
Tony Le Duc (°1961) is sinds 1984 actief in de fotografie. 
Hij wordt omschreven als de meest eigenzinnige 
culinaire fotograaf in Vlaanderen en heeft reeds meer 
dan dertig kookboeken geïllustreerd. Sinds 2004 is 
Tony uitgever van culinaire boekprojecten. Hij creëert 
totaalconcepten waarbij fotografie, vormgeving, 
typografie, inhoud en papierkeuze evenwaardig zijn.

Veerle de Pooter (°1973) werkt als kookschrijver en 
professionele kok. Ze schrijft regelmatig bijdragen voor 
Belgische dag- en weekbladen. Veerles kookstijl wordt 
gekenmerkt door een voorliefde voor verse kruiden, 
exotische specerijen en florale aroma’s. Klassiekers een 
hedendaagse wending geven is haar stokpaardje. Dit is 
haar eerste kookboek.

Nej De Doncker (°1958) is vormgever in de ruime zin 
van het woord. Hij maakt ontwerpen voor drukwerk en 
ontwikkelt de huisstijl en signalisatie van gebouwen. 
Hij was jarenlang artdirector voor uitgeverij Kluwer. Hij 
doceerde aan het Sint-Lucaspaviljoen en was artdirector 
en extern curator van ABC2004 / Antwerp World Book 
Capital. In zijn ontwerpstudio neemt boekvormgeving 
een belangrijke plaats in.

De KitchenAid® Mixer verscheen voor het eerst 
in 1919 op het toneel en is sindsdien een echte 
designklassieker geworden. Tot op heden is het 
ontwerp vrijwel ongewijzigd gebleven en is de Artisan® 
Mixer nog steeds een luxueus en bijzonder efficiënt 
werkinstrument. De KitchenAid® Artisan® Mixer kan 
veel meer dan gebak en brood bereiden: maak ten volle 
gebruik van de accessoires en haal het meeste uit dit 
‘extra paar handen’ in de keuken.

90 Jaar KitchenAid® – Het Kookboek bevat meer dan 
120 recepten van over de hele wereld. Er zijn soepen, 
salades en voorgerechten, doordeweekse maaltijden 
en verfijnde schotels, evenals eenvoudige toetjes en 
tongstrelende nagerechten voor als je gasten ontvangt.

®Registered trademark/™ Trademark/ 
The shape of the stand mixer is a registered 
trademark of KitchenAid®, U.S.A. 
®2009 All rights reserved.

De legendarische KitchenAid® Artisan® Mixer viert in 2009 zijn 90ste 
verjaardag. De mixer is een echte designklassieker en heeft vele 

kwaliteiten, waarvan veelzijdigheid en aanpassingsvermogen niet de 
minste zijn. Met meer dan 120 hedendaagse internationale recepten, die 

met de Artisan® Mixer voor ogen geschreven werden, bewijst 90 Jaar 
KitchenAid® – Het Kookboek dat dit icoon vandaag nog steeds even nuttig 

is voor thuiskoks als toen hij negentig jaar geleden ontworpen werd.

De smakelijke recepten werden bedacht en uitgetest door Veerle de 
Pooter. Tony Le Duc maakte de oogstrelende foto’s en Nej De Doncker 

was verantwoordelijk voor de hedendaagse vormgeving.

“De Artisan® Mixer van KitchenAid®

 is de droom van elke thuiskok.
 Het is meer dan een mythe, het is een icoon van functioneel design …

 Al vele generaties gebruikt en goedgekeurd
 door thuiskoks met een oog voor stijl.”

Adeline Suard, marie claire maison

Dit boek mag niet worden verkocht in de handel. 
 Deze uitgave van 90 Jaar KitchenAid® – Het Kookboek is enkel 

verkrijgbaar na de aankoop van een KitchenAid® Artisan® 
Mixer. Na inlevering van het garantiebewijs krijg je het 
kookboek gratis thuis opgestuurd. Veel kookplezier !

Dutch version

90 Jaar KitchenAid® – Het Kookboek
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Koks met weinig tijd kunnen elk beetje hulp gebruiken om heerlijke 
zelfgemaakte maaltijden te bereiden. De legendarische KitchenAid®  

Artisan® Mixer is de droom van elke kok, alsof je een extra paar handen in de 
keuken hebt. Reeds meer dan 90 jaar lang heeft deze mixer de bereiding van 
voedsel in zowel professionele als huiselijke keukens makkelijker gemaakt.

‘Mijn mixer maakt koken makkelijker’ werd herwerkt en gemoderniseerd, zodat 
je vast en zeker het beste uit je toestel zal halen. De mixer werd ontworpen om 
perfect brood en gebak te mengen, te roeren en te kneden. Maar met de robuuste 
accessoires kan je veel meer: groenten fijnhakken, snijden en raspen, verse pasta 
maken, fruit persen en vlees malen.

Herbert Johnston lanceerde de eerste huiselijke KitchenAid® Mixer in 1919. Het  
was een aangepaste versie van zijn commerciële mixer – de Hobart model H – die 
vijf jaar eerder het zware werk van de bakkers lichter had gemaakt. De nieuwe 
mixer was meteen een succes.

In 1936 deed Johnston een beroep op de ontwerpkwaliteiten van Egmont Arens. 
Diens flair, samen met de compromisloze kwaliteit van de KitchenAid® Mixer, 
leidde tot drie bekroonde designklassiekers. Bijna twintig jaar later stond de 
wereld van het witgoed op zijn kop toen de mixer geproduceerd werd in een serie 
opvallende kleuren – ook vandaag nog worden regelmatig nieuwe kleuren aan 
de reeks toegevoegd. Tot nu toe is het ontwerp vrijwel ongewijzigd gebleven en 
is de KitchenAid® Artisan® Mixer nog steeds een luxueus en bijzonder efficiënt 
werkinstrument.

Ons Kookboek bevat meer dan 120 recepten van over de hele wereld. Je kan ze 
gebruiken voor alle gelegenheden: er zijn soepen, salades en voorgerechten, 
doordeweekse maaltijden en verfijnde schotels voor als je gasten ontvangt.

De KitchenAid® Artisan® Mixer kan veel meer dan gebak en brood bereiden. Maak 
ten volle gebruik van de accessoires en haal het meeste uit dit ‘extra paar handen’ 
in de keuken. De uiteenlopende recepten in dit boek zullen hopelijk zelfs de meest 
terughoudende kok inspireren om de KitchenAid® Artisan® Mixer bijna elke dag 
opnieuw te gebruiken!

Dirk Vermeiren
Managing Director KitchenAid Europa, Inc.
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De verschrikkelijke gevolgen van de Grote Depressie in de 
jaren dertig dwongen Johnston tot de ontwikkeling van nog 
goedkopere modellen. Daarom deed hij in 1936 een beroep 
op de ongeëvenaarde ontwerpkwaliteiten van Egmont Arens, 
hoofdredacteur van Creative Arts magazine en het societyblad 
Vanity Fair. De flair van Arens, gecombineerd met de 
compromisloze kwaliteit van de KitchenAid® Mixer, leidde tot de 
creatie van drie nieuwe K-modellen. Nadat de K verscheidene 
prijzen had veroverd, werd de mixer in 1955 uitgebracht in 
een reeks kleuren, zoals Bladroos, Zongeel, Eilandgroen, 
Gesatineerd chroom en Antiek koper. Amerika werd verliefd op 
de KitchenAid® Mixer, een liefdesaffaire die nog lang niet ten 
einde is.

Toen hij gelanceerd werd, veroorzaakte de 
KitchenAid® Hobart model H-5 een ware  
sensatie. Door Johnstons nadruk op kwaliteit 
werden slechts vier toestellen per dag 
geproduceerd in de fabriek van Springfield, Ohio. 
Helaas konden enkel welgestelde lui zich de 
mixer veroorloven, want het prijskaartje bedroeg 
$189,50 – omgerekend naar nu is dat $1.500. 
Het volgende decennium werkte Johnston 
onvermoeibaar door om de mixer te verfijnen, 
want hij was er rotsvast van overtuigd dat 
iedereen de mixer moest kunnen kopen aan een 
redelijke prijs. Het elegante model G werd in 1927 
gelanceerd en betekende de grote doorbraak voor 
het bedrijf, dat de volgende drie jaar niet minder 
dan 10.000 toestellen per jaar verkocht.

Na zes lange jaren, in 1914, werd de Hobart 
model H gelanceerd. Het was een daverend 
succes. Met zijn inhoud van 75 liter veranderde 
de mixer het leven van de bakkers voorgoed 
door de manuele arbeid van het mengen en 
kneden over te nemen. In 1917 installeerde zelfs 
de Amerikaanse Zeemacht deze reuzenmixer 
in de galeien van de hele vloot. Johnston zag 
het enorme potentieel van zijn uitvinding in en 
zette zijn geniale ingenieursbrein aan het werk 
om een kleinere, maar net zo efficiënte, mixer te 
ontwerpen voor thuiskoks.

Pas na de Eerste Wereldoorlog kon Johnston 
echt aan de slag. Zijn mixer voor huiselijk 
gebruik moest vervaardigd worden uit de beste 
materialen, een betrouwbaar mechanisme 
bevatten en, net zo belangrijk, de mixer moest 
ook mooi zijn. In 1919 was het toestel klaar, maar 
Johnston had er nog geen naam voor bedacht. 
Nadat ze de mixer grondig had uitgetest, riep 
de echtgenote van een van de directeurs uit: 
“Het maakt me niet uit hoe je hem noemt, dit is 
de beste keukenhulp die ik ooit gehad heb.” De 
legendarische naam was geboren.

De KitchenAid® Mixer verscheen voor het eerst in 1919 
op het toneel en is sindsdien een echte designklassieker 
geworden. De mixer werd ontworpen in een periode waarin de 
Verenigde Staten bruisten van energie en waarin Amerikaanse 
bedrijven het voortouw namen in de productie van de laatste 
technologische snufjes. Tot op vandaag is KitchenAid® erin 
geslaagd om zijn legendarische plaats aan de top te behouden. 
De Artisan® Mixer bewijst dat het merk stijlvolle elegantie 
kan combineren met professionele efficiëntie en pure kracht. 
Daarom is de Artisan® Mixer de standaard waaraan alle mixers 
voor huiselijk gebruik vandaag worden getoetst.

In 1908 – het jaar waarin de Harvard Business School werd 
opgericht en Henry Ford zijn Model T produceerde – begon 
Herbert Johnston, een ingenieur uit Ohio, met de ontwikkeling 
van een commerciële mixer. Nadat hij een bakker gezien had 
die met veel moeite en met de hand het deeg mengde en 
kneedde, besliste Johnston een mixer te bouwen die het zware 
werk van de bakker lichter zou maken.

KitchenAid®

Werkinstrument en stijlicoon

Egm
ont Arens

‘The K’
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Maar de Artisan® Mixer is zoveel meer dan 
een mixer. Het is een toestel met een hoge 
performantie en het wordt bovendien geleverd 
met standaardaccessoires: een roestvrijstalen 
kom, draadgarde, kneedhaak en platte 
menghaak. De karakteristieke hulpstukkenas 
laat bovendien het gebruik van talloze 
accessoires toe, waarmee je je mixer in een 
oogopslag kunt omtoveren tot pastamachine, 
citruspers, vleesmolen, ijsturbine, groenterasp 
of zelfs een worstvulapparaat. 

De Artisan® Mixer bewijst hoe prijzenwinnend 
design én vakmanschap hand in hand kunnen 
gaan. Daarom verdient de KitchenAid® Artisan® 
Mixer een plaatsje in elke keuken.

Meer nog dan het ontwerp en uiterlijk, is wat zich binnenin 
de mixer bevindt cruciaal voor het blijvend succes. Het 
unieke ‘planetaire’ kneedsysteem van de Artisan® Mixer werd 
in 1919 gepatenteerd en zorgt nog steeds voor een magische 
werking, waarbij de menghaak in één richting draait terwijl 
hij in de tegengestelde richting rond zijn eigen as beweegt. 
De motor is nog even geruisloos, betrouwbaar en duurzaam 
als vroeger, terwijl ook de bediening even makkelijk is 
gebleven. De Standaardkom met een inhoud van 4,83 liter 
is ruim en veilig te gebruiken dankzij het ergonomische 
handvat. Door de handige kantelbare kop is het een makkie 
om de mixer schoon te maken.

In 2008 werden nog drie smakelijke tinten 
voorgesteld: Chocolade, Pruim en Brons. Voor 
de 90ste verjaardag van KitchenAid® maakte het 
verleidelijke Appelrood een opvallend debuut.

Wat is nu het geheim van de Artisan® Mixer, 
die zijn concurrenten nog steeds het nakijken 
geeft? Ook in 2009 is de mixer, net zoals vroeger, 
een luxueus werkinstrument. De robuuste 
componenten van gegoten metaal worden nog 
steeds met de hand geassembleerd en de mixer 
staat nog even stevig op het werkoppervlak. 
Ook als hij op volle kracht werkt, verschuift de 
Artisan® Mixer geen millimeter. Met de jaren is 
het gevierde ontwerp herkenbaarder geworden 
en de beroemde gladde rondingen worden nog 
altijd beschermd door een glanzende, maar 
onverwoestbare laag email.

Het ontwerp uit 1936 is vrijwel ongewijzigd gebleven, zelfs in 
die mate dat de oorspronkelijke accessoires nu nog gebruikt 
kunnen worden met hedendaagse toestellen.  

In 1994 werden nieuwe kleuren toegevoegd aan de reeks, 
onder andere Keizerrood, Kobaltblauw, Amandelwit,  
Onyxzwart, Matgrijs, Geborsteld nikkel en Pastelgeel.  
Later kwamen daar het opvallende Kaviaar, IJsblauw, Roze, 
Oranje en Metaalgrijs bij. 

Chocolade

Brons

Pruim

Appelrood
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Jij en  
je KitchenAid® Mixer

De Artisan® Mixer is een van de meest 
gesofisticeerde mixers die er zijn, en toch heel 
eenvoudig in het gebruik. Met de recepten in dit 
boek zal je leren je mixer te gebruiken.

Koken zoals een professional

Geef hem een plaatsje op het werkvlak
De Artisan® Mixer is een mooi staaltje tijdloos 
design. Geef hem daarom een plaatsje op het 
werkvlak, waar iedereen hem kan bewonderen. 
Zijn aanwezigheid zal je inspireren om hem 
elke dag te gebruiken. De drie basisaccessoires 
kunnen makkelijk in de Standaardkom 
opgeborgen worden en je kan de mixer bedekken 
met de Mixerhoes om hem stofvrij te bewaren.

Met de Draadgarde is het  
makkelijk werken (01 & 02)
De voornaamste taak van de 

draadgarde is lucht onder ingrediënten zoals 
eieren of slagroom kloppen. Hierdoor kan je de 
lekkerste mousses, gearomatiseerde slagroom 
en schuimpjes bereiden. De draadgarde is ook 
handig als je mayonaise, hollandaise of sabayon 
wilt maken. Begin op de laagste snelheid en 
verhoog die terwijl de motor draait. Het is 
belangrijk om niet te snel te kloppen, anders 
komt er minder lucht in het mengsel en zal het 
eindresultaat zwaarder zijn. Meng geen boter 
met de draadgarde: ze zal algauw een dikke 
klomp vormen die vast komt te zitten tussen de 
draden van de garde.

Brood maken was nog nooit zo  
eenvoudig als met de Kneedhaak (03)
De naam zegt het al. De kneedhaak 

helpt je bij het maken van heerlijk brood – van 
een eenvoudig witbrood tot focaccia, brioche 
of pretzels – en van vers pastadeeg. Voor je 
begint te kneden, kan je de droge ingrediënten 
mengen met de platte menghaak. Dat zorgt voor 
een betere vermenging van de ingrediënten. 
Plaats de kneedhaak als je vloeistoffen gaat 
toevoegen en kneed ze langzaam onder de droge 
ingrediënten. Laat de mixer het werk doen en na 
enkele ogenblikken zal er een deegbal ontstaan. 
Kneed het deeg nog enkele minuten tot het glad 
en elastisch is, en laat het rijzen in de mengkom.

Jij en je KitchenAid® 13
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Set met pastaroller en 
-snijders (01 & 02)  
De set met pastaroller en 

-snijders is gebaseerd op een traditioneel 
ontwerp en vervaardigd uit duurzaam 
verchroomd metaal. Het enige wat je moet doen, 
is het pastadeeg door de rollers duwen tot je 
dunne pastavellen bekomt. Daarna kan je zelf 
kiezen hoe je de pasta verwerkt: je kunt de vellen 
heel laten of je kan ze door de snijders duwen 
om tagliatelle en spaghetti te maken.

Raviolimaker
Dit is een leuk accessoire voor de 
pastamachine en verwerkt pastavellen 

in een handomdraai tot malse ravioli met een 
vulling naar keuze.

Bereidingsset voor holle en 
buisvormige pasta (03)
Deze bereidingsset laat toe om 

naast spaghetti ook kleine en grote macaroni, 
bucatini, rigatoni en zelfs fusilli te maken. Duw 
het pastadeeg eenvoudigweg door de pers 
en snij het op de gewenste lengte af met de 
draadjessnijder.

Citruspers
De citruspers tovert in geen tijd grote 
hoeveelheden sinaasappels, citroenen, 

pompelmoezen of ander citrusfruit om tot 
heerlijk sap.

