVEN P3 en druk
op Start om te bevestigen.
Serveer warm.

TIP: Voor kip met kerrie: voeg
300 g versneden kipfilet toe
samen met de room.

048

STOVEN

Groene
peperroomsaus
4/6 personen, saus
Voorbereiding: 2 minuten
Kooktijd: 10 minuten
60 g groene peperbolletjes,
uitgelekt en gespoeld
3 el maïzena
200 ml water
250 ml room
1 el oxo
1 el ketchup
zout

Bereidingswijze
Los de maïzena op in het water.
Plaats de ‘StirAssist’-menger in
de kom. Voeg alle ingrediënten
toe. Sluit het deksel maar
verwijder de dop. Selecteer
STOVEN P3 en druk op Start
om te bevestigen.
Kruid naar smaak met zout en
dien onmiddellijk op.

TIP: Lekker met gegrild rood
vlees, handgesneden frietjes en
een witloofslaatje.

050

STOVEN

Tomatensaus

Bereidingswijze

4/6 personen, saus
Voorbereiding: 2 minuten
Kooktijd: 10 minuten

Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg ui, look en
tomaat toe. Sluit het deksel.
Druk 10 seconden op Pulse.
Open en schraap los.

250 g ui, gepeld, in 4 gesneden
2 teentjes look, gepeld
4 tomaten, in 4 gesneden
80 ml olijfolie
400 g tomatenstukjes uit blik
2 blokjes groentebouillon
3 takjes verse rozemarijn
3 takjes tijm
peper & zout

052

Vervang het ‘MultiBlade’-mes
door de ‘StirAssist’-menger.
Doe olijfolie, tomatenstukjes,
tijm, rozemarijn en
bouillonblokjes in de kom. Sluit
het deksel maar verwijder de
dop. Selecteer STOVEN P3 en
druk op Start om te bevestigen.
Verwijder de takjes van de
rozemarijn en de tijm. Breng op
smaak met peper en zout.

STOVEN

Ratatouille

Bereidingswijze

4 personen, bijgerecht
Voorbereiding: 8 minuten
Kooktijd: 25 minuten

Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg ui, look en
tomaten toe. Sluit het deksel.
Druk 5 seconden op Pulse.

100 g ui, gepeld, in 4 gesneden
2 teentjes look, gepeld
240 g verse tomaten, in 4
gesneden
3 el olijfolie
1 gele paprika,
in stukken van 2 à 3 cm
1 rode paprika,
in stukken van 2 à 3 cm
2 takjes verse tijm
1 tak verse rozemarijn
2 blokjes groentebouillon
200 g courgette,
in blokjes van 2 à 3 cm
200 g aubergine,
in blokjes van 2 à 3 cm

Vervang het ‘MultiBlade’-mes
door de ‘StirAssist’-menger.
Doe olijfolie, paprika, tijm,
rozemarijn en bouillonblokjes
in de kom. Sluit het deksel
maar verwijder de dop.
Selecteer STOVEN P11 en druk
op Start. Stap 1 verschijnt op
het display. Druk op Start om te
bevestigen.
Na Stap 1: voeg aubergine en
courgette toe. Sluit opnieuw
zonder dop. Druk op Start om
Stap 2 te activeren.
Verwijder de takjes van de
rozemarijn en de tijm. Serveer
warm.

TIP: Lekker met gebakken
spekblokjes en gekookte volle
rijst.

054

STOVEN

Rucolapesto

Bereidingswijze

4 personen, saus
Voorbereiding: 1 minuut
Kooktijd: 8 minuten

Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg de look toe. Sluit
het deksel. Druk 5 seconden op
Pulse. Open en schraap los.

2 teentjes look, gepeld
60 g pijnboompitten
2 el olijfolie
80 g verse rucola
60 g parmezaanse kaas, in
stukken
peper & zout
140 ml olijfolie

Doe de pijnboompitten en de
2 el olijfolie in de kom. Sluit
opnieuw. Selecteer STOVEN P1
en druk op Start om te
bevestigen.
Druk op Annuleren om de
warmhoudfunctie uit te
schakelen. Voeg rucola,
parmezaanse kaas en peper en
zout toe. Sluit het deksel maar
verwijder de dop. Breng de
snelheid langzaam naar 10 en
laat 1 minuut draaien. Giet de
olie erbij terwijl de machine
draait. Open en schraap los.
Sluit het deksel en mix nog
30 seconden op snelheid 10.
Meng onder al dente gekookte
pasta.

TIP: vervang de rucola door
basilicum voor de pesto
genovese

056

STOVEN

Varkensrillettes

Bereidingswijze

4/6 personen, hapje
Voorbereiding : 8 minuten
Kooktijd: 1 uur 30 minuten

Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg ui en look toe.
Sluit het deksel. Druk 5
seconden op Pulse. Open en
schraap los.

1 ui, gepeld, in 4 gesneden
2 teentjes look, gepeld
400 g varkensvlees, in stukken
van 4 cm (liefst spiering, geen
mager vlees)
200 g gerookt spek, in blokjes
50 g + 50 g reuzel (smout)
1 blokje vleesbouillon
100 ml witte wijn
1 el graantjesmosterd

Doe vlees, spek, 50 g reuzel,
bouillonblokje, witte wijn en
mosterd in de kom. Sluit het
deksel maar verwijder de dop.
Selecteer STOVEN P4 en druk
op Start om te bevestigen.
Druk op Annuleren om de
warmhoudfunctie uit te
schakelen. Voeg nog 50 g
reuzel toe. Sluit opnieuw. Stel
de snelheid in op 5 en laat 30 à
45 seconden draaien.
Serveer op toast bij een goed
glas wijn.

TIP: Voeg meer reuzel toe voor
extra smeuïge rillettes.

058

STOVEN

Mangochutney

Bereidingswijze

4/6 personen, bijgerecht
Voorbereiding: 8 minuten
Kooktijd: 45 minuten

Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg look, sjalotten,
chili, gember en koriander toe.
Sluit het deksel. Druk 10
seconden op Pulse. Open en
schraap los.

1 teentje look, gepeld
2 sjalotten, gepeld, in 4
gesneden
1 rood chilipepertje, zonder
zaadjes
5 cm gember, geschild, in kleine
stukjes
handvol verse koriander
2 mango’s, zonder pit, geschild,
in grove stukken
1 tl garam masala
180 g bruine suiker
100 ml gewone azijn
80 g gele rozijnen

Doe de mango, garam masala,
suiker, azijn en rozijnen in de
kom. Sluit het deksel maar
verwijder de dop. Selecteer
STOVEN P2 en druk op Start
om te bevestigen.
Giet de chutney in een potje en
laat afkoelen.

TIP: Lekker als bijgerecht bij de
kip tikka masala (zie recept
p. 72)

060

STOVEN

Risotto

Bereidingswijze

4 personen, hoofdgerecht
Voorbereiding : 2 minuten
Kooktijd: 30 minuten

Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg de ui toe. Sluit
het deksel. Druk 5 seconden op
Pulse. Open en schraap los.