Graanmolen (04)
Met de graanmolen kan je zelf graan 
malen; je maalt zowel fijne bloem als 

grofgemalen graankorrels. Je kan zelfs gedroogde 
peulvruchten zoals kikkererwten fijnmalen. Let 
op: gebruik de graanmolen niet om koffiebonen, 
noten of zaden fijn te malen. Het hoge 
oliegehalte zou het maalmechanisme kunnen 
beschadigen.

Roomijsmaker
Een Vrieskom met vloeistof tussen de 
dubbele wand zorgt ervoor dat het 

roomijs gelijkmatig invriest terwijl de Roerspaan 
draait, en levert zo tot 1,9 liter heerlijk glad 
roomijs op.

Meer handige accessoires

Optionele kommen
Er zijn twee extra kommen: een 
kom van 4,28 liter en eentje van 
3 liter.

 
Blikopener
 

Enkele opmerkingen 
voor de lezer

1 tl = theelepel = 5 ml
1 el = eetlepel = 15 ml
Gebruik altijd afgestreken maatlepels.

1 ei = 45-50 g
1 groot ei = 55-60 g
Laat eieren altijd op kamertemperatuur komen 
voor gebruik.
Rauwe eieren mogen niet gegeten worden door 
zwangere vrouwen, ouderen, kinderen en mensen 
met een verzwakt immuunsysteem.

Boter is altijd ongezouten, tenzij anders vermeld.
Slagroom moet minstens 35% vet bevatten. 
Gebruik enkel goed gekoelde slagroom om op te 
kloppen.
Sinaasappels en citroenen moeten goed 
geschrobd worden als je de schil wilt verwerken, 
tenzij je onbehandelde vruchten of vruchten van 
biologische teelt gebruikt.

Bij het bereiden van de recepten werd een 
conventionele oven gebruikt. Werk je met een 
heteluchtoven, verminder de aangegeven 
temperaturen dan met 10°C. Ovens verschillen 
van merk tot merk, pas de aangegeven baktijden 
eventueel aan.

Wees voorzichtig bij het gebruik  
van de Platte Menghaak (01)
De platte menghaak is ongetwijfeld  

het werkpaard van de Artisan® Mixer. Hij kan elke 
taak aan waar je niet specifiek de draadgarde 
of kneedhaak voor nodig hebt. De platte 
menghaak is erg handig om beslag voor gebak 
of koekjes te maken, maar kan ook gebruikt 
worden om groenten fijn te stampen, snelle 
dipsauzen of kruidenboters te mengen, en snel 
taartdeeg te bereiden. Begin ook hier, zoals 
bij de draadgarde, te mengen op de laagste 
stand. Voer geleidelijk aan de snelheid op tot de 
gewenste stand bereikt is. Dit voorkomt spatten, 
vooral als je met vloeistoffen werkt. Ben je niet 
zeker welke stand het best geschikt is voor je 
recept, raadpleeg dan de Richtlijnen voor de 
snelheidsinstelling.

1-Delig Schenkschild
Het schenkschild heeft een dubbele 
functie. Het past precies op de rand 

van de standaardkom en voorkomt daardoor 
spatten. Bovendien leidt de schenktuit 
ingrediënten meteen naar de zijkant van de kom, 
zodat ze nooit rechtstreeks in contact komen met 
de menghaak, draadgarde of kneedhaak.

Accessoires naar keuze

Roterende groenteschaaf en –rasp 
(02)
Dit nuttige accessoire neemt de meest 

vervelende keukentaken over. De roterende 
groenteschaaf en -rasp wordt geleverd met 
drie standaardtrommels: een vlijmscherpe 
schaaftrommel, een middelgrove en een grove 
rasptrommel. Gebruik deze om aardappelen 
in plakjes te snijden, kaas te raspen, rauwe 
groenten fijn te snijden, fruit te versnijden 
enzovoort. Er zijn drie optionele trommels 
voor de roterende groenteschaaf en -rasp: een 
juliennetrommel, een aardappeltrommel en een 
fijne rasptrommel.

Voedselmolen (03)
De voedselmolen kan gebruikt worden 
om vlees en vis fijn te malen. Maar 

het tweezijdige mes met vier lemmeten kan 
zoveel meer, onder andere: broodkruim maken, 
gekookte aardappelen pureren en noten 
fijnmalen. De voedselmolen fungeert ook als 
roerzeef als je groentesauzen wilt pureren. Je kan 
kiezen tussen twee maalschijven: een fijne en 
een grove.

Fruit- en groentezeef
De fruit- en groentezeef is geschikt als 
je houdt van gladde sauzen en purees. 
De zeef wordt op de voedselmolen 

geplaatst en kan zowel groenten als fruit pureren, 
terwijl tegelijkertijd de steeltjes, pitjes en 
schillen verwijderd worden. De Voedselstamper 
zal je helpen om de ingrediënten in de fruit- en 
groentezeef te duwen.

 Voedselblad 
Gebruik het voedselblad samen 
met de voedselmolen en de 
fruit- en groentezeef als je grotere 

hoeveelheden voedsel wilt verwerken.

Worstvulapparaat (04)
Het worstvulapparaat wordt op de 
voedselmolen geplaatst. Je kunt er naar 

believen worsten mee bereiden met alle soorten 
vlees. Zelfs vegetarische worstjes vormen geen 
enkel probleem dankzij dit handige accessoire.
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De KitchenAid® 
Artisan® Blender

Met de kracht van vijf snelheden en de 
mogelijkheid om op elke snelheid te pulseren, 
staat de KitchenAid® Artisan® Blender zijn 
mannetje naast de Artisan® Mixer/Keukenrobot.

Net zoals met de Artisan® Mixer/keukenrobot 
is het concept van de blender gebaseerd op 
professionele kwaliteit voor huishoudelijk 
gebruik. Het is een krachtig toestel met een 
gegoten metalen basis en een robuuste glazen 
mengbeker met een inhoud van 1,5 l. Wat de 
blender uniek maakt, is het roestvrijstalen mes 
met scherpe punten die op vier verschillende 
vlakken zijn bevestigd. Hierdoor kun je snel, 
grondig en consistent blenden.

De Artisan® Blender is een krachtig toestel en 
zijn motor van 0,9 pk werkt op vijf snelheden, 
die makkelijk gecontroleerd kunnen worden met 
behulp van vijf drukknoppen. Deze knoppen 
worden door vijf symbolen in volgorde van 
snelheid  aangeduid op het Clean Touch-
bedieningspaneel: roeren, fijnsnijden, mixen, 
pureren en mengen. Bovendien beschikt de 
blender over een afzonderlijke functie voor ijs 
fijnmalen en een PULSE-modus (pulseren). De 
Intelli-Speed™-sturing zorgt voor een constante 
snelheid, zelfs wanneer je ingrediënten toevoegt 
terwijl de blender in werking is. De blender is zo 
krachtig dat de meeste taken minder dan een 
minuut in beslag nemen. De PULSE-modus kan 
gebruikt worden op elke snelheid, behalve voor 
ijs fijnmalen, omdat de blender in deze stand 
automatisch pulseert en intervallen toepast voor 
een optimaal resultaat. Gebruik de PULSE-modus 
om de textuur van de ingrediënten te bepalen. Zo 
voorkom je dat voedsel te fijn gemalen wordt.

Een gouden regel: begin steeds te blenden op 
de laagste snelheid. Op die manier vermijd je 
spatten en kunnen de ingrediënten grondig 
vermengd worden. Druk daarna op de gewenste 
knop als de ingrediënten op een hogere snelheid 
verwerkt moeten worden. Zorg er steeds voor 
dat het deksel stevig op de mengbeker vastzit 
voor je begint te blenden. Je kunt eventueel het 
ingrediëntenbekertje verwijderen om vloeistoffen 
of ijsblokjes toe te voegen tijdens het blenden.
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Bechamelsaus (02 & 03)

Deze klassieke witte saus hoort thuis in het repertoire 
van elke kok. De saus kan je naar wens op smaak 
brengen.

Voor 500 ml
Voorbereiden: 5 minuten
Infuseren: 15 minuten
Koken: 10 minuten

1 kleine ui
1 kruidnagel
12 zwarte peperkorrels
1 laurierblaadje
1 stukje foelie
4 peterseliestelen
500 ml melk
25 g boter
25 g bloem
versgemalen witte peper en zout

Snij de ui in plakjes met de schaaftrommel 
van de roterende groenteschaaf en -rasp op 
stand 4. Doe de plakjes in een pannetje met 
de kruidnagel, peperkorrels, laurier, foelie, 
peterselie en melk. Breng tot tegen het kookpunt, 
haal de pan van het vuur, dek af en laat  
15 minuten infuseren.

Zeef de melk en verwijder de aromatische 
ingrediënten. Smelt de boter in een pannetje 
met zware bodem, voeg de bloem toe en meng 
goed. Laat al roerend 2 minuten zacht koken. 
Voeg geleidelijk aan de melk toe en blijf roeren 
tot de saus helemaal glad is. Kook de bechamel 
5 minuten op een laag vuur om de bloemsmaak 
uit te koken en de saus in te dikken. Haal de saus 
van het vuur en voeg een aroma naar smaak toe, 
of gebruik de saus zo. Bedek de bechamel met 
plasticfolie als je ze niet meteen gebruikt; zo 
voorkom je de vorming van een vel tijdens het 
afkoelen.

Pesto (01)

De authentieke pesto wordt op smaak gebracht met 
basilicum, maar andere groene kruiden werken net 
zo goed, bijvoorbeeld munt, koriander, salie en zelfs 
rucola.

Voor 200 ml
Voorbereiden: 10 minuten

30 g Parmezaanse kaas
30 g pecorino romano
60 g verse basilicum
40 g geroosterde pijnboompitten
2 tenen knoflook
120 ml extra vergine olijfolie
versgemalen zwarte peper en zout

Rasp beide kazen met de fijne rasptrommel van 
de roterende groenteschaaf en -rasp op stand 4. 
Doe de basilicum, pijnboompitten en knoflook in 
de blender en verwerk op de stand roeren  tot 
een min of meer gladde pasta. Voeg geleidelijk 
aan de olijfolie toe, terwijl de motor draait. 
Schraap het mengsel in een kom en roer er de 
kaas onder. Kruid naar smaak; wees voorzichtig 
met zout, want de kazen zijn reeds erg zout. 
Gebruik meteen of bedek met een laagje olijfolie 
en zet koel weg.

Varianten
Pistache en munt
Vervang de pecorino door parmezaan, de 
basilicum door munt en de pijnboompitten 
door pistachenoten. Ga verder zoals hierboven 
beschreven staat. Deze pesto is heerlijk bij 
geroosterde aubergines en lamsgebraad.

Rucola en geitenkaas
Vervang de kaas door 120 g verse geitenkaas 
en de basilicum door rucola. Ga verder zoals 
hierboven beschreven staat. Deze pesto is heerlijk 
op bruschetta met artisjokken in olijfolie.

Mayonaise (01, 02, 03 & 04)

Je eigen mayonaise maken is erg bevredigend en 
nog makkelijk ook. Gebruik dit basisrecept om te 
experimenteren met andere smaken. Hiernaast vind je 
enkele suggesties.

Voor 250 ml
Voorbereiden: 10 minuten

1 groot ei
1 eierdooier
1 tl citroensap, plus extra indien nodig
1 tl dijonmosterd
100 ml olijfolie
100 ml arachideolie
versgemalen zwarte peper en zout

Warm de mengkom en draadgarde op onder 
warm stromend water en droog beide goed 
af. Zorg ervoor dat alle ingrediënten op 
kamertemperatuur zijn, anders zal de mayonaise 
schiften. Doe het ei, de eierdooier, het citroensap 
en de mosterd in de mengkom. Klop schuimig 
met de draadgarde op stand 8.

Meng beide oliën in een maatbeker en voeg deze 
beetje bij beetje toe aan de mengkom terwijl de 
motor draait: eerst druppel per druppel, daarna 
in een dun straaltje als de mayonaise begint in 
te dikken. Als al de olie opgenomen is door de 
mayonaise, breng je deze indien nodig op smaak 
met een kneepje citroensap, peper en zout. Deze 
mayonaise wordt minder dik dan een klassieke 
mayonaise die enkel met eierdooiers bereid 
wordt.

Varianten
Wasabimayo
Roer 1 à 2 eetlepels wasabipasta onder de 
mayonaise. Lekker bij krabburgers.

Sesammayo
Vervang de olijfolie door 75 ml geroosterde 
sesamolie en 25 ml arachideolie. Voeg ook  
2 eetlepels geroosterde sesamzaadjes toe. 
Lekker bij witvis en koude gepocheerde kip.

Ansjovis-citroenmayo
Plet een half blikje ansjovisfilets tot een puree 
met een vijzel en stamper. Meng onder de 
mayonaise met de geraspte schil van 1 citroen. 
Heerlijk bij gegrilde varkens- en lamskoteletten, 
en bij gebraden zalm.
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Pastadeeg (01, 02, 03 & 04)

Zelfgemaakt pastadeeg is snel en makkelijk te maken. 
Gebruik zeker Italiaanse ‘00’ bloem, want met gewone 
bloem krijg je een onaantrekkelijk, grijs deeg.

Voor 450 g
Voorbereiden: 10 minuten
Rusten: 1 uur

300 g ‘00’ bloem
3 eieren
1 el olijfolie

Doe de bloem, eieren en olijfolie in de mengkom. 
Meng langzaam met de platte menghaak op 
stand 1 tot een homogeen mengsel ontstaat. 
Plaats de kneedhaak en verhoog de snelheid 
tot stand 2. Kneed 5 à 8 minuten tot een glad en 
elastisch deeg. Wikkel in plasticfolie en zet 1 uur 
koel weg.

Plaats de pastaroller en zet de afstelknop op 1. 
Verdeel het deeg in 4 porties, rol een portie uit 
met een deegrol en duw deze door de pastaroller 
op snelheidsstand 2. Vouw het deeg in drieën en 
duw het nogmaals door de pastaroller. Herhaal 
dit proces vier- of vijfmaal.

Als het deeg niet meer kleverig aanvoelt, zet je 
de afstelknop van de pastaroller op 2. Duw het 
deeg door de roller, maar vouw het deze keer niet 
in drieën. Duw het deeg twee- of driemaal op elke 
stand door de pastaroller tot de gewenste dikte 
bereikt is. Herhaal met de rest van het deeg en 
snij daarna in de gewenste vorm.

Tomatensaus (01 & 02)

Geen enkele kok kan zonder een goed recept voor 
tomatensaus. Tomatensaus is erg veelzijdig en 
kan dienen als basis voor pastagerechten, pizza’s, 
stoofpotjes en zelfs soepen.

Voor 4 personen 
Voorbereiden: 5 minuten
Koken: 50 minuten

2 uien
1 stengel selderij
1 wortel
2 tenen knoflook
100 ml olijfolie
1 kg rijpe pruimtomaten, of 800 g gepelde tomaten in 
blik
1 tl gedroogde oregano
¼ tl chilivlokken (optioneel)
1 laurierblaadje
1 takje rozemarijn
2 el tomatenpuree
een snuifje suiker (optioneel)
versgemalen zwarte peper en zout

Hak de groenten en knoflook fijn met de 
middelgrove rasptrommel van de roterende 
groenteschaaf en -rasp op stand 4. Verhit de 
olijfolie in een grote pan en fruit de groenten 
5 minuten. Pureer de tomaten in de mengkom 
met de grove maalschijf van de voedselmolen 
op stand 4. Voeg toe aan de pan, samen met 
de kruiden en tomatenpuree. Voeg een snuifje 
suiker toe, indien nodig. Kruid naar smaak en 
laat 45 minuten zacht pruttelen tot de saus is 
ingedikt en stevig doorsmaakt.

Ragù (03, 04 & 05)

Ragù of bolognesesaus is een hartige vleessaus die 
traditiegetrouw geserveerd wordt met tagliatelle. Maar 
je kunt de saus ook gebruiken als vulling voor lasagne, 
cannelloni of ravioli. De toevoeging van steranijs is een 
knipoogje naar de topchef Heston Blumenthal.

Voor 4 personen 
Voorbereiden: 10 minuten
Koken: 1 uur 15 minuten

75 g pancetta
250 g mager rundvlees
2 el olijfolie
25 g boter
1 rode ui
1 stengel groene selderij
1 wortel
1 teen knoflook
1 steranijs
100 g tomatenblokjes in blik
400 g gepelde tomaten in blik
50 ml runderbouillon
50 ml rode wijn
2 laurierblaadjes
2 takjes tijm
versgemalen zwarte peper en zout

Snij de pancetta in reepjes. Verhit de helft van 
de olijfolie en boter in een grote pan met zware 
bodem en bak de pancetta goudbruin. Haal uit 
de pan met een schuimspaan en zet opzij. Snij 
het rundvlees in stukken en maal fijn met de 
grove maalschijf van de voedselmolen op stand 
4. Voeg het rundvlees toe en bak goudbruin. Zet 
ook opzij.