90 g ui, gepeld, in 4 gesneden
40 ml olijfolie
300 g Carnaroli-rijst
150 ml droge witte wijn
500 ml groentebouillon
20 g verse hoeveboter
80 g parmezaanse kaasschilfers

Vervang het ‘MultiBlade’-mes
door de ‘StirAssist’-menger.
Doe de olie in de kom. Sluit het
deksel maar verwijder de dop.
Selecteer STOVEN P9 en druk
op Start. Stap 1 verschijnt op
het display. Druk op Start om te
bevestigen.
Na Stap 1: doe de rijst in de
kom. Sluit het deksel, zonder
dop. Druk op Start om Stap 2 te
activeren.
Na Stap 2: voeg witte wijn toe.
Sluit het deksel, zonder dop.
Druk op Start om Stap 3 te
activeren.
Na Stap 3: voeg de bouillon
toe. Sluit het deksel, zonder
dop. Druk op Start om Stap 4 te
activeren.
Na Stap 4: druk op Annuleren
om de warmhoudfunctie uit te
schakelen. Voeg boter en kaas
toe. Sluit het deksel. Stel de
snelheid in op 1 en laat
1 minuut draaien. Roer zelf nog
wat in de kom indien de kaas
niet helemaal met de rijst is
vermengd.
Dien onmiddellijk op.

TIP: je kan groenten of
gamba’s toevoegen in Stap 3
(na Stap 2).
062

STOVEN

Bouillabaisse

Bereidingswijze

4 personen, hoofdgerecht
Voorbereiding: 5 minuten
Kooktijd: 20 minuten

Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg ui, look, venkel
en tomaat toe. Sluit het deksel
en druk 5 seconden op Pulse.

1 ui, gepeld, in 4 gesneden
3 teentjes look, gepeld
½ venkel, in stukken
120 g tomaat, in 4 gesneden
2 potjes saffraan
30 ml olijfolie
350 ml droge witte wijn
¼ wit van prei, in ringen
2 blokjes visbouillon
1 kruidentuiltje
1 el pastis
400 ml water
1 el tomatenpuree
250 g mosselen, gespoeld
250 g filet van rode poon,
in stukjes van 4 cm
250 g filet van staartvis,
in stukjes van 4 cm
250 g filet van goudbrasem,
in stukjes van 4 cm

064

Vervang het ‘MultiBlade’-mes
door de ‘StirAssist’-menger.
Doe saffraan, olie, wijn, prei,
bouillonblokjes, kruidentuiltje,
pastis, water en tomatenpuree
in de kom. Sluit het deksel
maar verwijder de dop.
Selecteer STOVEN P3 en druk
op Start om te bevestigen.
Druk op Annuleren om de
warmhoudfunctie uit te
schakelen. Verwijder de
‘StirAssist’-menger en voeg de
vis en de mosselen toe. Sluit
het deksel, met de dop. Stel de
temperatuur in op 110°C en de
tijd op 8 à 10 minuten. Druk op
Start.
Verwijder het kruidentuiltje en
serveer warm met rouille (zie
recept p. 136) en toast.

STOVEN

Penne
Bolognaise
4/6 personen, hoofdgerecht
Voorbereiding: 2 minuten
Kooktijd: 50 minuten
200 g ui, gepeld, in 4 gesneden
1 teentje look, gepeld
5 el olijfolie
500 g gemengd gehakt
100 g gerookt spek, in blokjes
800 g tomatenblokjes uit blik
2 blokjes vleesbouillon
handvol verse basilicum
500 ml water
500 g penne, niet voorgekookt
peper & zout

Bereidingswijze
Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg ui en look toe.
Sluit het deksel en druk 5
seconden op Pulse. Open en
schraap los.
Vervang het ‘MultiBlade’-mes
door de ‘StirAssist’-menger.
Doe olijfolie, gehakt en spek in
de kom. Sluit het deksel maar
verwijder de dop. Selecteer
STOVEN P7 en druk op Start.
Stap 1 verschijnt op het display.
Druk op Start om te bevestigen.
Na Stap 1: voeg tomaten,
bouillonblokjes, basilicum en
water toe. Sluit het deksel maar
verwijder de dop. Druk op Start
om Stap 2 te activeren.
Na Stap 2: doe de pasta bij de
saus. Sluit het deksel, met de
dop. Druk op Start om Stap 3 te
activeren.
Breng op smaak met peper en
zout. Verdeel over de borden
en dien op. Bestrooi indien
gewenst met geraspte
Parmezaanse kaas.

066

STOVEN

Waterzooi
van kip
4 personen, hoofdgerecht
Voorbereiding: 10 minuten
Kooktijd: 50 minuten
2 eigeel
100 ml room
1 ui, gepeld, in 4 gesneden
20 g boter
4 kippenbillen, dij los gesneden
van drumstick, in stukken
1 kruidentuiltje
1 blokje kippenbouillon
250 ml room
250 ml water
2 wortelen, geschild, in fijne
reepjes
½ staaf prei, in fijne reepjes
2 takken groene selder, in fijne
reepjes
2 grote aardappelen, geschild,
grof gesneden

Bereidingswijze
Meng room met eigeel en zet
apart.
Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg de ui toe. Sluit
het deksel. Druk 5 seconden op
Pulse. Open en schraap los.
Vervang het ‘MultiBlade’-mes
door de ‘StirAssist’-menger.
Doe de boter in de kom. Sluit
het deksel. Selecteer STOVEN
P7 en druk op Start. Stap 1
verschijnt op het display. Druk
op Start om te bevestigen.
Na Stap 1: voeg kip,
kruidentuiltje, bouillonblokje,
room en water toe. Sluit het
deksel en druk op Start om
Stap 2 te activeren.
Na Stap 2: doe wortel, prei,
selder en aardappelen in de
kom. Sluit het deksel en druk
op Start om Stap 3 te activeren.
Na Stap 3: druk op Annuleren
om de warmhoudfunctie uit te
schakelen. Voeg de room met
eigeel toe. Sluit het deksel. Stel
de tijd in op 2 minuten, druk op
Start en stel de snelheid in
op 2.
Verwijder het kruidentuiltje en
dien warm op in diepe borden.

068

STOVEN

Kip met Thaise
groene curry
4 personen, hoofdgerecht
Voorbereiding: 3 minuten
Kooktijd: 25 minuten
5 cm verse gember, geschild,
grof versneden
400 ml kokosmelk
1 stengel citroengras, gehalveerd
in de lengte (of 1tl
citroengraspasta)
6 kaffirblaadjes
1 el groene currypasta
1 blokje kippenbouillon
600 g kipfilet, in reepjes
1 groene paprika, in reepjes
2 el Thaise vissaus
12 kerstomaatjes
handvol koriander, grof gehakt

Bereidingswijze
Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg de gember toe.
Sluit het deksel en druk
5 seconden op Pulse. Open en
schraap los.
Vervang het ‘MultiBlade’-mes
door de ‘StirAssist’-menger.
Voeg kokos, citroengras, kaffir,
currypasta, bouillonblokje, kip,
paprika en vissaus toe. Sluit het
deksel maar verwijder de dop.
Selecteer STOVEN P11 en druk
op Start. Stap 1 verschijnt op
het display. Druk op Start om te
bevestigen.
Na Stap 1: doe de kerstomaten
in de kom. Sluit opnieuw en
druk op Start om Stap 2 te
activeren.
Werk af met koriander. Dien
warm op met gestoomde
jasmijnrijst.

TIP: Gebruik 2 el groene
currypasta voor een pittigere
curry.