Hak de groenten en knoflook fijn met de grove 
rasptrommel van de roterende groenteschaaf en 
-rasp op stand 4. Verhit de rest van de olijfolie en 
boter in de pan en fruit de groenten en steranijs 
5 minuten. Voeg de tomatenblokjes, gepelde 
tomaten, bouillon, wijn, kruiden en het vlees 
toe. Plet de tomaten met een vork. Kruid naar 
smaak en laat 1 uur zacht pruttelen tot de saus is 
ingedikt en de smaken versmolten zijn. Verwijder 
de steranijs en kruiden, en gebruik de ragù naar 
wens.
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Zandkoekjes met citroen 
en venkel (03, 04, & 05)

Door maïszetmeel toe te voegen aan deze zandkoekjes 
worden ze zeer krokant. De koekjes zijn een week 
houdbaar in een plastic doos. Als je wilt, kun je 
gezouten boter gebruiken om de koekjes een subtiel 
maar verrassend smaakje te geven.

Voor 24 à 30 zandkoekjes
Voorbereiden: 10 minuten
Rusten: 1 uur
Bakken: 15 minuten

225 g zachte boter
geraspte schil van 2 citroenen
115 g suiker
1 tl venkelzaadjes
225 g bloem
115 g maïszetmeel

Verwarm de oven voor op 170°C/gasstand 3. Doe 
de boter en citroenschil in de mengkom. Mix de 
suiker en venkelzaadjes fijn in een koffiemolen. 
Voeg toe aan de mengkom en meng met de platte 
menghaak op stand 6 tot een bleke en luchtige 
massa.

Zeef de bloem en het maïszetmeel in de 
mengkom en meng met de platte menghaak op 
stand 2 tot een glad deeg ontstaat. Draai uit en 
vorm een bal van het deeg. Wikkel in plasticfolie 
en zet 1 uur koel weg, of zolang tot het deeg 
stevig genoeg is om uit te rollen.

Rol het deeg uit op een licht bebloemd werkvlak 
en steek er vormpjes naar keuze uit. Leg deze op 
een bakplaat met bakpapier en bak 15 minuten 
tot de zandkoekjes licht gebruind zijn. Laat 
afkoelen op een rooster.

Varianten
Zandkoekjes met papaverzaadjes
Vervang de citroenschil en venkelzaadjes door  
1 eetlepel papaverzaadjes.

Zandkoekjes met gekonfijte gember
Vervang de citroenschil en venkelzaadjes door  
50 g fijngehakte gekonfijte gember.

Zanddeeg (01 & 02)

Met dit recept maak je ‘pâte sablée’. Dit deeg bevat een 
grote hoeveelheid boter en is daarom erg geschikt om 
koekjes te maken. Het deeg wordt bereid volgens de 
methode waarbij boter en suiker eerst romig worden 
geroerd. Varieer het basisrecept door citroenschil, 
vanillezaadjes, gemalen noten en zelfs fijngehakte 
kruiden, zoals rozemarijn of tijm, toe te voegen.

Voor ongeveer 350 g
(genoeg voor 1 grote taart of 6 kleine taartjes)
Voorbereiden: 10 minuten
Koelen: 2 uur

100 g zachte boter
75 g poedersuiker
1 eierdooier
½ tl vanille-extract
150 g bloem

Doe de boter en poedersuiker in de mengkom en 
roer met de platte menghaak op stand 2 tot het 
mengsel romig en luchtig is. Voeg de eierdooier 
en vanille toe en meng nog 10 seconden. Zeef de 
bloem en meng met de boter op stand 1. Draai uit 
op een bebloemd werkvlak en vorm een bal van 
het deeg. Wikkel in plasticfolie en zet minstens  
2 uur koel weg.

Aardappelpuree  
met saffraan (01, 02 & 03)

Dit recept is geïnspireerd door de Franse chef-kok Joël 
Robuchon die zijn aardappelpuree verrijkt met grote 
hoeveelheden boter en melk. Enkel voor durvers! Ik 
heb de melk weggelaten, maar saffraan toegevoegd. 
Het resultaat is pure luxe.

Voor 4 personen
Voorbereiden: 5 minuten
Koken: 20 minuten

500 g bloemige aardappelen
125 g zachte boter
2-3 capsules saffraanpoeder
versgemalen witte peper en zout

Schil de aardappelen en snij ze in stukken van 
gelijke grootte. Kook de aardappelen gaar in 
gezouten water. Laat daarna goed uitlekken, 
doe de aardappelen weer in de pan en zet op 
een laag vuur om het vocht te laten verdampen. 
Pureer de aardappelen in de mengkom met de 
fijne maalschijf van de voedselmolen op stand 
4. Voeg de boter en saffraan toe, en meng met 
de platte menghaak op stand 2 tot een gladde 
puree. Kruid naar smaak en geef bij witvis zoals 
heilbot of zeebaars.

Varianten
Aligot
Laat de saffraan weg en verminder de 
hoeveelheid boter tot 25 g. Voeg ook 200 g 
fijngeraspte Cantal toe. Kruid royaal met  
zwarte peper. Deze kaaspuree is lekker met 
lamsgebraad en gestoomde groenten.

Olijfoliepuree
Laat de saffraan weg en vervang de boter door 
100 ml melk en 100 ml extra vergine olijfolie. 
Kruid naar smaak met zwarte peper. Deze puree 
is heerlijk bij zeevruchten.

Kruimeldeeg (04 & 05)

Met dit recept maak je ‘pâte brisée’. Dit deeg bevat 
maar half zoveel boter als bloem en is daarom ideaal 
voor hartige en zoete taarten; gebruik in het laatste 
geval wel de zoete versie. Kruimeldeeg wordt altijd 
bereid volgens de ‘kruimelmethode’.

Voor ongeveer 300 g
(genoeg voor 1 grote taart of 6 kleine taartjes)
Voorbereiden: 10 minuten
Koelen: 30 minuten

200 g bloem
¼ tl zout
2 el poedersuiker (voor Zoet kruimeldeeg)
100 g koude boter
1 losgeklopt ei
1 tl citroensap
1-2 el ijskoud water

Doe de bloem, het zout en de poedersuiker 
(indien nodig) in de mengkom. Snij de boter 
in blokjes en voeg toe. Meng met de platte 
menghaak op stand 2 tot het mengsel op 
broodkruimels lijkt.

Voeg het ei, citroensap en water toe. Blijf kneden 
tot een glad deeg ontstaat. Draai uit op een licht 
bebloemd werkvlak en kneed even door. Vorm 
een bal van het deeg, wikkel in plasticfolie en zet 
minstens 30 minuten koel weg.
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Engelse room (03 & 04)

Hoewel deze saus het bekendst is onder haar Franse 
naam (‘crème anglaise’), werd ze voor het eerst 
bedacht door de Engelsen. Deze klassieke dessertsaus 
kan gearomatiseerd worden op duizend en een 
manieren.

Voor 350 ml
Voorbereiden: 10 minuten
Infuseren: 20 minuten
Koken: 15 minuten

250 ml melk
250 ml room
1 vanillestokje
5 eierdooiers
50 g suiker

Breng de melk en room aan de kook met het 
gespleten vanillestokje. Haal meteen van het 
vuur en laat 20 minuten infuseren. Klop de 
eierdooiers en suiker in de mengkom met de 
draadgarde op stand 6 tot een bleke en dikke 
massa.

Breng de melk en room weer aan de kook, 
verwijder het vanillestokje en giet langzaam op 
het eiermengsel. Meng met de draadgarde op 
stand 1 tot een homogeen geheel. Giet de crème 
weer in de pan en laat al roerend op een laag 
vuur indikken tot de crème de achterkant van een 
houten lepel bedekt. Serveer warm of koud. Giet 
de crème in het laatste geval in een kom en dek 
het oppervlak af met plasticfolie, zodat er geen 
vel op komt tijdens het afkoelen.

Varianten
Engelse room met laurier en sinaasappel
Infuseer de melk en room met de schil van  
1 sinaasappel en 2 verse laurierblaadjes in plaats 
van het vanillestokje. Ga verder zoals hierboven 
beschreven.

Saffraanroom met oranjebloesemwater
Infuseer de melk en room met een flink mespunt 
saffraandraadjes in plaats van het vanillestokje 
en ga verder zoals hierboven beschreven. Voeg 
op het eind oranjebloesemwater naar smaak toe.

Strudeldeeg (01 & 02)

Strudeldeeg is niet moeilijk om te maken, want je hoeft 
je geen zorgen te maken dat het deeg taai zal worden. 
Maar je hebt wel een groot werkvlak nodig om het deeg 
uit te rollen. Maak er zoete en hartige strudels mee of 
gebruik het in de plaats van filodeeg.

Voor 1 strudel
Voorbereiden: 10 minuten
Rusten: 30 minuten

300 g bloem
1 tl zout
2 eierdooiers
3 el zonnebloemolie
125 ml water

Zeef de bloem en het zout in de mengkom en 
meng met de kneedhaak op stand 1. Klop de 
eieren los met de zonnebloemolie en het water. 
Voeg toe aan de mengkom. Kneed tot een zacht 
en kleverig deeg; voeg eventueel nog een eetlepel 
of twee water toe. Kneed 4 à 5 minuten op stand 2 
tot het deeg glad en elastisch is. Dek af en laat  
30 minuten rusten.

Snel bladerdeeg (01)

Snel bladerdeeg is eenvoudiger om te maken dan 
klassiek bladerdeeg, maar is net zo lekker en krokant. 
Dit deeg kun je bovendien goed invriezen.

Voor ongeveer 400 g
Voorbereiden: 20 minuten
Koelen: 2 uur

225 g bloem
een snuifje zout
150 g boter
ongeveer 100 ml koud water

Zeef de bloem en het zout in de mengkom. Snij  
45 g boter in blokjes en strooi deze over de 
bloem. Meng met de platte menghaak op stand 
2 tot het mengsel op broodkruimels lijkt. Kneed 
beetje bij beetje het water onder het mengsel 
op stand 1 tot een zacht deeg ontstaat. Wikkel in 
plasticfolie en zet 30 minuten koel weg.

Rol het deeg daarna op een licht bebloemd 
werkvlak uit tot een rechthoek van 30 cm bij 
10 cm. Snij 35 g boter in heel kleine blokjes en 
verspreid deze gelijkmatig over de bovenste twee 
derden van het deeg. Laat een brede rand vrij. 
Vouw het onderste gedeelte van het deeg naar het 
midden, en vouw het bovenste gedeelte over het 
geheel. Vouw de open uiteinden dicht, zodat een 
pakje ontstaat. Druk deze randen goed aan met 
een deegrol, zodat de boter niet kan ontsnappen. 
Wikkel in plasticfolie en zet 10 minuten koel weg.

Geef het deeg een halve draai naar rechts. 
Herhaal het uitrollen en vouwen zonder boter 
toe te voegen, wikkel het deeg in folie en zet 
10 minuten koel weg. Herhaal het uitrollen en 
vouwen nog tweemaal, en voeg elke keer 35 g 
boter in heel kleine blokjes toe. Wikkel het deeg 
in folie en zet nogmaals 10 minuten koel weg. 
Rol het deeg een laatste keer uit en vouw dicht 
zonder boter toe te voegen. Wikkel in folie en zet 
ten minste 1 uur koel weg voor gebruik.

Soezendeeg (02 & 03)

Soezendeeg verdubbelt in volume tijdens het bakken, 
laat dus genoeg ruimte tussen de soezen op de 
bakplaten. Door een glas water in de oven te gieten, 
ontstaat er stoom en zullen de soezen beter rijzen. 
Soezendeeg kun je gebruiken om zoete of hartige 
gebakjes te bakken.

Voor 300 g
(genoeg voor 30 soezen of 15 eclairs)
Voorbereiden: 15 minuten

150 g bloem
1 tl suiker
½ tl zout
100 g boter
125 ml melk
125 ml water
4 eieren

Zeef de bloem, suiker en het zout in een kom 
of op een vel bakpapier. Verwarm de boter, 
melk en het water op een laag vuur tot de boter 
gesmolten is. Zet het vuur hoger en voeg, zo 
gauw de vloeistof kookt, al de bloem in een keer 
toe. Roer hevig tot een gladde pasta ontstaat. 
Blijf roeren op een laag vuur tot het deeg een bal 
vormt en loskomt van de pan; dit duurt ongeveer 
30 seconden.

Haal van het vuur en doe de inhoud van de pan 
in de mengkom. Laat 2 minuten afkoelen. Klop 
er dan een voor een de eieren onder met de 
platte menghaak op stand 4 tot een glanzend 
deeg ontstaat; misschien heb je niet al de eieren 
nodig. Het deeg is klaar als het traag van een 
lepel afdruipt.
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Chocoladeganache (01, 02 & 03)

Met dit recept maak je een zachte ganache, ideaal om 
te vullen of te glazuren. Voor een dikkere ganache, 
goed voor chocoladetruffels, vermeerder je de 
basishoeveelheid chocolade met een derde.

Voor 250 ml
Voorbereiden: 2 minuten
Koken: 5 minuten

150 g pure chocolade (70%)
100 ml room

Rasp de chocolade met de grove rasptrommel 
van de roterende groenteschaaf en -rasp 
op stand 4. Doe de chocolade in een 
hittebestendige kom. Breng de room aan de kook 
op een laag vuur. Giet over de chocolade en laat 
2 minuten staan. Roer daarna voorzichtig tot de 
chocolade gesmolten is en laat afkoelen.

Varianten
Melkchocoladeganache met nootmuskaat
Vervang de pure chocolade door 165 g 
melkchocolade en voeg ¼ à ½ theelepel 
versgemalen nootmuskaat toe.

Witte chocoladeganache met rozenlikeur
Vervang de pure chocolade door 175 g witte 
chocolade en voeg 1 à 2 eetlepels rozenlikeur toe 
als de ganache nog warm, maar niet te heet, is.

Varianten
Karamelijs
Verdubbel de hoeveelheid suiker en maak een 
karamel met 75 ml water. Infuseer de melk met 
de vanille, maar laat het stokje heel. Giet op 
de karamel, maar wees voorzichtig: de karamel 
zal opkoken en hard worden. Verwarm de melk 
zachtjes tot de karamel weer glad is en ga verder 
zoals hierboven beschreven staat.

Witte chocolade-ijs
Maak de vanillecrème zoals hiernaast beschreven 
staat, maar gebruik 6 eierdooiers in plaats van 4. 
Giet de crème op 125 g geraspte witte chocolade 
en roer glad. Zeef, zet koel weg en ga verder zoals 
hiernaast beschreven staat.

Banketbakkersroom (01 & 02)

Deze ‘crème pâtissière’ kan gearomatiseerd worden 
naar keuze. Gebruik de room in taarten, soezen, 
mousses, als vulling voor gebak enzovoort.

Voor 500 ml 
Voorbereiden: 10 minuten
Infuseren: 20 minuten
Koken: 15 minuten

500 ml melk
1 vanillestokje
6 eierdooiers
125 g suiker
40 g bloem of maïszetmeel

Breng de melk aan de kook met het gespleten 
vanillestokje. Haal meteen van het vuur en 
laat 20 minuten infuseren. Klop de eierdooiers 
en suiker 2 minuten in de mengkom met 
de draadgarde op stand 6 tot een dikke en 
bleke massa ontstaat. Zeef er de bloem of het 
maïszetmeel over en roer tot een homogeen 
geheel.

Breng de melk weer aan de kook, verwijder 
het vanillestokje en giet langzaam op het 
eiermengsel. Blijf mengen met de draadgarde op 
stand 1 tot een homogeen mengsel ontstaat. Giet 
de crème weer in de pan en breng al roerend op 
een laag vuur aan de kook tot de crème begint 
in te dikken. Laat 1 minuut zacht pruttelen om 
de bloemsmaak uit te koken; blijf roeren. Haal 
daarna van het vuur, doe de crème in een kom 
en dek het oppervlak af met plasticfolie, zodat er 
geen vel op komt tijdens het afkoelen.

Het echte vanille-ijs (03 & 04)

Dit is een basisrecept waar je keer op keer naar zal 
teruggrijpen om andere smaken te bereiden.  
Hiernaast geef ik enkele suggesties.

Voor 4 tot 6 personen
Voorbereiden: 5 minuten
Infuseren: 30 minuten
Koken: 15 minuten
Invriezen: 1 nacht

1 vanillestokje
300 ml melk
4 grote eierdooiers
100 g suiker
300 ml room

Splijt het vanillestokje en schraap er de zaadjes 
uit. Doe zowel de zaadjes als het stokje in een 
pan. Voeg de melk toe en breng aan de kook. 
Haal onmiddellijk van het vuur, dek af en laat  
30 minuten infuseren.

Meng intussen de eierdooiers en suiker in de 
mengkom met de draadgarde op stand 6 tot een 
dikke en bleke massa. Breng de gearomatiseerde 
melk weer aan de kook en giet op de eierdooiers. 
Meng op stand 4 tot een glad mengsel.

Spoel de pan uit en giet de vanillecrème weer in 
de pan. Laat op een laag vuur al roerend indikken 
tot de crème de achterkant van een houten lepel 
bedekt. Zeef in een kom en bedek het oppervlak 
met plasticfolie, zodat er geen vel op komt 
tijdens het afkoelen. Zet koel weg.

Wacht tot de crème koud is, roer er de room 
onder en giet in de vrieskom. Draai tot ijs 
met de roerspaan op stand 2 tot het roomijs 
bijna helemaal is opgesteven. Schep in een 
diepvriesdoos en vries een nacht in. Zet het 
roomijs 20 minuten voor het serveren in de 
koelkast.
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Mont Blanc macarons (01, 02 & 03)

Deze kleine amandelkoekjes kun je naar hartenlust 
aromatiseren en vullen. De macarons in dit recept 
weerspiegelen de smaken van een klassiek Frans 
nagerecht: Mont Blanc, oftewel krokante meringues 
gevuld met slagroom en zoete kastanjepuree.

Voor 40 macarons
Voorbereiden: 10 minuten
Rusten: 15 minuten
Bakken: 25 minuten

1 vanillestokje
4 eiwitten
een snuifje wijnsteenzuur
25 g suiker
225 g poedersuiker
125 g gemalen amandelen
200 g crème de marrons (zoete kastanjepuree), voor 
de vulling

Verwarm de oven voor op 150°C/gasstand 2. Beleg 
twee bakplaten met bakpapier of siliconenmatjes. 
Splijt het vanillestokje en schraap de zaadjes in de 
mengkom. Voeg de eiwitten toe en meng schuimig 
met de draadgarde op stand 4. Verhoog tot stand 
8 en klop er het wijnsteenzuur onder tot zachte 
pieken ontstaan. Verminder tot stand 4 en voeg de 
suiker toe. Verhoog weer tot stand 8 en klop op tot 
een stevige meringue.

Zeef de poedersuiker en amandelen tweemaal 
en spatel voorzichtig onder de meringue met 
een grote metalen lepel. Het beslag moet glad 
zijn en glanzen. Vul een spuitzak met een gladde 
spuitmond van 1 cm diameter met het beslag. 
Spuit hoopjes van 2 cm diameter op de bakplaten. 
Laat 2,5 cm ruimte tussen de hoopjes, want de 
macarons zullen uitzetten tijdens het bakken. 
Je kunt het beslag ook met een theelepel op de 
bakplaten leggen. Er moeten 80 hoopjes zijn, 
genoeg voor 40 macarons. Laat 15 minuten rusten.

Bak de macarons 20 à 25 minuten. De macarons 
zijn klaar als ze gerezen zijn, en droog en stevig 
aanvoelen. Laat 2 à 3 minuten rusten voor je de 
macarons van het bakpapier verwijdert. Hecht 
de afgekoelde macarons per twee samen met 
kastanjepuree.

Gin en tonic syllabub (01 & 02)

Dit is het Engelse antwoord op ‘crème chantilly’; het is 
tegelijkertijd rins, alcoholisch, dik en luchtig. De gin 
en schuimwijn kun je natuurlijk vervangen door andere 
dranken naar keuze. Deze syllabub is 2 à 3 dagen 
houdbaar in de koelkast.

Voor 4 personen 
Rusten: 2 uur
Koken: 5 minuten

sap van 1 citroen
geraspte schil van 2 citroenen
2 el gin van goede kwaliteit
50 g suiker
200 ml slagroom
100 ml zoete schuimwijn

Doe het citroensap en de schil, de gin en suiker 
in een kom en roer tot de suiker is opgelost. Laat 
minstens 2 uur rusten.

Klop de slagroom half op in de mengkom met 
de draadgarde op stand 6. Klop er geleidelijk 
aan de schuimwijn onder op stand 4; voeg de 
wijn echter niet te snel toe, anders zal de room 
schiften. Verminder de snelheid tot stand 2 en 
voeg het citroenmengsel toe. Blijf kloppen tot de 
syllabub dik en luchtig is.

Italiaanse meringues 
met roze peper (03)

Deze meringue wordt bereid met een warme 
suikersiroop, in tegenstelling tot Franse meringue 
die met ongekookte suiker wordt gemaakt. Varieer 
dit basisrecept met om het even welk aroma. Je 
kunt de meringues per twee samenhechten met 
opgeklopte slagroom, Syllabub (zie hiernaast) of 
Chocoladeganache (zie p.27).

Voor 24 à 30 kleine meringues
Voorbereiden: 15 minuten
Bakken: 1 uur 30 minuten

120 g suiker
1 tl vloeibare glucose (verkrijgbaar bij de apotheek)
1 tl grofgemalen roze peperkorrels
2 grote eiwitten
2 el water

Verwarm de oven voor op 110°C/gasstand 1/4. 
Doe de suiker, glucose, roze peper en het water 
in een pan met zware bodem. Breng aan de kook 
op een laag vuur en roer tot de suiker is opgelost. 
Laat daarna inkoken op een matig tot hoog vuur 
tot de siroop 115°C heeft bereikt; gebruik hiervoor 
een suikerthermometer. Dit duurt ongeveer 5 à  
7 minuten.

Klop intussen de eiwitten in de mengkom met de 
draadgarde, eerst op stand 4 en daarna op stand 
8, tot zachte pieken ontstaan. Verminder tot stand 
2 en voeg in een dun straaltje de suikersiroop toe. 
Let op dat je de siroop op de eiwitten giet, niet 
op de draadgarde. Blijf kloppen tot alle siroop is 
opgenomen en het eiwitschuim dik en glanzend 
is. Klop daarna verder op tot het eiwitschuim 
helemaal is afgekoeld.

Schep in een spuitzak met een kleine stervormige 
spuitmond en spuit kleine meringues op een 
siliconenmat. Bak 1 uur en 30 minuten tot de 
meringues droog aanvoelen en makkelijk van de 
siliconenmat loskomen. Zet de oven uit, maar 
laat de meringues in de oven tot deze helemaal 
is afgekoeld. Bewaar de meringues in een 
luchtdichte doos. 
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IJskoude frambozendaiquiri met rozen en munt

Een echte daiquiri bevat enkel rum, limoensap en suikersiroop. Maar je kunt de daiquiri 
ook oppeppen met fruit en verse kruiden of andere aromatische ingrediënten voor dat 
tikje meer…

Voor 2 personen 
Voorbereiden: 10 minuten

125 g frambozen 
2 el rozenlikeur 
6 grote muntblaadjes 
4 el witte rum 
1 el rozenwater 
sap van 2 limoenen 
1 bol frambozensorbet 
ijsblokjes, om te serveren 

Verwerk de frambozen in de blender op de stand roeren  . Duw de  
frambozenpuree door een fijne zeef en doe weer in de blender. Voeg de 
resterende ingrediënten toe en meng tot een gladde massa. Verdeel enkele 
ijsblokjes over twee cocktailglazen, giet er de daiquiri op en serveer meteen.
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Margarita met bloedsinaasappelsap en chilisiroop

Een margarita wordt gewoonlijk bereid met limoensap, maar bloedsinaasappelsap geeft 
de cocktail een heerlijk zoetzuur smaakje en een prachtige kleur. Gebruik indien mogelijk 
vers bloedsinaasappelsap. De chilisiroop zorgt voor een intrigerende pikante toets.

Voor 4 personen  
Voorbereiden: 10 minuten

1 limoen 
grof zeezout 
60 ml tequila 
60 ml triple sec (bijvoorbeeld Cointreau) 
80 ml limoensap 
120 ml bloedsinaasappelsap 
18 ijsblokjes

Chilisiroop: 
200 g suiker
100 ml water 
1-2 scherpe rode chilipeper

Maak eerst de chilisiroop: doe de suiker in een pan met het water en de 
fijngesneden chilipeper(s). Breng langzaam aan de kook en laat 5 minuten zacht 
inkoken. Halveer de limoen en wrijf over de rand van vier cocktailglazen. Dompel 
de glazen in grof zout en zet opzij.

Doe de tequila, triple sec, 2 eetlepels chilisiroop, het limoen- en bloedsinaas-
appelsap in de blender met de ijsblokjes. Meng  op de hoogste stand tot een 
homogeen mengsel. Giet in de geprepareerde glazen en serveer meteen.
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Limonade met rozenwater en citroenmelisse

Je eigen limonade maken geeft erg veel voldoening. De frisse smaak van de limonade zal 
je keer op keer weer verleiden.

Voor 4 personen 
Voorbereiden: 10 minuten 
Koken: 5 minuten 
Infuseren: 15 minuten  

100 g suiker
6 takjes citroenmelisse 
1 limoenblaadje 
100 ml water
6-8 sappige citroenen 
1 el rozenwater
500 ml koud water

Doe de suiker, citroenmelisse en het limoenblaadje in een pannetje met het 
water. Breng langzaam aan de kook en roer tot de suiker is opgelost. Laat 
5 minuten zacht koken tot de siroop licht is ingekookt. Haal van het vuur en laat 
15 minuten infuseren. Zet daarna koel weg.  

Pers de citroenen met de citruspers op stand 4; je hebt 250 ml sap nodig. Roer 
het citroensap onder de afgekoelde en gezeefde siroop. Voeg het koude water 
toe en meng er het rozenwater onder. Laat goed afkoelen alvorens te serveren.
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Bruschetta met knoflookpaddenstoelen

Bruschetta is Italiaanse toast ingewreven met knoflook en belegd met geroosterde of 
rauwe groenten, kaas en/of kruiden. Heerlijk als aperitiefhapje.

Voor 6 personen 
Voorbereiden: 5 minuten 
Koken: 20 minuten  

6 sjalotten 
4 tenen knoflook 
450 g paddenstoelen 
3 el olijfolie 
100 ml droge witte wijn 
3 el fijngehakte rozemarijn 
6 el mascarpone 
12 sneden ciabattabrood 
parmezaankrullen, voor de afwerking 
versgemalen zwarte peper en zout

Hak de sjalotten en 3 tenen knoflook fijn met de grove rasptrommel van de 
roterende groenteschaaf en -rasp op stand 4. Snij de paddenstoelen in plakjes 
met de schaaftrommel. Verhit de olijfolie in een grote braadpan en fruit de 
sjalotten en knoflook 5 minuten. Voeg de paddenstoelen toe en bak ze op een 
hoog vuur in 10 minuten goudbruin.  

Doe er de wijn bij en laat inkoken. Roer er de mascarpone en rozemarijn onder, 
kruid naar smaak en haal van het vuur.  

Rooster de sneden ciabattabrood en halveer de laatste teen knoflook. Wrijf elke 
toast in met de knoflook. Verdeel de paddenstoelen over het brood en werk af 
met enkele parmezaankrullen. Serveer meteen.

Inhoud



Voorgerechten38

Crostini met chocoladetapenade

Tapenade is een Provençaalse olijvenpasta met kappers en ansjovis. In dit recept worden 
deze vervangen door pure chocolade.

Voor 6 personen 
Voorbereiden: 10 minuten  

60 g pure chocolade (70%) 
300 g ontpitte zwarte olijven 
1 takje tijm 
5 el olijfolie 
24 sneetjes stokbrood 
100 g gerijpte geitenkaas 
zwarte peper

Smelt de chocolade. Mix de olijven en tijmblaadjes in de blender . Meng 
terwijl de motor draait geleidelijk de olijfolie en gesmolten chocolade onder de 
olijvenpuree tot een smeerbare pasta ontstaat. Kruid met peper en schep de 
tapenade in een kom. Dek af en zet koel weg. Rooster de sneetjes stokbrood 
aan beide kanten krokant en verdeel er de tapenade over. Verkruimel er de 
geitenkaas over en serveer meteen.
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Voor 6 personen 
Voorbereiden: 40 minuten 
Rusten: 1 nacht 
Rijzen: 1 uur 
Koken: 35 minuten  

100 g boekweitmeel 
100 g bloem 
7 g gedroogde gist 
1 el suiker 
½ tl zout 
300 ml warme melk 
2 eieren 
50 g gesmolten boter, om te bakken  

In rode biet gemarineerde zalm: 
400 g zalmfilet zonder vel 
1 ½ el zeezout 
2 tl suiker 
3 el grofgehakte dille 
75 ml wodka 
125 g gekookte rode biet 
200 g zure room 
kaviaar of zwarte lompviseitjes, voor de 
afwerking

Blini’s met zure room  
en in rode biet gemarineerde zalm

Deze boekweitpannenkoekjes met gist worden traditiegetrouw gegeten met zure 
room en kaviaar, maar ze zijn net zo lekker met gerookte of gemarineerde zalm.

Begin een dag vooraf aan de gemarineerde zalm: spoel de vis af en dep 
droog met keukenpapier. Meng het zout, de suiker en dille onder elkaar 
en wrijf er de zalm goed mee in. Leg in een ondiepe schaal en giet er de 
wodka over. Dek af en zet ten minste 4 uur of een nacht koel weg. Draai 
halverwege het marineren de zalm om.  

Rasp de volgende dag de rode biet met de middelgrove rasptrommel 
van de roterende groenteschaaf en -rasp op stand 4. Haal de zalm uit de 
marinade en meng de geraspte biet met de marinade. Leg de zalm weer 
in de marinade en zet nog 6 uur koel weg.  

Doe het boekweitmeel, de bloem, gist, suiker en het zout in de 
mengkom. Splits de eieren. Roer de melk en eierdooiers onder de droge 
ingrediënten met de draadgarde op stand 4 tot een glad beslag ontstaat. 
Dek af en laat 1 uur rijzen op kamertemperatuur, of zolang tot het beslag 
verdubbeld is in volume.   

Doe het beslag in een andere kom. Was en droog de mengkom en 
draadgarde grondig af. Klop de eiwitten stijf met de draadgarde op stand 
8 en spatel ze voorzichtig onder het beslag.  

Verhit een beetje gesmolten boter in een grote braadpan op een matig 
vuur. Voeg 4 hoopjes beslag toe aan de pan, ongeveer 1 ½ eetlepel per 
blini. Bak de blini’s 45 seconden aan een kant, draai ze voorzichtig om 
en bak ze nog 30 seconden aan de andere kant. Haal de blini’s uit de pan 
en hou ze warm in een lauwe oven. Bak blini’s van de rest van het beslag 
en strijk de pan elke keer weer in met gesmolten boter.  

Spoel de zalm af en dep goed droog. Snij de zalm in blokjes van 5 mm. 
Leg een lepeltje zure room op elke blini en schik er de zalm op. Werk af 
met kaviaar of lompviseitjes.
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Guacamole-ijs met kerstomatensalsa

Dit hartige roomijs is een nieuwe manier om guacamole te serveren en zal uw gasten 
tijdens een zomers feestje ongetwijfeld verrassen. De hitte van de chilipeper wordt 
verzacht door het koude roomijs.

Voor 4 tot 6 personen 
Voorbereiden: 30 minuten 
Invriezen: 1 nacht  

350 g vruchtvlees van rijpe avocado’s 
1 kleine rode chilipeper 
1 teen knoflook 
sap van  2 limoenen 
geraspte schil van 1 limoen 
2 el fijngehakte koriander 
½ tl zout
1 el suiker 
200 ml room
gezouten tortillachips, om te serveren

Salsa: 
4 lente-uien
½ rode ui 
12 kerstomaatjes 
1 el olijfolie
sap van ½ limoen
1 el fijngehakte koriander 
versgemalen zwarte peper en zout

Doe het vruchtvlees van de avocado in de blender. Ontpit de chilipeper en 
voeg toe aan de blender, samen met de knoflook, het limoensap en de schil, 
de koriander, het zout, de suiker en room. Mix op de pureerstand  tot een 
homogeen mengsel waarin nog kleine stipjes chilipeper en koriander zichtbaar 
zijn. Doe het mengsel in de vrieskom en meng met de roerspaan op stand 1 
tot het ijs bijna is opgesteven. Schep in een plastic diepvriesdoos en vries een 
nacht in.  

Laat het roomijs de volgende dag 30 minuten voor het serveren zacht worden 
in de koelkast. Versnij intussen de lente-uien, rode ui en kerstomaatjes. Roer er 
de olijfolie, het limoensap en de koriander onder en kruid naar smaak. Schep 
het roomijs in cocktailglazen en lepel er de kerstomatensalsa over. Geef er 
tortillachips bij. 
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Voor 6 tot 8 personen 
Voorbereiden: 25 minuten 
Koelen: 10 minuten 
Invriezen: 4 uur  

2 komkommers 
1 tl zout 
1 tl gedroogde oregano 
450 g Griekse yoghurt 
2 geperste tenen knoflook 
1 el witte wijnazijn 
2 el extra vergine olijfolie 
3 el fijngehakte munt 
versgemalen zwarte peper  

Komkommergranité (optioneel): 
50 g suiker
200 ml water 
1 el fijngehakte munt 
1 kg komkommers 
1 el citroensap 
een snuifje zout 
pitachips, om te serveren

Tzatziki met komkommergranité 

Deze Griekse dipsaus is lekker met een stukje brood erbij of als trio van 
mezze met Taramasalata (zie p.46) en Auberginekaviaar (zie p.48). Voor een 
elegantere presentatie lepel je de tzatziki in glazen en werk je hem af met een 
granité van komkommer en pitachips.

Rasp de komkommers in de mengkom met de middelgrove 
rasptrommel van de roterende groenteschaaf en -rasp op stand 4. 
Besprenkel met het zout en de oregano, en laat 10 minuten uitlekken. 
Giet het overtollige vocht weg en doe de komkommer in een zeef. 
Knijp er voorzichtig de rest van het vocht uit.  

Doe de komkommer weer in de mengkom en roer er de yoghurt onder 
met de platte menghaak op stand 2. Voeg ook de knoflook, azijn, 
olijfolie en munt toe. Meng goed en kruid naar smaak. Zet 10 minuten 
koel weg en serveer.  