070

STOVEN

Kip Tikka
Masala
4 personen, hoofdgerecht
Voorbereiding: 10 minuten
+ 2 uur marineren
Kooktijd: 45 minuten
125 g volle yoghurt
2 el garam masala
1 el paprikapoeder
peper & zout
sap van 1 citroen
2 kipfilets, in dikke repen
2 kippenbillen, ontbeend, zonder
vel, in reepjes
5 cm gember, geschild, grof
gehakt
3 sjalotten, gepeld, in 4
gesneden
100 g cashewnoten
4 teentjes look, gepeld
handvol verse koriander
400 ml kokosmelk
2 el tomatenpuree
1 el sambal oelek
1 el komijnpoeder
1 blokje kippenbouillon

Bereidingswijze
Meng garam masala, paprika,
peper en zout en citroensap
onder de yoghurt. Doe de kip
en het yoghurtmengsel in een
schaal. Roer goed om, dek af
en laat 2 uur marineren in de
koelkast.
Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg gember,
sjalotten, cashewnoten, look en
koriander toe. Sluit het deksel.
Druk 5 seconden op Pulse.
Open en schraap los.
Vervang het ‘MultiBlade’-mes
door de ‘StirAssist’-menger.
Haal de kip uit de schaal en
giet de overtollige marinade
weg. Doe kip, kokosmelk,
tomatenpuree, sambal oelek,
komijn en bouillonblokje in de
kom. Sluit het deksel maar
verwijder de dop. Selecteer
STOVEN P2 en druk op Start
om te bevestigen.
Dien warm op.

TIP: Lekker met gestoomde
basmatirijst en mangochutney
(zie recept p. 60)

072

STOVEN

Tajine met kip

Bereidingswijze

4 personen, hoofdgerecht
Voorbereiding: 8 minuten
Kooktijd: 45 minuten

Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg ui, look en
tomaat toe. Sluit het deksel.
Druk 5 seconden op Pulse.
Open en schraap los.

1 ui, gepeld, in 4 gesneden
2 teentjes look, gepeld
2 tomaten, in 4 gesneden
4 kippenbillen, dij los gesneden
van drumstick, in stukken
200 g aardappelen, geschild, in
grote stukken
2 wortelen, geschild, in stukken
van 2 cm
1/2 citroen, in 4 partjes
2 laurierblaadjes
1 el Ras el hanout
150 g groene olijven, ontpit,
uitgelekt
1 rode paprika, in 8 stukken
1 blokje kippenbouillon
2 el olijfolie

Vervang het ‘MultiBlade’-mes
door de ‘StirAssist’-menger.
Doe de rest van de
ingrediënten in de kom,
behalve de koriander. Sluit het
deksel. Selecteer STOVEN P2
en druk op Start.
Verdeel de Tajine over een
schotel, werk af met verse
koriander en dien warm op.

verse koriander, grof gehakt

TIP: Voor een vegetarische
tajine: verdubbel de groenten,
laat het vlees weg en gebruik
een blokje groentebouillon.

074

STOVEN

Coq-au-vin

Bereidingswijze

4 personen, hoofdgerecht
Voorbereiding: 8 minuten
Kooktijd: 45 minuten

Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg de sjalotten toe.
Sluit het deksel en druk 5
seconden op Pulse. Open en
schraap los.

4 grote sjalotten, gepeld, in 4
gesneden
3 kippenbouten, dij losgesneden
van drumstick
peper & zout
bloem
300 ml rode wijn
150 g gerookt spek, in blokjes
125 g Parijse champignons,
gehalveerd
100 g zilveruitjes, vers of
diepvries
2 blokjes kippenbouillon
2 wortelen, geschild, in plakjes
van 0,5 cm
1 el tomatenpuree
1 kruidentuiltje

Vervang het ‘MultiBlade’-mes
door de ‘StirAssist’-menger.
Kruid de kip met peper en zout
en haal ze door de bloem. Leg
de kip in de kom. Voeg alle
andere ingrediënten toe. Sluit
het deksel. Selecteer STOVEN
P2 en druk op Start om te
bevestigen.
Verwijder het kruidentuiltje en
dien warm op.

TIP: Lekker met een groen
slaatje en gebakken krielaard
appelen.

076

STOVEN

Chili Con Carne

Bereidingswijze

4 personen, hoofdgerecht
Voorbereiding: 5 minuten
Kooktijd: 45 minuten

Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg uien, chilipepers
en look toe. Sluit het deksel en
druk 5 seconden op Pulse.
Open en schraap los.

2 uien, gepeld, in 4 gesneden
3 teentjes look, gepeld
2 rode chilipepers, zonder
zaadjes
400 g gemengd gehakt
200 g mais uit blik, uitgelekt
400 g rode bonen (kidney) uit
blik, uitgelekt
400 g tomatenstukjes uit blik
2 el tomatenpuree
1 rode paprika, in stukken
2 wortelen, geschild, in halve
maantjes van 1cm
1 el paprikapoeder
1 el komijnpoeder
1 kaneelstokje
1 kruidentuiltje
2 blokjes vleesbouillon
snuif grof zeezout
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Vervang het ‘MultiBlade’-mes
door de ‘StirAssist’-menger.
Doe de resterende
ingrediënten in de kom. Sluit
het deksel. Selecteer
STOVEN P2 en druk op Start
om te bevestigen.
Serveer warm met rijst.

TIP: Voor een chili ‘sin carne’:
laat het vlees weg en vervang
de blokjes vleesbouillon door
blokjes groentebouillon.

STOVEN

Stoofcarbonade
met bruin bier
4 personen, hoofdgerecht
Voorbereiding: 5 minuten
Kooktijd: 1 uur 30 minuten
100 g ui, gepeld, in 4 gesneden
700 g runderstoofvlees (bil of
schouder), in blokjes van 3 à 4 cm
2 el maïzena of aardappelbloem
20 g boter
33 cl bruin bier
2 el pittige mosterd
3 laurierblaadjes
3 takjes tijm
1 blokje runderbouillon
peper & zout
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Bereidingswijze
Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg de ui toe. Sluit
het deksel en druk 5 seconden
op Pulse. Open en schraap los.
Meng het rauwe vlees met de
maïzena. Roer goed om tot al
de bloem is opgenomen.
Vervang het ‘MultiBlade’-mes
door de ‘StirAssist’-menger.
Doe vlees, boter, bier, mosterd,
laurier, tijm en bouillonblokje in
de kom. Sluit opnieuw.
Selecteer STOVEN P4 en druk
op Start om te bevestigen.
Breng op smaak met peper en
zout. Serveer warm met verse
frietjes.

STOVEN

Marokkaanse
vleesballetjes
4 personen, hoofdgerecht
Voorbereiding: 5 minuten
Kooktijd: 25 minuten
voor het vlees:
1 teentje look, gepeld
handvol verse munt
3 cm gember, geschild,
in stukjes gehakt
1 ui, gepeld, in 4 gesneden
500 g lamsgehakt
1 el Ras el hanout
1 ei
voor de saus:
1 ui, gepeld, in 4 gesneden
2 teentjes look, gepeld
2 chilipepertjes, zonder zaadjes
1 tomaat, in 4 gesneden
2 el olijfolie
2 kaneelstokken
1 el komijn
1 blokje kippenbouillon
1 blik (400 g) tomatenblokjes

Bereidingswijze
Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg look, munt,
gember en ui toe. Sluit het
deksel en druk 5 seconden op
Pulse. Open en schraap los.
Doe het gehakt in een grote
mengkom. Voeg het
lookmengsel, de Ras el hanout
en het ei toe. Meng goed en rol
kleine balletjes (max 5 cm). Leg
ze in de diepe Stoomschaal.
Doe ui, look, chili en tomaat in
de kom. Sluit het deksel en
druk 5 seconden op Pulse.
Vervang het ‘MultiBlade’-mes
door de ‘StirAssist’-menger.
Voeg olie, kaneel, komijn,
bouillonblokje en
tomatenblokjes toe. Sluit het
deksel maar verwijder de dop.
Selecteer STOVEN P3 en druk
op Start om te bevestigen.
Druk op Annuleren om de
warmhoudfunctie uit te
schakelen. Verwijder het deksel
en de ‘StirAssist’-menger.
Plaats de Stoomschaal met de
balletjes op de kom. Sluit af
met het Stoomdeksel. Stel de
temperatuur in op 100°C en de
tijd op 8 à 10 minuten. Druk op
Start.
Dien warm op.