Maak de komkommergranité als je deze gebruikt: doe de suiker in 
een pan met het water en breng langzaam aan de kook. Roer tot de 
suiker is opgelost. Voeg de munt toe en laat 2 à 3 minuten pruttelen. 
Schil en ontpit de komkommers. Mix de komkommers fijn in de 
blender op de hoogste stand  . Zeef in een plastic recipiënt en 
roer er de muntsiroop, het citroensap en zout onder. Zet eerst koel 
weg en vries daarna 2 uur in tot de granité opgesteven is langs de 
randen.  

Roer de ijskristallen los met een vork en meng ze onder de rest van de 
granité. Vries nog 30 minuten in en roer daarna weer om. Herhaal dit 
invriezen en omroeren tot de granité luchtig is. Lepel over de tzatziki 
en geef er pitachips bij.
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Taramasalata

Zelfgemaakte taramasalata is zoveel lekkerder en oogt smakelijker dan de fluoroze brij die 
in de supermarkt verkocht wordt. En het is ook een makkie om te maken.

Voor 8 personen
Voorbereiden: 15 minuten 
Koelen: 1 uur

50 g gesneden witbrood
4 el warm water 
200 g tarama (gerookte kabeljauwkuit) 
150 ml olijfolie 
sap van 1 citroen 
gesnipperd bieslook, voor de afwerking (optioneel) 
versgemalen zwarte peper en zout

Snij de korsten van het brood en scheur het brood in stukjes. Giet er het water 
op en laat 10 minuten staan. Doe het brood in de blender en mix   kort.  
Voeg de tarama toe en mix verder tot een pasta.
 
Laat de motor draaien en voeg geleidelijk aan de olijfolie en het citroensap 
toe tot een smeuïge puree ontstaat. Voeg een of twee eetlepels heet water toe 
als de taramasalata te dik is. Schraap in een kom en kruid naar smaak; wees 
voorzichtig met het zout. Dek af en zet 1 uur koel weg. Roer de taramasalata 
vlak voor het serveren nog even door en strooi er wat bieslook over. Geef er 
pitabrood bij. 
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Auberginekaviaar

Deze fluweelzachte auberginepuree, ook melitzanosalata genoemd, is lekker als 
onderdeel van een mezzeschotel, samen met Taramasalata (zie p.46) en Tzatziki (zie p.44).

Voor 8 personen 
Voorbereiden: 5 minuten 
Bakken: 1 uur

500 g aubergines 
2 tenen geperste knoflook 
1 tl ras-el-hanout (Marokkaans specerijenmengsel) 
2 el olijfolie 
50 g sjalotten 
½ tl harissa 
50 ml extra vergine olijfolie 
2 el citroensap 
100 g verse tomatenblokjes 
1 el fijngehakte koriander 
versgemalen zwarte peper en zout 

Verwarm de oven voor op 200°C/gasstand 6. Halveer de aubergines in de lengte 
en snij het vruchtvlees rastervormig in. Bestrijk met de knoflook en sprenkel 
er de ras-el-hanout en 1 eetlepel olijfolie over. Druk de auberginehelften weer 
samen en wikkel ze in aluminiumfolie. Bak 45 minuten tot 1 uur, of zolang tot de 
aubergines zeer zacht zijn.  

Hak intussen de sjalotten fijn met de middelgrove rasptrommel van de roterende 
groenteschaaf en -rasp op stand 4. Verhit de resterende olijfolie in een pan en 
fruit de sjalotten 5 à 10 minuten. Voeg de harissa toe en haal van het vuur.  

Haal de aubergines uit de aluminiumfolie en schraap het vruchtvlees in de 
blender. Voeg de sjalotten toe en pureer  tot een gladde puree. Voeg terwijl 
de motor draait de extra vergine olijfolie toe in een dun straaltje tot de puree 
zeer glad en fluwelig is. Roer er het citroensap onder.  

Schep de auberginekaviaar in een kom en spatel er de tomatenblokjes en 
koriander onder. Kruid naar smaak en serveer met geroosterd pitabrood.
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Espuma van hummus

Dit recept is een 21ste-eeuwse manier om hummus te maken en een ‘must’ om uit te 
proberen. Als je de klassieke versie verkiest, volg je gewoon de instructies onderaan dit 
recept.

Voor 6 personen 
Voorbereiden: 15 minuten  

400 g kikkererwten in blik 
1 teen knoflook 
150 ml room 
1 el tahini (pasta van sesamzaadjes) 
20 g olijfolie 
½ tl zout 
¼ tl paprika 
½ tl gemalen komijn

Laat de kikkererwten uitlekken en bewaar het vocht. Spoel de kikkererwten 
onder koud stromend water en pureer ze met de knoflook in de mengkom met de 
fruit- en groentezeef op stand 4. Breng de room aan de kook met 50 ml vocht van 
de kikkererwten. Meng, samen met de tahini, olijfolie, het zout, de paprika en 
komijn onder de kikkererwtenpuree met de draadgarde op stand 4. Giet in een 
sifon van 500 ml en zet onder druk met twee N²O-capsules. Schud goed en spuit 
in glazen. Serveer meteen

Hummus bi tahina: klassiek recept
Laat de kikkererwten uitlekken, maar giet het vocht weg. Spoel de kikkererwten 
onder koud stromend water en pureer ze zoals hierboven beschreven met de 
knoflook, maar voeg ook de tahini, het zout, de paprika en komijn toe. Plaats de 
platte menghaak en laat de room weg, maar vermeerder de hoeveelheid olijfolie 
tot 100 ml. Meng 1 minuut op stand 4. Voeg het sap van 1 citroen en een handvol 
fijngehakte koriander toe. Geef er geroosterd pitabrood bij.
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Koude courgettesoep met basilicum en citroenolie

Een koude soep is heerlijk verfrissend op een hete zomerdag. Wissel de groenten af met 
bijvoorbeeld erwten en munt of groene asperges en citroentijm. Voor meer pit voeg je 
enkele druppels Tabasco toe.

Voor 4 personen 
Voorbereiden: 5 minuten 
Koken: 20 minuten 
Koelen: 1 nacht

2 courgettes 
2 el olijfolie 
1 bosje basilicum 
2 el citroenolie (olijfolie met citroen), plus extra voor de afwerking 
50 g geroosterde pijnboompitten 
4 ijsblokjes 
25 g zalmeitjes, voor de afwerking 
versgemalen zwarte peper en zout

Snij de courgettes in plakjes met de schaaftrommel van de roterende 
groenteschaaf en -rasp op stand 4. Verhit de olijfolie in een grote pan en fruit de 
courgettes 5 minuten. Voeg water toe tot de courgettes onder water staan, breng 
aan de kook en laat 5 minuten koken tot de courgettes gaar zijn. Laat 15 minuten 
afkoelen.

Giet de inhoud van de pan in de blender en voeg de basilicum, citroenolie 
en pijnboompitten toe. Mix  tot een gladde soep; dit moet misschien in 
verschillende keren gebeuren. Kruid naar smaak en zet koel weg. Schep de soep 
daarna in gekoelde kommen of glazen en leg een ijsblokje in de soep. Werk af 
met zalmeitjes en enkele druppels citroenolie.

Inhoud



Voorgerechten54

Gazpacho

Deze klassieke koude soep smaakt het best met rijpe zomergroenten. Voeg zoveel 
garnituren toe als je wilt: fijngehakte komkommer, olijven, kappers enzovoort.

Voor 4 tot 6 personen 
Voorbereiden: 15 minuten 
Koelen: 1 nacht  

750 g rijpe pruimtomaten 
1 rode paprika 
1 rode ui 
½ komkommer 
2 tenen knoflook 
100 ml tomatenpassata 
enkele druppels Tabasco 
4 el olijfolie
2 el balsamicoazijn
100 ml koud water
2 hardgekookte eieren 
8 lente-uien 
12 augurkjes 
1/2 gele paprika 
100 g fijngesneden gekookte ham
extra vergine olijfolie, voor de afwerking 
versgemalen zwarte peper en zout 

Hak de tomaten, paprika, ui en komkommer grof. Pureer de groenten en 
knoflook in de mengkom met de grove maalschijf van de voedselmolen op 
stand 4. Voeg de passata, Tabasco, olijfolie, balsamicoazijn en het water toe. 
Meng grondig met de platte menghaak op stand 4. Kruid naar smaak. Zet een 
nacht koel weg, zodat de smaken zich kunnen vermengen en de soep door en 
door koud wordt.  

Hak de volgende dag de eieren, lente-uien, augurkjes en gele paprika fijn. Giet 
de gazpacho in gekoelde kommen en werk af met enkele druppels extra vergine 
olijfolie. Strooi de garnituren naar wens over de soep.
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Voor 8 personen 
Voorbereiden: 20 minuten 
Koelen: 1-2 dagen 
Bakken: 2 uur  

3 sjalotten 
3 tenen knoflook 
125 g paddenstoelen 
3 el boter 
450 g buikspek in een stuk, zonder 
zwoerd of been 
175 g varkenshaas 
175 g kippenlevers 
150 g pancetta, in een stuk 
2 el fijngehakte bladpeterselie 
1 el fijngehakte salie 
1 el fijngehakte tijm 
2 el fijngehakte basilicum 
2-3 el Vecchio Romagna (Italiaanse 
cognac) 
10-12 sneetjes mager spek 
Herfstchutney met pruimen, peren en 
rozijnen (zie p.138), om te serveren 
versgemalen zwarte peper en zout 

Boerenpastei met paddenstoelen 
en groene kruiden

Je eigen pastei maken is vrij bewerkelijk, maar het loont echt de moeite. In plaats 
van de chutney kun je deze pastei ook serveren met mostarda di frutta, gekonfijt 
fruit in een kruidige mosterdsiroop. 

Verwarm de oven voor op 170°C/gasstand 3. Hak de sjalotten, knoflook 
en paddenstoelen fijn met de grove rasptrommel van de roterende 
groenteschaaf en -rasp op stand 4. Smelt de boter in een braadpan en 
bak de sjalotten, knoflook en paddenstoelen 10 minuten op een hoog 
vuur. Laat afkoelen.  

Maal het buikspek, de varkenshaas, kippenlevers en pancetta in de 
mengkom met de fijne maalschijf van de voedselmolen op stand 4. 
Plaats de platte menghaak en roer er de paddenstoelen, kruiden en 
Vecchio Romagna onder op stand 2. Kruid naar smaak.

Bekleed een terrinevorm van 1 liter inhoud met de sneetjes spek, maar 
laat de uiteinden van het spek over de randen van de vorm hangen. Doe 
het vleesmengsel in de vorm en druk goed aan. Plooi het spek over de 
vulling en dek af met een deksel of een dubbele laag aluminiumfolie.
 
Zet de terrine in een braadslee die voor de helft gevuld is met warm 
water. Bak 1 uur en 45 minuten à 2 uur in de oven tot de pastei loskomt 
van de randen van de vorm en een spiesje er schoon uitkomt als je in het 
midden van de pastei prikt.

Haal de terrine uit de oven en laat 1 uur afkoelen. Verwijder de 
aluminiumfolie of het deksel, bedek met nieuwe folie en zet er enkele 
blikken op. Laat helemaal afkoelen en zet dan 1 à 2 dagen koel weg 
met de blikken. Laat de pastei op kamertemperatuur komen alvorens te 
serveren. Consumeer binnen 2 à 3 dagen na de bereiding. Snij in plakken 
en geef er de chutney bij.
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Knolselderijremoulade met appel en pecannoten

Deze krokante salade is heerlijk bij een geroosterde varkenskotelet of kortgebakken 
sneetjes gerookte zalm.

Voor 6 personen
Voorbereiden: 15 minuten

5 el Wasabimayo (zie p.18) 
5 el zure room 
1 el citroensap 
600 g knolselderij 
2 rode appels 
2 el fijngehakte bladpeterselie 
50 g grofgehakte pecannoten 
versgemalen witte peper en zout 

Doe de wasabimayo, zure room en het citroensap in de mengkom en meng met 
de draadgarde op stand 6. Kruid naar smaak.

Schil de knolselderij en snij in grote stukken. Rasp de knolselderij met de 
middelgrove rasptrommel van de roterende groenteschaaf en -rasp op stand 4. 
Meng de geraspte knolselderij meteen met de dressing in de mengkom. Haal 
het klokhuis uit de appels en rasp ze met de grove rasptrommel in de mengkom. 
Meng de appels onder de knolselderij, voeg de bladpeterselie en pecannoten 
toe en serveer. 
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Voor 6 personen 
Voorbereiden: 25 minuten 
Marineren: 1 nacht 
Koken: 1 uur

1 ui 
1 wortel 
1 stengel selderij 
1 citroen 
600 g kalfshaas, in een stuk 
1 laurierblaadje 
2 kruidnagels 
½ l droge witte wijn, liefst Italiaanse 
1 tl zeezout
½ l water

Dressing: 
200 g uitgelekte tonijn uit blik 
4 ansjovisfilets 
2 el kappers 
2 eierdooiers 
sap van ½ citroen 
250 ml olijfolie 
2 el Crema Tartufata (witte truffelcrème) 
een handvol kapperappels, voor de 
afwerking 
versgemalen zwarte peper

Vitello tonnato met truffel 

Voor een nog luxueuzere versie van dit gerecht vervang je de truffelcrème door 
15 g fijngehakte verse zwarte truffel.

Snij de ui, wortel, selderij en citroen in plakjes met de schaaftrommel 
van de roterende groenteschaaf en -rasp op stand 4. Doe in een kom 
en voeg het kalfsvlees, de laurier en kruidnagels toe. Giet er de witte 
wijn over, dek af en zet een nacht koel weg. Draai het vlees tijdens het 
marineren meermaals om.

Doe de volgende dag de inhoud van de kom in een grote pan. Voeg het 
zout en water toe. Breng aan de kook, zet het vuur lager en dek de pan af. 
Laat 45 minuten à 1 uur pruttelen tot het kalfsvlees gaar, maar nog mals 
is. Laat afkoelen in het vocht.
 
Maak de dressing: mix  de eerste 5 ingrediënten in de blender. Voeg 
beetje bij beetje de olijfolie toe tot een dikke en glanzende dressing 
ontstaat. Verdun de dressing met een tweetal eetlepels pocheervocht. 
Meng er ten slotte op de stand roeren   de Crema Tartufata onder. 
Kruid met extra citroensap, indien gewenst.  

Haal het kalfsvlees uit de bouillon en laat goed uitlekken. Snij het vlees 
zo dun mogelijk en schik de plakjes op borden. Lepel er de dressing over 
en werk af met de kapperappels. Serveer. 
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Nieuwe aardappelsalade met salsa verde, 
rode bietjes en gerookte paling

Probeer deze pittige saus ook eens met geroosterd lam, varkensgebraad of gestoomde 
heilbot. Aan jou de keuze of je de aardappelen al dan niet schilt.

Voor 4 personen
Voorbereiden: 15 minuten 
Koken: 20 minuten

250 g kleine rode bieten 
2 el olijfolie 
500 g nieuwe aardappelen 
200 g gerookte paling 
versgemalen zwarte peper en zout

Salsa verde: 
1 teen knoflook 
2 el kappers 
2 el augurkjes 
3 ansjovisfilets 
½ el dijonmosterd 
een handvol bladpeterselie 
1 bosje basilicum 
1 bosje munt 
125 ml extra vergine olijfolie 
1 el rode wijnazijn

Verwarm de oven voor op 200°C/gasstand 6. Schil en snij de rode bieten 
in partjes. Wentel in de olijfolie, kruid met peper en zout en doe ze in een 
braadslee. Bak 30 minuten in de oven tot de bietjes gaar zijn.  

Maak de salsa verde: doe de eerste 5 ingrediënten in de blender. Haal de 
blaadjes van de kruiden en voeg toe aan de blender. Verwerk op de stand  
roeren   tot een min of meer gladde puree. Voeg de olijfolie erbij in een dun 
straaltje, terwijl de motor draait. Doe er ook de azijn bij en kruid naar smaak.  

Snij de aardappelen indien nodig in stukken van gelijke grootte en kook ze 
beetgaar in gezouten kokend water. Laat de aardappelen uitlekken en meng ze 
onmiddellijk met twee derde van de salsa verde. Roer de rest van de salsa verde 
onder de bietjes. Verdeel over borden en schik er de gerookte paling op.
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Rode koolsla met rode biet en cranberry’s

Deze salade smaakt heerlijk na een nachtje koelen, omdat de smaken zich beter hebben 
kunnen vermengen. Geef de salade bij koude vleeswaren of kaas.

Voor 6 personen 
Voorbereiden: 20 minuten 
Koelen: 1 nacht

½ kleine rodekool 
1 middelgrote rode biet 
1 kleine rode ui 
50 g walnoten 
50 g gedroogde cranberry’s

Dressing: 
1 el citroensap 
4 el rode wijnazijn 
1 el honing 
4 el walnotenolie 
6 el olijfolie 
½ tl karwijzaadjes 
versgemalen zwarte peper en zout

Verwijder de buitenste bladeren en harde kern van de rodekool. Snij de kool in 
repen met de schaaftrommel van de roterende groenteschaaf en -rasp op stand 
4. Doe de rodekool in een vergiet en spoel onder koud stromend water tot het 
water helder wordt. Laat goed uitlekken en doe de rodekool in een kom.

Schil de rode biet en rode ui. Rasp beide in de kom met rodekool met de grove 
rasptrommel van de roterende groenteschaaf en -rasp op stand 4. Rooster en 
hak de walnoten grof. Voeg toe aan de koolsla, samen met de cranberry’s.