082

STOVEN

Couscous met
lamsvlees
4 personen, hoofdgerecht
Voorbereiding: 8 minuten
Kooktijd: 1 uur
300 g droge couscous
300 ml koud water
1 ui, gepeld, in 4 gesneden
2 teentjes look, gepeld
2 tomaten, in 4 gesneden
2 el olijfolie
600 g lamsvlees van de bil, in
stukken van 2 à 3 cm
2 wortelen, geschild, in reepjes
van 3 à 4 cm
2 laurierblaadjes
1 el komijnpoeder
1 blokje runderbouillon
200 ml water
100 g kikkererwten uit blik,
uitgelekt
peper & zout
verse munt

Bereidingswijze
Doe de couscous in een kom,
voeg het koude water toe, roer
om en zet apart.
Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg ui, look en
tomaat toe. Sluit het deksel en
druk 5 seconden op Pulse.
Vervang het ‘MultiBlade’-mes
door de ‘StirAssist’-menger.
Doe olijfolie, lamsvlees, wortel,
laurier, komijnpoeder,
bouillonblokje, water en
kikkererwten in de kom. Sluit
het deksel maar verwijder de
dop. Selecteer STOVEN P2 en
druk op Start om te bevestigen.
Druk op Annuleren om de
warmhoudfunctie uit te
schakelen. Verwijder het deksel
en de ‘StirAssist’-menger. Doe
de couscous in de diepe
Stoomschaal en zet ze op de
kom. Sluit af met het
Stoomdeksel. Stel de
temperatuur in op 100°C en de
tijd op 5 à 10 minuten. Druk op
Start.
Kruid het stoofpotje naar
smaak met peper en zout,
verdeel over een schotel, werk
af met verse muntblaadjes en
serveer de warme couscous
erbij.

084

STOVEN

Irish Stew

Bereidingswijze

4/6 personen, hoofdgerecht
Voorbereiding: 10 minuten
Kooktijd: 1 uur 10 minuten

Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg de uien toe. Sluit
het deksel en druk 5 seconden
op Pulse. Open en schraap los.

2 uien, gepeld, in 4 gesneden
500 g lams- of schapenbil,
zonder been, in stukken van 2 cm
2 el maïzena
300 g aardappelen, geschild, in
grove stukken
¼ wit van prei, in ringen van 1 cm
2 wortelen, geschild, in stukken
van 2 cm
400 ml lamsbouillon
1 kruidentuiltje
peper & zout
100 g gerst
100 g savooikool, in reepjes
verse muntblaadjes van 2 takken

Vervang het ‘MultiBlade’-mes
door de ‘StirAssist’-menger.
Kruid het vlees met peper en
zout en meng het met de
maïzena. Roer goed om tot de
maïzena is opgenomen. Doe
vlees, aardappelen, prei,
wortelen, bouillon en
kruidentuiltje in de kom. Sluit
het deksel maar verwijder de
dop. Selecteer STOVEN P6 en
druk op Start. Stap 1 verschijnt
op het display. Druk op Start
om te bevestigen.
Na Stap 1: voeg gerst,
savooikool en munt toe. Sluit
opnieuw zonder dop en druk
op Start om Stap 2 te activeren.
Verwijder het kruidentuiltje en
serveer warm.

086

STOVEN

Cassoulet van
lamsvlees
4 personen, hoofdgerecht
Voorbereiding: 10 minuten
Kooktijd: 1 uur 10 minuten
2 kleine uien, gepeld, in 4
gesneden
2 tenen look, gepeld

Bereidingswijze
Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg ui en look toe.
Sluit het deksel en druk 5
seconden op Pulse. Open en
schraap los.

400 g lamsbil, zonder been, in
stukken van 3 à 4 cm
1 el bloem
1 kruidentuiltje
2 el tomatenpuree
2 grote wortelen, geschild, in
stukken van 2 cm
1 blik (400g) tomatenblokjes
200 g gerookt spek, in blokjes
200 ml lamsbouillon
peper & zout

Vervang het ‘MultiBlade’-mes
door de ‘StirAssist’-menger.
Kruid het rauwe vlees met
peper en zout en meng het met
de bloem. Roer goed om tot al
de bloem is opgenomen. Doe
lamsvlees, kruidentuiltje,
tomatenpuree, wortelen,
tomatenblokjes, spek en
bouillon in de kom. Sluit het
deksel maar verwijder de dop.
Selecteer STOVEN P6 en druk
op Start. Stap 1 verschijnt op
het display. Druk op Start om te
bevestigen.

1 blik (400g) witte bonen,
uitgelekt en gespoeld
250 g kleine worsten, type
Toulouse of merguez

Na Stap 1: voeg worsten en
bonen toe. Sluit het deksel,
zonder de dop. Druk op Start
om Stap 2 te activeren.
Verwijder het kruidentuiltje en
serveer warm in diepe borden.
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STOVEN

Rijstpap met
saffraan
4/6 personen, dessert
Voorbereiding: 2 minuten
Kooktijd: 35 minuten + 2 uur
laten opstijven
1 l volle melk
1 vanillestokje
1 potje saffraanpoeder (0,6g)
(optioneel)
60 g kristalsuiker
1 steranijs
200 g dessertrijst

Bereidingswijze
Plaats de ‘StirAssist’-menger in
de kom. Snijd de vanillestok
open en verwijder de zaadjes
met een mesje. Doe melk,
vanillezaadjes, vanillestok,
saffraan, suiker en steranijs in
de kom. Sluit het deksel maar
verwijder de dop. Selecteer
STOVEN P5 en druk op Start.
Stap 1 verschijnt op het display.
Druk op Start om te bevestigen.
Na Stap 1: verwijder het
vanillestokje en voeg de rijst
toe. Sluit het deksel, zonder
dop. Druk op Start om Stap 2 te
activeren.
Verdeel de rijstpap over 4 tot 6
potjes en laat goed opstijven.
Lekker met bruine suiker.

TIP: Voor zoetere rijstpap, voeg
40 g extra suiker toe.

090

STOVEN

Bavarois met
bramen
6/8 personen, dessert
Voorbereiding: 5 minuten
Kooktijd: 10 minuten + 2 uur
opstijven
8 eigelen
220 g kristalsuiker
250 ml volle melk
2 vanillestokjes
8 g gelatinebladeren, in koud
water geweekt, uitgewrongen
250 g verse bramen
125 ml room, half opgeklopt

Bereidingswijze
Plaats de Eierklopper in de
kom. Voeg eigeel en suiker toe.
Sluit het deksel. Stel de tijd in
op 3 minuten, druk op Start en
stel de snelheid in op 4.
Snijd de vanillestokjes open en
verwijder de zaadjes met een
mesje. Doe melk, zaadjes en
stokjes in de kom. Sluit het
deksel, zonder de dop.
Selecteer STOVEN P1 en druk
op Start om te bevestigen.
Druk op Annuleren om de
warmhoudfunctie uit te
schakelen. Voeg de gelatine en
de bramen toe. Sluit het deksel,
met de dop. Druk 30 seconden
op Quick Stir.
Verwijder de vanillestokjes. Zet
de kom met het mengsel in de
koelkast maar let erop dat het
niet opstijft.
Plaats de kom terug. Doe de
half opgeklopte room bij het
mengsel. Sluit het deksel. Stel
de snelheid in op 2 en laat
1 minuut draaien.
Verdeel de bavarois over 6 tot
8 kleine potjes. Laat 2 uur
opstijven in de koelkast.