Maak de dressing: doe alle ingrediënten in de mengkom en meng met de 
draadgarde op stand 4 tot een gladde dressing. Giet over de salade, roer even 
om en zet een nacht koel weg vooraleer te serveren.
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Courgettesalade met munt,  
rode chilipeper en citroen

Vervang de munt door basilicum of marjolein en de feta door ricotta voor een variant op 
deze frisse zomerse salade.

Voor 4 personen 
Voorbereiden: 5 minuten 
Koken: 10 minuten 
Marineren: 15 minuten

4 kleine courgettes 
1 zachte rode chilipeper 
1 teen knoflook 
2 el olijfolie 
4 el extra vergine olijfolie 
sap van ½ citroen 
1 bosje munt 
100 g feta 
versgemalen zwarte peper en zout 

Snij de courgettes, chilipeper en knoflook in plakjes met de schaaftrommel van 
de roterende groenteschaaf en -rasp op stand 4. Bestrijk enkel de courgettes 
met olijfolie en bak ze goudbruin en beetgaar op de grill. Meng de extra vergine 
olijfolie en het citroensap. Hak de munt fijn en meng met de vinaigrette; voeg 
ook de chilipeper en knoflook toe. Kruid naar smaak en giet over de courgettes. 
Laat 15 minuten marineren en verkruimel er vlak voor het serveren de feta over.
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Tortilla met chorizo, saffraan en peterselie

Een tortilla is een dikke Spaanse omelet die langzaam wordt gegaard op een laag vuur. 
Gewoonlijk bevat een tortilla enkel aardappelen en uien, maar ik heb er chorizo, saffraan 
en peterselie aan toegevoegd. Niet alleen geven deze ingrediënten de tortilla zoveel meer 
smaak, de tortilla wordt er ook erg kleurrijk door.

Voor 6 tot 8 personen 
Voorbereiden: 15 minuten 
Rusten: 15 minuten 
Bakken: 15 minuten

150 g pikante chorizoworst 
600 g geschilde aardappelen 
1 grote ui 
150 ml extra vergine olijfolie 
6 eieren 
2 capsules saffraanpoeder 
3 el fijngehakte bladpeterselie 
versgemalen zwarte peper en zout

Verwijder het vel van de chorizoworst en snij de worst in plakjes met de 
schaaftrommel van de roterende groenteschaaf en -rasp op stand 4. Snij ook 
de aardappelen en uien in plakjes. Verhit 1 eetlepel olijfolie in een grote diepe 
braadpan en fruit de chorizo goudbruin. Haal de chorizo uit de pan en laat 
uitlekken op keukenpapier. Giet de olie weg en veeg de pan schoon.

Verhit 100 ml olijfolie in de pan en fruit de aardappelen en uien 10 à 15 minuten 
tot de groenten goudbruin en gaar zijn. Haal van het vuur en laat 15 minuten 
rusten.

Klop de eieren, saffraan en bladpeterselie los in de mengkom met de 
draadgarde op stand 2. Roer er de chorizo onder, alsook de aardappelen en uien 
met hun olie. Kruid naar smaak. Verhit de rest van de olijfolie in de pan en giet 
er het eiermengsel in. Bak 10 minuten op een laag vuur tot de tortilla bijna gaar 
is. Laat de tortilla voorzichtig op een groot bord glijden en leg er een ander bord 
op. Draai de tortilla om en laat hem weer in de pan glijden. Bak nog 5 minuten 
en laat afkoelen tot kamertemperatuur alvorens te serveren.

Inhoud



Voorgerechten70

Oosterse koolsla

Deze witte koolsla is heerlijk bij vlees en vis van de barbecue. Of meng er reepjes 
gepocheerde kip onder voor een licht lunchgerecht.

Voor 6 personen 
Voorbereiden: 15 minuten 
Koelen: 1 nacht

500 g wittekool 
100 g wortelen 
75 g sjalotten 
2 el fijngehakte koriander 
2 el fijngehakte munt 
50 g geroosterde en gezouten pindanoten 
versgemalen zwarte peper en zout

Dressing: 
50 g suiker 
75 ml rijstazijn 
sap van 1 limoen 
2 el zoete chilisaus 
2 el vissaus 
1 geperste teen knoflook

Maak eerst de dressing: doe de suiker en azijn in een pannetje en breng 
langzaam aan de kook. Roer tot de suiker is opgelost en haal van het vuur. Voeg 
het limoensap, de chili- en vissaus, en de knoflook toe.

Verwijder de buitenste bladeren en harde kern van de wittekool en snij de kool 
in stukken. Schil de wortelen en halveer de sjalotten. Rasp de kool, wortelen 
en sjalotten in de mengkom met de grove rasptrommel van de roterende 
groenteschaaf en -rasp op stand 4. Giet er de dressing over, kruid naar smaak 
en meng goed. Dek af en zet een nacht koel weg. Meng vlak voor het serveren de 
kruiden onder de koolsla en werk af met de grofgehakte pindanoten.
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Voor 4 tot 6 personen 
Voorbereiden: 20 minuten + 1 nacht 
weken als je gedroogde bonen gebruikt 
Koken: 40 minuten

400 g borlottibonen in blik,
of 200 g gedroogde borlottibonen 
2 wortelen 
1 kleine prei 
2 kleine courgettes
1 ui 
2 tenen knoflook 
4 el olijfolie 
4 takjes rozemarijn 
400 g tomatenblokjes in blik 
4 el tomatenpuree,
liefst van zongedroogde tomaten
1,5 l water 
100 g spaghetti 
versgeraspte Parmezaanse kaas, om te 
serveren 
versgemalen zwarte peper en zout

Gremolata: 
2 tenen knoflook 
½ bosje bladpeterselie 
geraspte schil van 1 citroen

Minestrone met gremolata 

Met knapperig brood of aromatisch knoflookbrood erbij is minestrone een 
maaltijd op zich. Vervang de borlottibonen eventueel door cannellinibonen.

Als je gedroogde bonen gebruikt, spoel ze dan onder koud stromend 
water en zet ze onder met vers water. Laat een nacht weken. Giet de 
bonen de volgende dag af en doe ze in een pan met water. Breng aan de 
kook en giet meteen af. Doe de bonen weer in de pan met water en breng 
nogmaals aan de kook. Laat 15 minuten sudderen, giet af en zet opzij. 
Gebruik je bonen in blik, giet ze dan af en spoel ze onder koud stromend 
water.

Snij de groenten en knoflook in de mengkom met de schaaftrommel van 
de roterende groenteschaaf en -rasp op stand 4. Verhit de olijfolie in 
een grote pan en fruit de groenten 5 minuten. Hak de rozemarijn fijn en 
fruit de helft mee met de groenten. Voeg de tomaten, tomatenpuree en 
het water toe en breng aan de kook. Laat 20 minuten zacht koken tot de 
groenten beetgaar zijn.
 
Breek de spaghetti in kleine stukjes en voeg deze samen met de 
borlottibonen toe aan de pan. Laat 5 à 10 minuten koken tot de pasta 
beetgaar is. Roer de rest van de rozemarijn onder de soep en haal de 
pan van het vuur. Kruid naar smaak en laat enkele minuten rusten. Maak 
intussen de gremolata: hak de knoflook en peterselie fijn, en voeg de 
geraspte citroenschil toe. Schep de minestrone in kommen en strooi er 
de gremolata over. Serveer met Parmezaanse kaas
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Erwtensoep met marjolein en mascarpone

Groene erwtensoep is een lenteklassieker. Gebruik voor de verandering basilicum en 
vervang de mascarpone door ricotta voor een lichtere soep.

Voor 6 personen 
Voorbereiden: 10 minuten 
Koken: 25 minuten

2 grote sjalotten 
2 tenen knoflook 
50 g boter 
800 g diepvrieserwten 
1 l groente- of kippenbouillon 
125 g mascarpone 
3 el grofgehakte marjolein 
6 sneetjes pancetta 
3 sneetjes witbrood 
6 dikke sint-jakobsvruchten 
1 el olijfolie 
versgemalen zwarte peper en zout 

Hak de sjalotten en knoflook fijn met de middelgrove rasptrommel van de 
roterende groenteschaaf en -rasp op stand 4. Smelt de helft van de boter in een 
grote pan en fruit de sjalotten en knoflook 5 minuten. Voeg de erwten toe en fruit 
nog 1 minuut.

Giet de bouillon bij de groenten, breng aan de kook en laat 5 minuten koken tot 
de erwten gaar zijn. Laat 10 minuten afkoelen. Giet de inhoud van de pan in de 
blender met de mascarpone en marjolein. Mix op de hoogste stand  tot een 
smeuïge soep; dit moet misschien in verschillende keren gebeuren. Kruid naar 
smaak en hou warm.

Smelt de rest van de boter in een pan en bak de pancetta krokant. Laat 
uitlekken op keukenpapier. Snij de korsten van het brood en snij het brood in 
blokjes van 1 cm. Bak de broodblokjes goudbruin in de pancettaboter. Snij elke 
sint-jakobsvrucht horizontaal in drie dunne plakjes. Verhit de olijfolie in een 
braadpan en bak de sint-jakobsvruchten 10 à 15 seconden aan elke kant. Giet 
de soep in kommen en strooi er de croutons over. Leg er voorzichtig de sint-
jakobsvruchten op en werk af met de krokante pancetta. 
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Voor 4 personen
Voorbereiden: 10 minuten 
Koken: 1 uur

750 g pompoen 
4 el olijfolie 
1 rode ui 
2 tenen knoflook 
½ tl gekneusde kardemompeulen 
500 ml groentebouillon 
geraspte schil van ½ sinaasappel 
een handvol salieblaadjes 
versgemalen zwarte peper en zout

Amarettikruimels: 
40 g harde amarettikoekjes 
50 g gemalen amandelen 
¼ tl gemalen kaneel 
20 g boter 

Pompoensoep met krokante salieblaadjes  
en amarettikruimels

Pompoensoep is een winterse klassieker, troostvoedsel van de bovenste plank. 
Geef er knapperige amarettikruimels bij voor een contrast tussen texturen en 
gebakken salieblaadjes voor een subtiel aroma. 

Maak eerst de amarettikruimels: verkruimel de amarettikoekjes en meng 
met de amandelen en kaneel. Smelt de boter in een pannetje en bak het 
amarettimengsel goudbruin. Laat afkoelen.

Verwarm de oven voor op 200°C/gasstand 6. Schil de pompoen en 
verwijder de pitten. Snij in plakken. Druppel er 1 eetlepel olijfolie over en 
bak 30 à 40 minuten in de oven, of zolang tot de pompoen gaar is.

Hak de ui en knoflook fijn met de grove rasptrommel van de roterende 
groenteschaaf en -rasp op stand 4. Verhit 2 eetlepels olijfolie in een 
grote pan en fruit de ui en knoflook. Snij de pompoen in stukken en voeg 
toe aan de pan met de kardemom. Giet er de groentebouillon bij en laat 
sudderen tot de groenten gaar zijn.
 
Giet de soep in de blender. Voeg de sinaasappelschil toe en pureer 
tot een gladde soep. Kruid naar smaak en hou warm. Verhit de laatste 
eetlepel olijfolie in een pannetje en bak de salieblaadjes krokant. Laat 
uitlekken op keukenpapier. Schep de soep in kommen en sprenkel er de 
amarettikruimels over. Werk af met de salieblaadjes en serveer meteen. 
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Voor 4 personen
Voorbereiden: 10 minuten 
Koken: 40 minuten

750 g uien 
4 el boter 
2 el bloem 
750 ml lichte runderbouillon 
1 el fijngehakte tijm 
versgemalen zwarte peper en zout

Kruidige kaastoast: 
60 g gruyère 
1 el gesnipperd bieslook 
1 el fijngehakte bladpeterselie 
1 tl fijngehakte knoflook 
1 el gesnipperde sjalot 
4 el gesmolten boter 
4 dikke sneden stokbrood

Franse uiensoep met kruidige kaastoast 

Deze hartige wintersoep is een Franse klassieker. Voor een interessante variant 
vervang je de witte uien door rode, de tijm door rozemarijn en een deel van de 
bouillon door rode wijn.

Verwarm de oven voor op 200°C/gasstand 6. Maak eerst de kruidige 
kaastoasts: rasp de kaas met de fijne rasptrommel van de roterende 
groenteschaaf en -rasp op stand 4. Zet opzij. Meng de kruiden met de 
boter. Bestrijk het brood met deze kruidenboter en bak 5 à 10 minuten in 
de oven.

Snij de uien in plakjes met de schaaftrommel van de roterende 
groenteschaaf en -rasp op stand 4. Smelt de boter in een grote pan en 
fruit de uien 25 minuten op een laag vuur met het deksel op de pan. 
Meng de bloem onder de uien en bak al roerend tot de uien goudbruin 
zijn. Giet er de runderbouillon bij, meng goed en laat nog 10 minuten 
koken. Kruid naar smaak.

Voeg de tijm toe en giet de soep in vuurvaste kommen. Verdeel de kaas 
over de toasts en leg deze voorzichtig op de soep. Zet de kommen onder 
een hete grill tot de kaas gesmolten is. Serveer meteen. 
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Bloemkoolsoufflé met Stilton

Soufflés hebben een geduchte reputatie, toch zijn ze niet moeilijk te maken. Zorg er vooral 
voor dat je de eiwitten goed stijfklopt en ze snel onder het beslag spatelt, anders gaat er 
lucht verloren en zal de soufflé niet rijzen. Hou de soufflés goed in de gaten terwijl ze aan 
het bakken zijn; laat de telefoon voor een keer bellen...

Voor 6 personen 
Voorbereiden: 25 minuten 
Koken: 25 minuten

boter en geraspte Parmezaanse kaas, voor de potjes
500 g bloemkool 
25 g boter 
25 g bloem 
150 ml melk 
½ tl piment d’Espelette 
25 g roomkaas 
3 eieren 
75 g Stilton (of Ierse Cashel Blue) 
2 eiwitten 
zout

Verwarm de oven voor op 200°C/gasstand 6. Beboter 6 soufflépotjes van 175 ml 
en bestuif de potjes met geraspte Parmezaanse kaas. Snij de bloemkool in 
roosjes en kook of stoom deze in 8 à 10 minuten gaar. Laat afkoelen en verwerk 
op de stand roeren   in de blender tot een min of meer gladde puree. Doe 
deze in de mengkom.

Smelt de boter in een pannetje en meng er de bloem onder. Kook 2 minuten  
op een laag vuur en roer er dan geleidelijk aan de melk onder. Laat nog  
2 minuten zacht pruttelen tot de saus is ingedikt en de achterkant van een lepel 
bedekt. Haal van het vuur en kruid met de piment d’Espelette en zout. Doe in 
de mengkom en voeg ook de roomkaas toe. Meng met de platte menghaak op 
stand 2.

Splits de eieren en meng de eierdooiers onder het bloemkoolmengsel op 
stand 4. Was en droog de mengkom grondig af. Klop al de eiwitten stijf 
met de draadgarde op stand 8. Spatel de eiwitten voorzichtig onder het 
bloemkoolmengsel en voeg tegelijkertijd de verkruimelde Stilton toe. Schep 
in de soufflépotjes en bak 20 à 25 minuten tot de soufflés goed gerezen en 
goudbruin zijn. Serveer meteen.
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Voor 4 personen
Voorbereiden: 15 minuten 
Koelen: 30 minuten 
Bakken: 10 minuten

2 lente-uien 
2 el fijngehakte koriander 
2 el vissaus 
1 scherp rood chilipepertje 
2 stengels citroengras 
2,5 cm verse gember 
1 groot eiwit
250 g vers wit krabvlees
1 losgeklopt ei
3 el gedroogd wit broodkruim 
3 el gedroogde kokos 
zonnebloemolie, om te bakken 
limoenpartjes, voor de afwerking

Salsa: 
1 rijpe, maar stevige mango 
2 pruimtomaten 
150 g maïskorrels uit blik 
1 rode ui 
1 zachte groene chilipeper 
sap van 2 limoenen 
2 el fijngehakte koriander

Krabburgers met mango-maïssalsa 

Bij het maken van krabburgers wordt het krabvlees vaak gecombineerd met witvis, 
scampi’s of aardappelen. In dit recept wordt het krabvlees enkel vermengd met 
geurige kruiden en specerijen.

Maak eerst de salsa. Schil de mango en verwijder de pit. Snij het 
vruchtvlees in blokjes van 5 mm. Ontpit en snij de tomaten in blokjes 
van 5 mm. Laat de maïskorrels uitlekken. Snipper de rode ui en hak 
de ontpitte chilipeper fijn. Meng alle ingrediënten voor de salsa onder 
elkaar, dek af en zet koel weg.   

Doe de eerste 7 ingrediënten voor de krabburgers in de blender en 
verwerk op de stand roeren . Doe het krabvlees, ei, broodkruim en 
de kokos in de mengkom. Meng er de kruidenpasta onder met de platte 
menghaak op stand 2. Dek af en zet 30 minuten koel weg.  