092

STOVEN

Sabayon

Bereidingswijze

4 personen, dessert
Voorbereiding: 1 minuut
Kooktijd: 8 minuten

Plaats de Eierklopper in de
kom. Voeg alle ingrediënten
toe, behalve de koekjes.
Sluit het deksel. Selecteer
STOVEN P8 en druk op Start.
Stap 1 verschijnt op het display.
Druk op Start om te bevestigen.

6 eigeel (houd het eiwit bij,
zie tip)
40 ml masala wijn
80 ml witte droge wijn
100 g kristalsuiker
50 g amarettikoekjes,
verkruimeld

Na Stap 1: doe de
amarettikoekjes in de kom
(handel snel, anders mislukt de
sabayon). Sluit opnieuw. Druk
op Start om Stap 2 te
bevestigen.
Werk manueel voor een
sabayon zonder koekjes. Stel
de temperatuur in op 80°C en
de tijd op 8 minuten. Druk op
Start en stel de snelheid in
op 5.
Verdeel de sabayon over vier
glazen en serveer warm.

TIP: Maak meringue van het
eiwit. Plaats de Eierklopper.
Voeg de 6 eiwitten en 160 g
bloemsuiker toe. Sluit het
deksel. Stel de tijd in op
10 minuten, druk op Start en
stel de snelheid in op 8. Bak
ongeveer 60 minuten op 110°C
met de ovendeur op een kier.

094

STOVEN

Panna Cotta met
aardbei en chili
4/6 personen, dessert
Voorbereiding: 2 minuten
Kooktijd: 7 minuten + 4 uur
opstijven
200 ml melk
250 ml room
50 g kristalsuiker
1 tl vanille-extract
1 rode chilipeper, in de lengte
gehalveerd, zonder zaadjes
2 gelatinebladeren (10 g),
in koud water geweekt,
uitgewrongen
10 à 15 aardbeien, zonder steel,
in schijfjes

Bereidingswijze
Plaats de Eierklopper in de
kom. Voeg melk, room, suiker,
vanille en rode chilipeper toe.
Sluit het deksel maar verwijder
de dop. Selecteer STOVEN P1
en druk op Start om te
bevestigen.
Druk op Annuleren om de
warmhoudfunctie uit te
schakelen. Doe de gelatine
erbij. Sluit opnieuw. Stel de
snelheid in op 2 en laat 1
minuut draaien.
Verwijder het chilipepertje.
Verdeel de aardbeien over de
potjes, maar bewaar er enkele
voor de afwerking. Giet de
panna cotta over de aardbeien.
Laat 4 uur opstijven in de
koelkast.
Werk af met een paar schijfjes
aardbei en dien op.

096

STOMEN

Dim sum
met scampi
±20 stuks, voorgerecht
Voorbereiding: 30 minuten
Kooktijd: 10 minuten
250 g gepelde scampi,
darmkanaal verwijderd
2 cm gember, geschild,
fijngehakt
1 tl oestersaus
1 el sojasaus
1 tl suiker
peper & zout
20 wontonvellen
zoetzure saus

Bereidingswijze
Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg scampi en
gember toe. Sluit het deksel en
druk 5 seconden op Pulse.
Open en schraap los.
Vervang het ‘MultiBlade’-mes
door de ‘StirAssist’-menger.
Doe oestersaus, sojasaus,
suiker en peper en zout in de
kom. Sluit het deksel. Stel de
snelheid in op 2 en laat
1 minuut draaien.
De vulling is klaar. Leg de
wontonvellen op het werkblad
en maak ze vochtig met wat
water. Schep er in het midden
een flinke eetlepel vulling op.
Vouw de randen om.
Verwijder het deksel en de
‘StirAssist’-menger. Verdeel de
dim sums over de 2 Stoom
schalen en zet ze op de kom.
Sluit af met het Stoomdeksel.
Selecteer STOMEN P1 en druk
op Start om te bevestigen.
Serveer onmiddellijk met
zoetzure saus.

098

STOMEN

Gestoomde
groenten met
sojasaus
4 personen, bijgerecht
2 personen, hoofdgerecht
Voorbereiding: 8 minuten
Kooktijd: 15 minuten
100 g cashewnoten
100 g peulen
½ bos lente-ui, in schuine plakjes
1 rode paprika, in reepjes
120 g courgette, in halve
maantjes
100 g wortel, geschild, in halve
maantjes
100 g verse minimaïs
2 teentjes look, gepeld
4 cm gember, geschild,
grof gesneden
1 el sesamolie
3 el sojasaus
3 el oestersaus
1 el maïzena
handvol koriander, grof gehakt

Bereidingswijze
Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg de cashewnoten
toe. Sluit het deksel en druk 5
seconden op Pulse. Verwijder
ze uit de kom en zet apart.
Verwijder het deksel en het
‘MultiBlade’-mes. Doe 200 ml
water in de kom. Leg de
groenten in de diepe
Stoomschaal en zet ze op de
kom. Sluit af met het
Stoomdeksel. Stel de
temperatuur in op 120°C en de
tijd op 10 minuten. Druk op
Start.
Haal de Stoomschaal van de
kom. Zet het deksel terug en
plaats opnieuw het
‘MultiBlade’-mes. Doe knoflook
en gember in de kom bij het
kookvocht. Sluit het deksel en
druk 10 seconden op Pulse.
Vervang het ‘MultiBlade’-mes
door de ‘StirAssist’-menger.
Doe sesamolie, sojasaus,
oestersaus, maïzena en
groenten in de kom. Sluit het
deksel maar verwijder de dop.
Selecteer STOMEN P2 en druk
op Start.
Doe de groenten in een kom
en werk af met de
cashewnoten en de koriander.
Dien warm op.

100

STOMEN

Vis met oosterse
bouillon
4 personen, voorgerecht
Voorbereiding: 10 minuten
Kooktijd: 10 minuten
2 sjalot, gepeld, in 4 gesneden
4 cm gember, geschild, grof
gesneden
600 ml water
100 ml sojasaus
1 el sesamolie
½ pak lente-ui, in schuine reepjes
1 vel nori (gedroogde algen) in
reepjes geknipt
100 g minichampignons, type
beukenzwam (shimeji)
200 g verse zalmfilet, zonder vel,
in stukjes van 3 à 5 cm
200 g verse kabeljauw filet,
zonder vel, in stukjes van
3 à 5 cm
8 gepelde scampistaarten
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Bereidingswijze
Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg sjalot en gember
toe. Sluit het deksel. Druk 5
seconden op Pulse. Open en
schraap los.
Verwijder het deksel en het
‘MultiBlade’-mes. Doe water,
sojasaus, sesamolie, lente-ui,
nori en champignons in de
kom. Leg de vissen en
scampistaarten in de diepe
Stoomschaal en plaats ze
bovenop de kom. Sluit af met
het Stoomdeksel. Selecteer
STOMEN P1 en druk op Start
om te bevestigen.
Serveer warm.

STOMEN

Zalm
‘en papillotte’
4 personen, hoofdgerecht
Voorbereiding: 5 minuten
Kooktijd: 10 minuten
3 el sojasaus
5 el oestersaus
1 el sesamolie
1 el sesamzaadjes
2 wortelen, geschild, in stukken
van 3 cm
1 courgette, in de lengte
gehalveerd, in stukken van 5 cm
2 takken groene selder, in
stukken van 5 cm
4 cm verse gember, geschild, in
stukjes
600 g zalmfilet zonder vel, in
stukken van 3 cm op 6 cm
½ bussel lente-ui, fijngehakt
bakpapier

Bereidingswijze
Meng de sojasaus met de
oestersaus, sesamzaadjes en
sesamolie. Zet apart.
Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg wortel,
courgette, selder en gember
toe. Sluit het deksel. Druk 5
seconden op Pulse. Zet het
mengsel apart.
Verwijder het deksel en het
‘MultiBlade’-mes. Vul de kom
met 400 ml water. Maak 4
papillottes met bakpapier.
Verdeel er de groenten over,
dan de vis en de saus, en
eindig met de lente-uitjes. Sluit
de papillottes, leg ze in de
diepe Stoomschaal en zet op
de kom. Sluit af met het
Stoomdeksel. Selecteer
STOMEN P1 en druk op Start
om te bevestigen.
Leg de papillottes op borden
en dien op. Open ze met een
mes aan tafel.

104

STOMEN

Mosselen met
kerriedip
4 personen, hapje
Voorbereiding: 5 minuten
Kooktijd: 15 minuten
1 selderstengel, fijngesneden
½ wit van prei, in halve maantjes
½ ui, gepeld, in 4 gesneden
1 el olijfolie
500 g verse mosselen, gespoeld
200 ml droge witte wijn
Voor de saus:
80 g zure room
25 g graanmosterd
1 tl kerriepoeder
peper & zout

Bereidingswijze
Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg selder, prei, ui en
olijfolie toe. Sluit het deksel.
Druk 5 seconden op Pulse.
Open en Schraap los. Sluit
opnieuw en verwijder de dop.
Selecteer STOMEN P2 en druk
op Start om te bevestigen.
Druk op Annuleren om de
warmhoudfunctie uit te
schakelen. Verwijder het deksel
en het ‘MultiBlade’-mes. Giet
de witte wijn in de kom. Doe de
mosselen in de diepe
Stoomschaal en zet ze op de
kom. Sluit af met het
Stoomdeksel. Stel de
temperatuur in op 120°C en de
tijd op 5 minuten. Druk op
Start.
Haal de Stoomschaal van de
kom en zet apart. Zeef het
kookvocht en giet 100 ml terug
in de kom. Plaats opnieuw het
‘MultiBlade’-mes. Voeg zure
room, mosterd en kerriepoeder
toe. Plaats het deksel terug en
sluit. Druk 5 seconden op
Pulse.
Breng de saus op smaak met
peper en zout en serveer ze als
dip bij de mosselen.
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PUREREN

Aardappelsavooipuree
4 personen, bijgerecht
Voorbereiding: 5 minuten
Kooktijd: 25 minuten
500 g bloemige aardappelen,
geschild, in miniblokjes
100 ml volle melk
140 ml water
50 g echte boter
200 g savooikool, fijngesneden
peper & zout
muskaatnoot
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Bereidingswijze
Plaats de ‘StirAssist’-menger in
de kom. Voeg aardappelen,
melk, water, boter en
savooikool toe. Sluit het deksel.
Selecteer PUREREN P2 en druk
op Start om te bevestigen.
Breng op smaak met
muskaatnoot en peper en zout.
Dien onmiddellijk op.

PUREREN

Broccolimousse

Bereidingswijze

4 personen, bijgerecht
Voorbereiding: 3 minuten
Kooktijd: 15 minuten

Doe 300 ml water in de kom.
Leg de broccolistukjes in de
Stoommand en zet ze in de
kom. Sluit het deksel. Selecteer
PUREREN P5 en druk op Start
om te bevestigen.

450 g broccoli, in kleine stukken
(ook de stelen, geschild)
180 ml room
130 g geraspte gruyèrekaas
peper & zout

Druk op Annuleren om de
warmhoudfunctie uit te
schakelen. Giet het water uit de
kom en plaats het ‘MultiBlade’mes. Doe de gestoomde
broccoli, room en kaas in de
kom, sluit het deksel en druk
15 seconden op Pulse.
Breng op smaak met peper en
zout. Serveer warm. Lekker met
een stuk gegrilde zalmfilet.

110

PUREREN

Brandade van
kabeljauw
4 personen, hoofdgerecht
Voorbereiding: 8 minuten
Kooktijd: 25 minuten
800 g bloemige aardappelen,
geschild, in stukjes van 1,5 cm
220 ml volle melk
120 ml water
3 el Thaise vissaus
1 tl cayennepeper
600 g verse kabeljauwfilet, in
stukjes van 3 cm
100 g zeekraal
peper & zout
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Bereidingswijze
Plaats het Deegmes in de kom.
Voeg aardappelen, melk, water,
vissaus, cayennepeper en
kabeljauw toe. Sluit het deksel.
Selecteer PUREREN P2 en druk
op Start om te bevestigen.
Druk op Annuleren om de
warmhoudfunctie uit te
schakelen. Voeg de zeekraal bij
de aardappelen en sluit het
deksel. Stel de snelheid in op 4
en laat 1 minuut draaien.
Kruid naar smaak met peper en
zout en dien warm op.

PUREREN

Babyfood
(4-6 mnd)
Broccolicourgettepuree
Voor 1 baby
Voorbereiding: 3 minuten
Kooktijd: 10 minuten
50 g broccoli, in bloemetjes
gesneden, gespoeld
50 g courgette, gespoeld,
in blokjes
50 g aardappel, geschild,
gespoeld, in mini blokjes
200 ml water

Bereidingswijze
Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg broccoli,
courgette, aardappel en water
toe. Sluit het deksel. Selecteer
PUREREN P4 en druk op Start
om te bevestigen.
Druk op Annuleren om de
warmhoudfunctie uit te
schakelen. Druk 30 seconden
op Pulse. Open en schraap de
randen los. Sluit en druk nog
30 seconden op Pulse tot alles
helemaal fijngemalen is.
Wacht tot de groentepuree
lauw is alvorens te serveren.

TIP: Dien het gerecht direct op;
warm houden of opnieuw
opwarmen is geen goede
keuze. Werk altijd met gesloten
deksel. Gebruik groenten van
het seizoen, ze bevatten meer
vitamines en mineralen. Om de
vitamines in nitraatrijke
groenten beter te behouden,
moet je veel water gebruiken.
Vermijd spinazie.
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PUREREN

Babyfood
(6-8 mnd)
Lams-couscous

Bereidingswijze

Voor 1 baby
Voorbereiding: 2 minuten
Kooktijd: 10 minuten

Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg de geweekte
couscous, het lamsvlees, de
boontjes en de olie toe. Sluit
het deksel. Selecteer PUREREN
P4 en druk op Start om te
bevestigen.

25 g ongekookte couscous
100 ml water
20 g lamsfilet, in stukjes
80 g prinsessenboontjes,
gespoeld
1 tl olijfolie

Week de couscous gedurende
5 minuten in 100 ml water.

Druk op Annuleren om de
warmhoudfunctie uit te
schakelen. Breng de snelheid
langzaam naar 10 en laat 40 à
50 seconden draaien tot de
lams-couscouspuree
fijngemalen is.
Giet in een kommetje en
serveer lauw.