Vorm met natte handen 8 burgers van het krabmengsel (of maak 16 
kleintjes). Verhit 1 cm zonnebloemolie in een pan met zware bodem en 
bak de krabburgers 2 minuten aan elke kant (1 minuut voor de kleintjes) 
tot ze goudbruin en krokant zijn. Serveer de krabburgers meteen met de 
salsa en limoenpartjes.
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Voor 4 personen 
Voorbereiden: 30 minuten
Koelen: 30 minuten
Bakken: 45 minuten

1 portie Kruimeldeeg (zie p.22)
250 g wortelen
300 ml wortelsap
300 ml water
150 ml room
1 ei
1 eierdooier
150 g dooierzwammen
versgemalen zwarte peper en zout

Vinaigrette:
75 g brunoise van wortel
175 ml olijfolie
1 takje salie
½ tl zout
100 ml witte balsamicoazijn
200 ml Sauternes
300 ml wortelsap
2 tl fijngehakte salie
1 el geroosterde pijnboompitten

Worteltaartjes met zoetzure 
wortelvinaigrette en dooierzwammen

Deze taartjes zijn heerlijk als lichte lunch of als verfijnd voorgerecht. Om het even 
welke groentepuree is lekker in de vulling, maar varieer in dat geval de kruiden.

Rol het kruimeldeeg uit en bekleed er 4 taartvormpjes van 8 cm diameter 
mee. Prik het deeg in met een vork en zet 30 minuten koel weg. Verwarm 
de oven voor op 200°C/gasstand 6. Beleg het deeg met bakpapier  
en bakbonen. Bak 15 minuten blind, verwijder het bakpapier en de 
bonen en bak nog 5 minuten. Zet de oventemperatuur lager tot 170°C/
gasstand 3.

Snij de wortelen in plakjes met de schaaftrommel van de roterende 
groenteschaaf en -rasp op stand 4. Kook de wortelen in het wortelsap en 
het water. Pureer  de wortelen daarna in de blender met de room tot 
een gladde massa. Meng het ei en de eierdooier onder de wortelroom en 
kruid naar smaak. Giet in de taartvormpjes en bak 15 à 20 minuten. Laat 
10 minuten rusten.

Bak de dooierzwammen in 50 ml olijfolie. Kruid naar smaak en hou 
warm. Maak de vinaigrette: fruit de wortelbrunoise in 50 ml olijfolie. 
Voeg het takje salie, het zout en de balsamicoazijn toe en laat met de 
helft inkoken. Doe er de Sauternes bij en laat inkoken met twee derde. 
Doe er het wortelsap bij en laat nogmaals inkoken met twee derde. Roer 
er de rest van de olijfolie, de fijngehakte salie en de pijnboompitten 
onder. Kruid naar smaak. Serveer de worteltaartjes met de gebakken 
dooierzwammen en lauwe vinaigrette.
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Quiche lorraine

Deze beroemde taart uit het Franse Elzas-Lotharingen wordt volgens het authentieke 
recept bereid zonder kaas.

Voor 4 tot 6 personen
Voorbereiden: 10 minuten
Bakken: 50 minuten

1 portie Kruimeldeeg (zie p.22)
25 g boter
250 g gerookte spekreepjes
4 eieren
150 ml melk
150 ml room
een snuifje versgeraspte nootmuskaat
2 el gesnipperd bieslook
versgemalen zwarte peper en zout

Verwarm de oven voor op 200°C/gasstand 6. Rol het deeg uit en bekleed er 
een ingevette taartvorm van 23 cm mee. Prik gaatjes in het deeg met een vork 
en beleg met bakpapier. Vul met bakbonen en bak 15 minuten blind. Verwijder 
daarna het bakpapier en de -bonen. Verminder de oventemperatuur tot 180°C/
gasstand 4.

Maak de vulling: smelt de boter in een grote braadpan en bak de spekreepjes 
goudbruin. Laat het spek uitlekken op keukenpapier en strooi daarna over het 
deeg. Meng de eieren, melk, room, nootmuskaat en bieslook met de draadgarde 
op stand 4. Giet over het spek en bak 35 à 45 minuten tot de vulling goudbruin 
en net gestold is. Serveer warm of op kamertemperatuur met een groene salade.
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Voor 10 personen
Voorbereiden: 1 uur
Rusten: 1 uur
Bakken: 1 uur 20 minuten

500 g bloem
1 tl zout
2 el olijfolie
ongeveer 300 ml water

Vulling:
1 kg verse spinazie
8 el olijfolie
1 kleine rode ui
1 bosje marjolein
75 g geroosterde pijnboompitten
1 oudbakken ciabattabroodje
100 ml melk
75 g Parmezaanse kaas
8 eieren
500 g ricotta
50 g boter
versgemalen zwarte peper en zout

Torta pasqualina 

Deze hartige paaspastei uit het Italiaanse Ligurië bevat eieren, een belangrijk 
symbool van Pasen. Voor een versie die sneller klaar is, vervang je het deeg door 
bladerdeeg of filodeeg.

Zeef de bloem en het zout in de mengkom. Meng met de kneedhaak op 
stand 1, en voeg beetje bij beetje de olijfolie en het water toe tot een glad 
deeg ontstaat. Kneed 3 minuten op stand 2 tot het deeg glad en elastisch 
is. Verdeel in 12 porties, vorm er balletjes van en leg deze op een 
bebloemde keukenhanddoek. Dek af met een vochtige keukenhanddoek 
en laat 1 uur rusten.

Maak de vulling: verwijder de steeltjes van de spinazie en was de 
blaadjes grondig. Bak de spinazie even op in 1 eetlepel olijfolie tot de 
groente slinkt. Laat goed uitlekken en knijp er het overtollige vocht uit. 
Hak de spinazie fijn. Snipper de ui en fruit in 1 eetlepel olijfolie. Meng 
met de spinazie, fijngehakte marjolein en de pijnboompitten. Snij de 
korsten van het brood en scheur het brood in stukken. Giet er de melk 
over en laat weken.

Rasp de Parmezaanse kaas met de fijne rasptrommel van de roterende 
groenteschaaf en -rasp op stand 4. Kluts 2 eieren in de mengkom met de 
platte menghaak op stand 4. Meng er 2 eetlepels geraspte parmezaan 
onder. Knijp het overtollige vocht uit het brood en meng onder de eieren 
met de ricotta. Voeg ten slotte de spinazie toe op stand 4.

Verwarm de oven voor op 200°C/gasstand 6. Vet een diepe springvorm 
van 20 à 22 cm diameter in. Rol een deegballetje uit op een bebloemd 
werkvlak. Rek daarbij het deeg in alle richtingen uit met de hand, net 
zoals strudeldeeg. Bekleed er de bakvorm mee, maar laat het deeg 
over de rand hangen. Bestrijk met olijfolie. Herhaal met de volgende 
5 deegballetjes en bestrijk elke laag met olijfolie.

Schep de vulling in de bakvorm, strijk het oppervlak glad en bestrijk met 
olijfolie. Maak 6 kuiltjes in de vulling. Leg een klontje boter in elk kuiltje 
en breek er een ei in; zorg ervoor dat de dooiers niet breken. Breng op 
smaak en strooi er de rest van de parmezaan over.

Rol de rest van de deegballetjes uit en schik op de vulling. Bestrijk 
elke laag met olijfolie. Leg de rest van de boter langs de randen. Vouw 
het deeg over de vulling en druk aan. Bestrijk met olijfolie en maak 
voorzichtig twee à drie gaatjes in de pastei. Bak 1 uur en 15 minuten tot 
het deeg goudbruin is. Serveer warm of op kamertemperatuur.
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Voor 2 pizza’s
Voorbereiden: 20 minuten
Rusten: 1 uur
Bakken: 20 minuten

15 g verse gist
250 ml lauw water
een snuifje suiker
1 el olijfolie
400 g wit broodmeel
½ el zout

Topping:
1 kleine courgette
1 gele paprika
125 g paddenstoelen
3 el olijfolie
1 potje artisjokken in olijfolie
½ portie Tomatensaus (zie p.20), of 400 g 
tomatenblokjes in blik
1 tl gedroogde oregano
een handvol zwarte olijven
250 g gerookte mozzarella
kleine basilicumblaadjes, voor de 
afwerking
versgemalen zwarte peper en zout

Pizza rustica 

Voeg zoveel ingrediënten als je wil toe aan deze pizza; bijvoorbeeld chorizo, 
ansjovisfilets, kappers, gekookte ham, zongedroogde tomaten, hardgekookt ei 
enzovoort.

Verkruimel de gist in een maatbeker en voeg het water, de suiker en 
olijfolie toe. Roer tot de gist is opgelost en laat 10 minuten rusten tot het 
mengsel begint te schuimen. Doe het broodmeel en zout in de mengkom 
en meng met de platte menghaak op stand 2.

Plaats de kneedhaak en kneed beetje bij beetje het gistmengsel onder 
het meel op stand 2. Kneed nog 1 minuut tot het deeg een bal vormt. Dek 
af met een vochtige keukenhanddoek en laat 1 uur rijzen, of zolang tot 
het deeg verdubbeld is in volume.

Maak de topping: snij de courgette in blokjes en de paprika in reepjes. 
Hak de paddenstoelen grof. Verhit de olijfolie in een grote pan en bak de 
groenten op een hoog vuur beetgaar. Laat de artisjokken uitlekken. Meng 
met de groenten, kruid naar smaak en laat afkoelen.

Verwarm de oven voor op 200°C/gasstand 6. Duw het deeg in en kneed 
even door op stand 2. Verdeel het deeg in twee porties en rol elke portie 
uit tot een dunne cirkel. Vet twee bakvormen voor pizza’s in en bekleed 
met het deeg. Duw het deeg langs de randen wat omhoog om een boord 
te maken.

Verdeel de tomatensaus of tomatenblokjes over het deeg en schik er de 
groenten op. Werk af met de oregano, zwarte olijven en fijngesneden 
mozzarella. Bak 15 à 20 minuten tot het deeg gaar is en de kaas 
goudbruin. Werk af met basilicumblaadjes en serveer meteen.
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Linguine alla bottarga

Bottarga is de gezouten, gedroogde en samengeperste kuit van harder of tonijn. De smaak 
is erg geprononceerd en heeft daarom niet veel meer nodig dan een kneepje citroensap en 
een tikje chilipeper om het gerecht op te fleuren.

Voor 4 personen
Voorbereiden: 20 minuten
Drogen: 30 minuten
Koken: 10 minuten

1 portie Pastadeeg (zie p.21), uitgerold tot op stand 5
40 g bottarga
120 ml extra vergine olijfolie
¼ tl chilivlokken
1 el fijngehakte bladpeterselie
2 el citroensap

Plaats de spaghettisnijder op de mixer en duw er de pastavellen door op 
snelheidsstand 2. Vang de linguine op met de handen zodra ze uit de snijder 
komen. Leg de linguine in een enkele laag op een schone keukenhanddoek of 
hang ze op een droogrek. Laat de pasta 30 minuten drogen en gebruik. Of wentel 
licht in bloem en bewaar in een luchtdichte doos.

Verhit de olijfolie in een pan met zware bodem en fruit de chilivlokken 1 minuut. 
Haal de pan van het vuur en voeg de peterselie toe. Rasp de bottarga met de 
fijne rasptrommel van de roterende groenteschaaf en -rasp op stand 4.

Kook de linguine beetgaar in een ruime hoeveelheid licht gezouten water. Laat 
uitlekken en doe in de pan met de gearomatiseerde olie. Voeg de bottarga toe 
en roer om tot de linguine volledig bedekt zijn met olie en bottarga. Meng er het 
citroensap onder en serveer meteen.
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Tagliatelle met krab, citroen en verse tuinkruiden

De zachte smaak van verse pasta is de perfecte tegenhanger voor de pittige en kruidige 
smaken van de krab. Onthou wel dat pasta en risotto met zeevruchten nooit geserveerd 
worden met kaas.

Voor 4 personen 
Voorbereiden: 20 minuten
Drogen: 30 minuten
Koken: 15 minuten

1 portie Pastadeeg (zie p.21), bereid met 1 el piment d’Espelette  
en uitgerold tot op stand 6
125 ml olijfolie
2 tenen knoflook
2 zachte rode chilipepers
300 g vers wit krabvlees
2 el fijngehakte bladpeterselie
1 el fijngehakte dragon
2 el fijngehakte dille
1 el fijngehakte munt
1 el fijngesnipperd bieslook
sap van 1-2 citroenen
versgemalen zwarte peper en zout

Plaats de tagliatellesnijder op de mixer en duw er de pastavellen door 
op snelheidsstand 2. Vang de pastaslierten op met de handen zodra ze 
uit de snijder komen. Leg de tagliatelle in een enkele laag op een schone 
keukenhanddoek of hang ze op een droogrek. Laat de pasta 30 minuten drogen 
en gebruik meteen. Of wentel licht in bloem en bewaar in een luchtdichte doos.

Verhit de olijfolie in een pan met zware bodem. Snij de knoflook en chilipepers 
in plakjes met de schaaftrommel van de roterende groenteschaaf en -rasp op 
stand 4. Fruit de knoflook en chilipepers 5 minuten tot ze lichtgekleurd zijn. Haal 
de pan van het vuur en laat 10 minuten infuseren. Roer er de krab, kruiden en 
citroensap naar smaak onder. Kruid met peper en zout.

Kook de tagliatelle in een ruime hoeveelheid gezouten water beetgaar. Laat 
uitlekken, maar laat een tweetal eetlepels kookvocht achter in de pan. Voeg de 
tagliatelle en krabsaus toe en roer om tot de pasta volledig bedekt is met saus. 
Serveer meteen.
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Voor 4 personen
Voorbereiden 45 minuten
Rusten: 30 minuten
Koken: 15 minuten

100 g sjalotten
1 bosje lente-uien
2 tenen knoflook
50 g boter
een handvol bladpeterselie
200 g kastanjepaddenstoelen
200 g shiitakepaddenstoelen
200 g oesterzwammen
100 ml Noilly Prat
1 portie Pastadeeg (zie p.21), bereid met 
10 g fijngemalen gedroogde porcini en 
uitgerold tot op stand 8
125 g boter
1 bosje salie
versgeraspte Parmezaanse kaas
versgemalen zwarte peper en zout

Ravioli met paddenstoelen en salieboter 

Als je zelf ravioli maakt, kun je naar hartenlust experimenteren met verschillende 
vullingen. Deze ravioli van pastadeeg met gedroogde porcini en drie soorten 
paddenstoelen brengt de herfst op je bord.

Hak de sjalotten, lente-uien en knoflook fijn met de grove rasptrommel 
van de roterende groenteschaaf en -rasp op stand 4. Smelt de boter in 
een grote pan en fruit de groenten 5 minuten. Hak de paddenstoelen 
fijn met de grove rasptrommel. Voeg toe aan de pan en bak de 
paddenstoelen op een hoog vuur tot ze goudbruin zijn en het vocht 
verdampt is. Blus met de Noilly Prat, laat inkoken en afkoelen. Hak de 
peterselie fijn en meng onder de paddenstoelen. Kruid naar smaak.

Leg de pastavellen op een bebloemd werkvlak. Steek er rondjes 
van 5 cm uit met een gladde of gekartelde koekjessteker. Doe de 
paddenstoelenvulling in een spuitzak met een grote gladde spuitmond 
en spuit theelepels vulling op de helft van de pastarondjes. Of gebruik 
een theelepel om de vulling over de pastarondjes te verdelen. Bevochtig 
de randen van de resterende pastarondjes en leg op de vulling, zodat 
deze volledig bedekt wordt. Duw de randen van de pasta goed aan, 
maar zorg ervoor dat er geen lucht in de ravioli komt, anders zullen ze 
openbarsten tijdens het koken. Sprenkel wat bloem over de ravioli en 
laat ze 30 minuten rusten.

Kook de ravioli daarna 3 à 4 minuten in een ruime hoeveelheid gezouten 
en zacht kokend water. Smelt intussen de boter op een matig vuur. 
Pluk de blaadjes van de salietakjes. Voeg toe aan de boter en bak 
zachtjes tot de blaadjes krokant zijn. Laat de ravioli goed uitlekken en 
meng voorzichtig met de salieboter. Serveer meteen met versgeraspte 
Parmezaanse kaas.
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Voor 4 tot 6 personen
Voorbereiden: 40 minuten
Rusten: 30 minuten
Koken: 10 minuten

100 g gerookte zalm
150 g gravlax (rauwe zalm droog 
gemarineerd in o.a. dille, zeezout, suiker 
en citroen)
200 g roomkaas
¼ tl cayennepeper
geraspte schil van 1 citroen
2 el fijngehakte dille
1 ei
1 portie Pastadeeg (zie p.21), bereid met 
1 el grove mosterd en uitgerold tot op 
stand 7
2 preien
50 g boter
100 ml Noilly Prat
250 ml zure room
1 el grove mosterd
versgemalen zwarte peper en zout

Mosterdtortellini met gerookte zalm  
en preiroom

Bij tortellini, net zoals bij ravioli, kun je zelf de vulling kiezen. Zorg er wel voor dat 
de vulling goed doorsmaakt.

Pureer de gerookte zalm en gravlax met de fijne maalschijf van de 
voedselmolen op stand 4. Plaats de platte menghaak en voeg de 
roomkaas, cayennepeper, citroenschil, de helft van de dille en het ei toe; 
meng op stand 2. Kruid naar smaak.