TIP: Gebruik slechts 3 maal per
week mager vlees en 2 maal
wild of gevogelte. Gebruik 1
tot 2 maal per week vis voor de
goede vetzuren. Halfvette of
vette vis is beter dan magere
vis. Zeevissen zijn beter dan
zoetwatervissen. Schelp- en
schaaldieren zijn niet geschikt.
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PUREREN

Babyfood
(8-12 mnd)
kip-groenten
Voor 1 baby
Voorbereiding: 5 minuten
Kooktijd: 10 minuten
25 g kipfilet, in stukjes
60 g aardappel, geschild,
gespoeld, in miniblokjes
50 g wit van prei, gespoeld, in
ringen
60 g wortelen, geschild,
gespoeld, in blokjes
3 à 4 blaadjes verse basilicum
1 el olijfolie
150 ml water
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Bereidingswijze
Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg kip, aardappel,
prei, wortel, basilicum, olie en
water toe. Sluit het deksel.
Selecteer PUREREN P4 en druk
op Start om te bevestigen.
Druk op Annuleren om de
warmhoudfunctie uit te
schakelen. Breng de snelheid
langzaam naar 7 en laat nog 30
à 40 seconden draaien. Er
mogen al wat brokjes inzitten.
Giet in een kommetje, laat wat
afkoelen en serveer.

PUREREN

Hummus

Bereidingswijze

4 personen, hapje
Voorbereiding: 2 minuten
Kooktijd: 5 minuten

Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg ui en look toe.
Sluit het deksel en druk 5
seconden op Pulse. Open en
schraap los.

1 ui, gepeld, in 4 gesneden
3 teentjes look, gepeld
1 blik kikkererwten (400 g),
uitgelekt
1 el tahin of sesampasta
3 el olijfolie
2 tl komijnpoeder
snuifje cayennepeper
sap van een halve citroen
peper & zout

Doe de resterende
ingrediënten in de kom.
Selecteer PUREREN P1 en druk
op Start om te bevestigen.
Druk op Annuleren om de
warmhoudfunctie uit te
schakelen. Breng de snelheid
langzaam naar 10 en laat
30 seconden draaien.
Breng op smaak met peper en
zout. Schep de hummus in een
kommetje. Serveer als dip met
papadums of sesamcrackers.
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DEEG MAKEN

Wit brood

Bereidingswijze

1 brood van 500 g
Voorbereiding: NVT
Kooktijd: 45 minuten
220 ml water
15 g instant gist

Plaats het Deegmes in de kom.
Voeg water en gist toe. Sluit het
deksel. Selecteer DEEG
MAKEN P1 en druk op Start.
Stap 1 verschijnt op het display.
Druk op Start om te bevestigen.

400 g witte bloem
10 g witte suiker
4 el olijfolie
1 el zout

Na Stap 1: doe bloem, suiker,
olie en zout in de kom. Sluit
opnieuw en druk op Start om
Stap 2 te activeren.
Na Stap 2: druk op Start om
Stap 3 te activeren. (= rijzen)
Bak in een voorverwarmde
oven op 200°C ongeveer
20 minuten tot het brood hol
klinkt als je erop klopt.
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DEEG MAKEN

Speltbrood

Bereidingswijze

1 brood van 500 g
Voorbereiding: NVT
Kooktijd: 1 uur 25 minuten
220 ml water
15 g instant gist

Plaats het Deegmes in de kom.
Voeg water en gist toe. Sluit het
deksel. Selecteer DEEG
MAKEN P1 en druk op Start.
Stap 1 verschijnt op het display.
Druk op Start om te bevestigen.

400 g speltbloem
10 g ahornsiroop
30 g boter, in stukjes
10 g grof zeezout
80 g zonnebloempitten

Na Stap 1: doe bloem,
ahornsiroop, boter, zout en
zonnebloempitten in de kom.
Sluit en druk op Start om Stap 2
te activeren.
Na Stap 2: druk op Start om
Stap 3 te activeren. (= rijzen)
Breng het gerezen deeg in de
gewenste vorm. Leg het op een
ovenplaat en laat nog een
halfuur rijzen. Bak het brood af
in een voorverwarmde oven op
200°C gedurende 20 minuten.
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DEEG MAKEN

Meergranenbrood
1 brood van 600 g
Voorbereiding: NVT
Kooktijd: 45 minuten
330 ml water
22 g instant gist
200 g volkorenbloem
200 g gewone witte bloem
200 g boekweitbloem
15 g kristalsuiker
50 g boter, in stukjes
15 g zout
50 g zonnebloempitten
50 g pompoenpitten
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Bereidingswijze
Plaats het Deegmes in de kom.
Voeg water en gist toe. Sluit het
deksel. Selecteer DEEG
MAKEN P1 en druk op Start.
Stap 1 verschijnt op het display.
Druk op Start om te bevestigen.
Na Stap 1: doe de 3 soorten
bloem, de suiker, de boter, het
zout, de zonnebloempitten en
de pompoenpitten in de kom.
Sluit opnieuw. Druk op Start om
Stap 2 te activeren.
Na Stap 2: druk op Start om
Stap 3 te activeren. (= rijzen)
Doe het gerezen deeg in een
bakvorm. Bak af in een
voorverwarmde oven op 200°C
gedurende ongeveer
25 minuten. Het brood is klaar
als je op de bodem tikt en die
hol klinkt.

DEEG MAKEN

Pizzadeeg

Bereidingswijze

2 bodems
Voorbereiding: NVT
Kooktijd: 45 minuten
140 ml water
11 g instant gist

Plaats het Deegmes in de kom.
Voeg water en gist toe. Sluit het
deksel. Selecteer DEEG
MAKEN P1 en druk op Start.
Stap 1 verschijnt op het display.
Druk op Start om te bevestigen.

250 g witte bloem
35 ml olijfolie
1 el grof zeezout
1 el gedroogde oregano

Na Stap 1: voeg bloem, olie,
zout en oregano toe. Sluit
opnieuw en druk op Start om
Stap 2 te activeren.
Na Stap 2: druk op Start om
Stap 3 te activeren. (= rijzen)
Verdeel het gerezen deeg in
twee gelijke stukken en rol uit.
Bestrijk met tomatensaus (zie
recept p. 52) en beleg naar
wens. Bak 10 minuten in een
zeer hete oven. Serveer
onmiddellijk.
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DEEG MAKEN

Rozijnenbrood

Bereidingswijze

2 kleine broden
of 1 groot van 500 g
Voorbereiding: NVT
Kooktijd: 50 minuten

Plaats het Deegmes in de kom.
Voeg melk en gist toe. Sluit het
deksel. Selecteer DEEG
MAKEN P1 en druk op Start.
Stap 1 verschijnt op het display.
Druk op Start om te bevestigen.

170 ml melk
14 g gedroogde gist
500 g witte bloem
45 g suiker
80 g boter, in stukjes
10 g zout
2 eieren
250 g rozijnen

Na Stap 1: doe bloem, suiker,
boter, zout, eieren en rozijnen
in de kom. Sluit opnieuw en
druk op Start om Stap 2 te
activeren.
Na Stap 2: druk op Start om
Stap 3 te activeren. (= rijzen)
Snijd het gerezen deeg in
2 gelijke stukken. Doe ze in
2 bakvormen. Bak af in een
voorverwarmde oven op 200°C
gedurende ongeveer
15 minuten. Het brood is klaar
als je op de bodem tikt en die
hol klinkt.
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HANDMATIG

Mayonaise

Bereidingswijze

± 80 cl, saus
Voorbereiding: NVT
Kooktijd: 5 minuten

Plaats de Eierklopper in de
kom. Voeg alle ingrediënten
toe, behalve de olie.
Sluit het deksel maar verwijder
de dop. Stel de tijd in op 5
minuten, druk op Start en stel
de snelheid in op 4. Giet na 1
minuut beetje bij beetje de olie
door de opening in het deksel
terwijl de machine draait.

4 eigeel
2 el pittige mosterd
1 el azijn
60 cl neutrale olie (arachide- of
zonnebloemolie)

Bewaar in een potje.
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HANDMATIG

Tartaarsaus

Bereidingswijze

± 80 cl, saus
Voorbereiding: 1 minuut
Kooktijd: 7 minuten

Plaats de Eierklopper in de
kom. Voeg eigeel, mosterd en
azijn toe. Sluit het deksel maar
verwijder de dop. Stel de tijd in
op 5 minuten, druk op Start en
stel de snelheid in op 4. Giet na
1 minuut beetje bij beetje de
olie door de opening in het
deksel terwijl de machine
draait

4 eigeel
2 el pittige mosterd
1 el azijn
60 cl neutrale olie (arachide- of
zonnebloemolie)
2 sjalotten, gepeld, in 4
gesneden
handvol krulpeterselie, grof
gehakt
2 hardgekookte eieren,
afgekoeld, gepeld, gehalveerd
25 g kleine augurkjes op azijn,
uitgelekt
2 el kleine kappertjes, uitgelekt

Vervang de Eierklopper door
het ‘MultiBlade’-mes. Doe
sjalot en peterselie in de kom.
Sluit het deksel en druk
driemaal 5 seconden op Pulse.
Schraap het mengsel los tussen
de Pulse-beurten in.
Voeg eieren, augurken en
kappers toe. Sluit opnieuw en
druk 1 à 2 keer 5 seconden op
Pulse.
Lekker bij gebakken vis.
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HANDMATIG

Rouille

Bereidingswijze

4 personen, saus
Voorbereiding: 2 minuten
Kooktijd: 5 minuten

Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg de look toe. Sluit
het deksel. Druk 5 seconden op
Pulse. Open en schraap los.

6 flinke tenen look, gepeld
3 eigelen
sap van een halve citroen
30 cl olijfolie
15 cl neutrale olie (arachide- of
zonnebloemolie)
15 g tomatenpuree
2 à 3 potjes saffraanpoeder
3 el water
1 tl cayennepeper

Vervang het ‘MultiBlade’-mes
door de Eierklopper. Doe alle
ingrediënten in de kom,
behalve de olie. Sluit het deksel
maar verwijder de dop. Stel de
tijd in op 5 minuten, druk op
Start en stel de snelheid in
op 4. Giet na 1 minuut beetje
bij beetje de olie door de
opening in het deksel terwijl de
machine draait.
Serveer de rouille bij
Bouillabaisse (zie recept p. 64).

TIP: Vervang de neutrale olie
ook door olijfolie voor een
krachtigere smaak.
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HANDMATIG

Guacamole

Bereidingswijze

voor 4 personen, hapje
Voorbereiding: 3 minuten
Kooktijd: 1 minuut

Plaats het ‘MultiBlade’-mes in
de kom. Voeg look, koriander,
rode ui en chili toe. Sluit het
deksel en druk 5 seconden op
Pulse. Open en schraap los.

1 teentje look, gepeld
handvol verse koriander, steeltjes
eraan
1 rode ui, gepeld, in 4 gesneden
2 rode chilipepertjes, zonder
zaadjes
2 avocado, zonder pit, gepeld, in
4 gesneden
1 tomaat, in 4 gesneden
grof zeezout

Doe de avocado, de tomaten
en het zeezout in de kom. Sluit
opnieuw. Druk tweemaal 5
seconden op Pulse. Schraap
het mengsel los tussen twee
Pulse-beurten in.
Serveer met nacho chips.

TIP: Voeg het sap van een
halve citroen toe als je de
guacomole op voorhand
maakt. Voor extrafijne
guacomole, Pulse nog
tweemaal 5 seconden langer.

138

HANDMATIG

Olijventapenade
4 personen, hapje
Voorbereiding: 1 minuut
Kooktijd: 1 minuut
160 g zwarte olijven, ontpit,
uitgelekt
1 teentje look, gepeld
25 g ansjovis uit blik, uitgelekt
3 el olijfolie
30 g kleine kappertjes
handvol verse basilicum
(blaadjes+steeltjes)

140

Bereidingswijze
Plaats de kleine kom met het
‘Mini MultiBlade’-mes in de
kom. Voeg alle ingrediënten
toe. Sluit het deksel en druk
viermaal 5 seconden op Pulse.
Schraap los tussen de Pulsebeurten in.
Doe in een kommetje en
serveer met geroosterde
sneetjes ciabatta.

HANDMATIG

Babyfood
(4-6 mnd)
Fruit-groentepap
Voor 1 baby
Voorbereiding: 5 minuten
Kooktijd: 2 minuten
40 g glutenvrije koekjes
30 g mango, geschild, in blokjes
30 g meloen, geschild, in blokjes
30 g komkommer, geschild, in
blokjes
sap van een halve sinaasappel
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Bereidingswijze
Plaats de kleine kom met het
‘Mini MultiBlade’-mes in de
kom. Voeg koekjes, mango,
meloen, komkommer en
sinaasappelsap toe. Sluit het
deksel. Druk 30 seconden op
Pulse, open, schraap los en
druk opnieuw 30 seconden op
Pulse tot alles helemaal
fijngemalen is.
Giet de fruit-groentepap in een
kommetje en serveer
onmiddellijk.

HANDMATIG

Gekookt eitje

Bereidingswijze

4 eieren, ontbijt

Vul de kom met 300 ml water.
Doe de eieren in de
Stoommand en plaats ze in de
kom. Sluit het deksel.
Voor een zachtgekookt ei:
stel de temperatuur in op
140°C en de tijd op
10 minuten. Druk op Start.
Wil je je zachtgekookt ei
pellen, laat het dan eerst 3 à
5 minuten afkoelen in water
met azijn.
Voor een hardgekookt ei:
stel de temperatuur in op
140°C en de tijd op
15 minuten. Druk op Start.
Houd de eieren onder koud
water tot ze helemaal
afgekoeld zijn.

TIP: Voor een perfect
zachtgekookt ei : doe 1 l water
in de kom en leg de eieren
voorzichtig in het water (niet in
de Stoommand). Stel de
temperatuur in op 65°C en de
tijd op 60 minuten. Druk op
Start.
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Dit boek is enkel verkrijgbaar
samen met de aankoop van
een KitchenAid CookProcessor
toestel en wordt niet apart
verkocht in de handel.

Dit kookboek zal je helpen om de KitchenAid CookProcessor
te leren gebruiken. Je kan met de KitchenAid CookProcessor
koken, bakken, stoven, stomen, pureren en deeg kneden.
Deze zes kooktechnieken, refererend aan de “autofuncties”
op het toestel, werden in duidelijke hoofdstukken in het boek
ingedeeld en aangevuld met een hoofdstuk “handmatig” gebruik.
Aan de hand van verschillende bereidingen ga je de zes
autofuncties en de vele voorgeprogrammeerde kooksessies in het toestel makkelijk kunnen toepassen.
Door middel van duidelijke foto’s en een stap-voor-stap beschrijving van elk recept kan je gerecht niet meer mislukken.
Op de linkse foto zie je telkens alle nodige ingrediënten
om het recept voor te bereiden, op de rechtse foto zie je het
eindresultaat. Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om
uiensoep, risotto, tajine van kip, bearnaisesaus, dim sum,
confituur, sabayon en pizzadeeg te maken. De KitchenAid
CookProcessor doet het voor jou!
Veel kookplezier.
Het KitchenAid-team.
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