Leg de pastavellen op een bebloemd werkvlak en snij er vierkanten van 
6 à 7 cm uit. Doe de zalmvulling in een spuitzak met een grote gladde 
spuitmond en spuit theelepels vulling op de pastavierkanten. Of gebruik 
een theelepel om de vulling over de pastavierkanten te verdelen. 
Bevochtig de randen van de pasta met water en vouw over de vulling 
heen, zodat driehoeken ontstaan. Vouw dan de uiteinden rondom de 
vulling en druk ze samen, zodat kleine mijters (hoedjes) ontstaan. 
Bestrooi de tortellini met bloem en laat 30 minuten rusten.

Snij intussen de preien in plakjes met de schaaftrommel van de 
roterende groenteschaaf en -rasp op stand 4. Smelt de boter in een pan 
en fruit de prei 5 minuten. Voeg de Noilly Prat toe en laat met de helft 
inkoken. Doe er de zure room bij en laat inkoken tot sausdikte. Haal de 
pan van het vuur en roer er de mosterd en resterende dille onder. Kruid 
naar smaak en hou warm.

Kook de tortellini 3 à 4 minuten in een ruime hoeveelheid zacht kokend 
gezouten water. Laat de tortellini goed uitlekken en doe ze weer in de 
pan. Meng er voorzichtig de roomsaus onder en serveer meteen. Werk af 
met een snuifje cayennepeper.
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Pompoengnocchi  
met pesto van rucola en geitenkaas

Deze gnocchi bevatten pompoen in plaats van aardappelen en zijn vrij zacht van smaak. 
Pesto van rucola is een goede begeleider, maar de gnocchi zijn net zo lekker met andere 
kruidenpesto’s.

Voor 4 personen 
Voorbereiden: 45 minuten
Koelen: 1 nacht
Koken: 10 minuten

750 g pompoen
2 el boter
175 g bloem
1 eierdooier 
1 portie Pesto van rucola en geitenkaas (zie  p.19)
gesmolten boter en parmezaanschilfers, om te serveren
versgemalen zwarte peper en zout

Schil en snij de pompoen in stukken. Bak de pompoen 30 minuten in de oven op 
200°C/gasstand 6 en pureer daarna met de fruit- en groentezeef op stand 4. Doe 
de pompoenpuree in een pan met de boter en kook op een hoog vuur tot het 
overtollige vocht verdampt is. Doe de pompoen weer in de mengkom en voeg de 
bloem en eierdooier toe. Kruid naar smaak en meng met de platte menghaak op 
stand 2 tot een zacht deeg ontstaat. Zet een nacht koel weg.

Draai het deeg de volgende dag uit op een goed bebloemd werkvlak en rol uit 
tot een lange worst van 1,5 cm diameter. Snij in stukjes van 2 cm lang en duw 
lichtjes met een vork op de gnocchi om het typische patroon te maken.

Kook de gnocchi in porties in een grote pan gezouten kokend water. Laat de 
gnocchi goed uitlekken en hou ze warm terwijl je de rest kookt.  Meng de 
gekookte gnocchi eerst met gesmolten boter en daarna met de pesto. Werk af 
met parmezaanschilfers en serveer.
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Voor 4 tot 6 personen
Voorbereiden: 30 minuten
Bakken: 35 minuten

600 g verse spinazie
75 g sjalotten
100 g walnoten
40 g boter
2 el cognac
400 g ricotta
2 eieren
75 ml room
een snuifje versgeraspte nootmuskaat
100 g pecorino romano
75 g Parmezaanse kaas
1/2 portie Pastadeeg (zie p.21), uitgerold 
tot op stand 7
1 portie Tomatensaus (zie p.20)
versgemalen zwarte peper en zout

Cannelloni met spinazie, ricotta en walnoten 

Spinazie en ricotta is een klassieke combinatie voor vegetarische pastagerechten. 
Hier wordt dit combo opgefrist met krokante walnoten en pittige kaas.

Was de spinazie en verwijder de taaie steeltjes. Blancheer de spinazie 
kort in gezouten kokend water en verfris meteen in ijskoud water. Knijp 
zoveel mogelijk vocht uit de spinazie en hak ze fijn.

Hak de sjalotten en walnoten fijn met de middelgrove rasptrommel van 
de roterende groenteschaaf en -rasp op stand 4. Smelt de boter in een 
grote braadpan en fruit de sjalotten en walnoten goudbruin. Blus met 
de cognac en voeg de spinazie toe. Doe de inhoud van de pan in de 
mengkom. Meng de ricotta, eieren, room en nootmuskaat onder het 
spinaziemengsel met de platte menghaak op stand 2. Kruid naar smaak. 
Rasp de pecorino en Parmezaanse kaas met de fijne rasptrommel van de 
roterende groenteschaaf en -rasp op stand 4. Spatel twee derde van de 
kaas onder het spinaziemengsel.

Verwarm de oven voor op 200°C/gasstand 6. Leg de pastavellen op een 
bebloemd werkvlak en rol ze uit tot rechthoeken van 15 cm bij 7 cm; 
je hebt er ongeveer 12 nodig. Kook twee à drie pastavellen tegelijk 
gedurende 30 seconden in een ruime hoeveelheid gezouten water. 
Dompel de pasta daarna in koud water met een scheutje olijfolie en laat 
uitlekken op een schone keukenhanddoek. Dek af, zodat de pasta niet 
uitdroogt.

Leg ongeveer 2 eetlepels spinazievulling op een lang uiteinde van een 
pastavel. Bevochtig de randen van de pasta en rol op. Leg de rol met de 
naad naar onder in een ingevette ovenschaal. Herhaal met de rest van de 
vulling en pastavellen. Giet er de tomatensaus over en besprenkel met de 
rest van de geraspte kaas. Bak 25 minuten in de oven tot de cannelloni 
goudbruin is.
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Voor 4 personen
Voorbereiden: 30 minuten
Bakken: 30 minuten

1 kg asperges, liefst wit maar groen mag 
ook
12 lente-uien
25 g boter
100 ml champagne
2 versgekookte kreeften van 600 g
3 el zure room
3 el plantaardige olie
100 g groene selderij
50 g wortel
800 ml kreeftenbouillon
400 ml room
50 g gesmolten boter
½ portie Pastadeeg (zie p.21), bereid met 
3 capsules saffraanpoeder en uitgerold 
tot op stand 7
2 el fijngehakte dragon
versgemalen zwarte peper en zeezout

Cannelloni met kreeft en asperges 

Cannelloni wordt vaak gevuld met vlees of groenten, maar vis en zeevruchten zijn 
net zo lekker, vooral kreeft en krab.

Schil de asperges en snij ze in plakjes met de schaaftrommel van de 
roterende groenteschaaf en -rasp op stand 4. Hak de lente-uien fijn. Fruit 
de asperges en lente-uien in de boter. Voeg de champagne toe en laat  
5 minuten stoven op een hoog vuur tot de asperges gaar zijn en het vocht 
is ingekookt. Laat afkoelen. Breek de kreeftenschalen open en verwijder 
het vlees. Snij in stukjes van 1 cm en meng met de asperges. Spatel de 
zure room onder het mengsel en kruid naar smaak.

Verhit de olie in een grote pan en bak de kreeftenschalen op een 
hoog vuur. Snij de selderij en wortel fijn met de grove rasptrommel 
van de roterende groenteschaaf en -rasp op stand 4. Voeg toe aan de 
kreeftenschalen en fruit 5 minuten. Giet er de kreeftenbouillon en room 
bij, en laat met de helft inkoken. Zeef de saus.

Verwarm de oven voor op 200°C/gasstand 6. Leg de pastavellen op een 
bebloemd werkvlak en rol ze uit tot rechthoeken van 12 cm bij 6 cm. Kook 
twee à drie pastavellen tegelijk gedurende 30 seconden in een ruime 
hoeveelheid gezouten water. Verfris de pasta daarna in koud water met 
een scheutje olijfolie en laat uitlekken op een schone keukenhanddoek. 
Dek af, zodat de pasta niet uitdroogt.

Leg ongeveer 2 eetlepels kreeftenvulling op het uiteinde van een 
pastavel. Bevochtig de randen van de pasta en rol op. Leg de cannelloni 
met de naad naar onder in een ingevette ovenschaal. Herhaal met de rest 
van de vulling en pastavellen. Druppel er de gesmolten boter over en bak 
20 minuten in de oven. Bedruip regelmatig met de boter.

Warm intussen de kreeftensaus op en roer er de dragon onder. Serveer 
de cannelloni zo, of snij in rondjes en plaats deze rechtop op borden. 
Lepel de saus over de cannelloni.
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Lasagne alla bolognese

Deze klassieke lasagne kan snel samengesteld worden als je de verschillende elementen 
vooraf bereidt. Of maak er cannelloni alla bolognese van.

Voor 4 tot 6 personen
Voorbereiden: 30 minuten
Bakken: 35 minuten

½ portie Pastadeeg (zie p.21), uitgerold tot op stand 6
50 g Parmezaanse kaas
1 portie Bechamelsaus (zie p.19)
2 el fijngehakte rozemarijn
1 portie Ragù (zie p.20)
versgemalen zwarte peper en zout

Verwarm de oven voor op 200°C/gasstand 6. Leg de pastavellen op een licht 
bebloemd werkvlak en snij er rechthoeken van 15 cm bij 7 cm uit; je hebt er 
ongeveer 12 nodig. Kook de pastavellen in porties gedurende 30 seconden in 
een ruime hoeveelheid gezouten water. Verfris de pasta daarna in koud water 
met een scheutje olijfolie en laat uitlekken op een schone keukenhanddoek. 
Dek af, zodat de pasta niet uitdroogt.

Rasp de Parmezaanse kaas met de fijne rasptrommel van de roterende 
groenteschaaf en -rasp op stand 4. Meng de helft van de parmezaan onder de 
bechamelsaus. Roer de rozemarijn onder de ragù.

Leg een laag pastavellen op de bodem van een ingevette ovenschaal. Verdeel er 
de helft van de ragù en een derde van de bechamelsaus over, en bedek met een 
laag pastavellen. Herhaal deze lagen en eindig met de rest van de bechamelsaus 
en parmezaan. Bak 20 à 25 minuten in de oven tot de lasagne goudbruin is.
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Voor 4 tot 6 personen
Voorbereiden: 30 minuten
Koken: 20 minuten

1 portie Pastadeeg (zie p.21),
bereid met 4 el Pesto (zie p.19)
in de plaats van 1 ei
en uitgerold tot op stand 7
2 kleine courgettes
1 rode paprika
1 gele paprika
1 venkel
250 g kerstomaten
4 el olijfolie
25 g Parmezaanse kaas
1 bosje marjolein of basilicum
2 el extra vergine olijfolie
250 g ricotta
extra vergine olijfolie, voor de afwerking
versgemalen zwarte peper en zout

Open lasagne met geroosterde groenten  
en kruidenricotta

Door de tomatensaus te vervangen door frisse kerstomaatjes en de lasagne 
niet in de oven te gratineren, krijg je een lichter gerecht dat ideaal is voor een 
zomeravond.

Verwarm de oven voor op 220°C/gasstand 7. Leg de pastavellen op een 
bebloemd werkvlak en snij ze uit tot rechthoeken van 12 cm bij 10 cm. 
Kook de pastavellen in porties gedurende 30 seconden in een ruime 
hoeveelheid gezouten water. Verfris de pasta daarna in koud water met 
een scheutje olijfolie en laat uitlekken op een schone keukenhanddoek. 
Dek af, zodat de pasta niet uitdroogt, en hou warm.

Snij de courgettes, paprika’s en venkel in plakjes met de schaaftrommel 
van de roterende groenteschaaf en -rasp op stand 4. Doe de groenten  
in een braadslee en druppel er de olijfolie over. Bak de groenten  
15 minuten in de oven tot ze zacht zijn. Voeg de kerstomaten toe en  
bak nog 5 minuten. Haal de groenten uit de oven.

Rasp de Parmezaanse kaas met de fijne rasptrommel van de roterende 
groenteschaaf en -rasp op stand 4. Hak de marjolein of basilicum grof. 
Meng beide onder de ricotta met de extra vergine olijfolie en kruid naar 
smaak.

Leg een pastavel op elk bord en schik er wat geroosterde groenten 
op. Leg er enkele toefjes ricotta op en bedek met een ander pastavel. 
Herhaal en werk af met enkele druppels extra vergine olijfolie. Serveer 
meteen.
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Voor 6 tot 8 personen
Voorbereiden: 50 minuten
Rusten: 2 uur
Koken: 1 uur 5 minuten

1 hele zalm van 2 kg, zonder schubben of 
ingewanden
1 ui
1 citroen
2 stengels selderij
½ venkel
een handvol peterseliestelen
2 laurierblaadjes
400 ml champagne
750 ml water
 
Zoetzuur van komkommer:
3 grote sjalotten
3 grote komkommers
50 g fijn zeezout
500 g suiker
500 ml witte wijnazijn
1 el gele mosterdzaadjes
1 tl korianderzaadjes
10 zwarte peperkorrels
2 laurierblaadjes

Gepocheerde zalm met champagne 
en zoetzuur van komkommer

Een hele gepocheerde zalm is een fantastisch gerecht om te serveren tijdens een 
zomers feestje. Geef er zelfgemaakte citroenmayonaise of aïoli bij.

Maak eerst het zoetzuur van komkommer: snij de sjalotten en 
komkommers in plakjes met de schaaftrommel van de roterende 
groenteschaaf en -rasp op stand 4. Leg de groenten in laagjes in een 
vergiet en strooi zout over elke laag. Leg er een bord op en zet enkele 
gewichten (zoals blikjes) op het bord. Laat 2 uur staan en knijp er daarna 
zoveel mogelijk vocht uit.

Breng in een grote pan de suiker en wijnazijn aan de kook met de 
specerijen en laurier. Roer tot de suiker is opgelost. Voeg de uitgelekte 
groenten toe en laat 1 minuut zonder deksel pruttelen op een laag vuur. 
Schep de groenten daarna in warme gesteriliseerde bokalen en breng het 
pocheervocht weer aan de kook. Laat 15 minuten inkoken en giet op de 
groenten. Laat helemaal afkoelen en sluit de bokalen daarna hermetisch 
af.

Spoel de zalm even af en dep droog met keukenpapier. Verwijder het 
vel van de zalm niet: dit zal voorkomen dat de vis uit elkaar valt tijdens 
het pocheren. Snij de ui, citroen, selderij en venkel in plakjes met de 
schaaftrommel van de roterende groenteschaaf en -rasp op stand 4. 
Doe deze plakjes in een visketel of grote pan, samen met de peterselie, 
laurier en champagne. Giet er het water bij en breng aan de kook. Zet het 
vuur lager en laat 10 minuten sudderen.

Leg de zalm op de groenten, breng weer aan de kook en pocheer de zalm 
10 minuten voor elke 450 g gewicht. Haal de visketel of pan daarna van 
het vuur en laat de zalm helemaal afkoelen in het pocheervocht.

Haal de koude zalm uit de visketel of pan en verwijder voorzichtig het 
vel, de ogen en kieuwen. Knip de ruggengraat aan de kop en de staart 
door, en haal het vlees voorzichtig van de graat. Geef er het zoetzuur van 
komkommer bij.
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Voor 4 personen 
Voorbereiden: 10 minuten
Marineren: 15 minuten
Koelen: 1 uur
Bakken: 5 minuten

1 kleine rode ui
2 tenen knoflook
1 tl gemalen komijn
1 tl paprika
2 capsules saffraanpoeder
¼ tl cayennepeper
4 el citroensap
6 el olijfolie
1 bosje koriander
½ bosje bladpeterselie
600-700 g verse tonijn
versgemalen zwarte peper en zout

Citroencouscous:
200 g couscous
75 g blauwe rozijnen
250 ml hete kippenbouillon
75 g gedopte pistachenoten
1 gepekelde citroen
4 el extra vergine olijfolie
een kneepje citroensap
een handvol koriander

Tonijnburgers met chermoula 
en citroencouscous

Chermoula is een Marokkaanse kruidenpasta die je kan gebruiken als marinade, 
als dressing voor salades of couscous, of om deze tonijnburgers op smaak te 
brengen. Zorg ervoor dat je de tonijnburgers niet te lang bakt, anders drogen ze 
uit en verliest de chermoula al zijn smaak.

Maak eerst de chermoula: rasp de ui en knoflook in de mengkom met de 
middelgrove rasptrommel van de roterende groenteschaaf en -rasp op 
stand 4. Voeg de specerijen, het citroensap en 3 eetlepels olijfolie toe. 
Laat 15 minuten marineren.

Maak de citroencouscous: doe de couscous en rozijnen in een kom en 
giet er de hete bouillon op. Dek af en laat 15 minuten staan, of zolang 
tot de couscous en rozijnen de bouillon geabsorbeerd hebben. Roer 
de couscouskorrels daarna los met een vork. Hak de pistachenoten en 
de schil van de gepekelde citroen grof (verwijder eerst het vruchtvlees 
van de citroen). Meng onder de couscous, samen met de extra vergine 
olijfolie. Breng op smaak met citroensap. Hak de koriander fijn en spatel 
onder de couscous. Kruid naar smaak.

Maal de tonijn in de mengkom met de grove maalschijf van de 
voedselmolen op stand 4. Voeg driekwart van de chermoula toe. Plaats 
de platte menghaak en meng tot een homogeen geheel op stand 2. Kruid 
naar smaak. Hak de koriander en bladpeterselie fijn en meng onder de 
tonijn op stand 1. Vorm 4 burgers van het tonijnmengsel, dek af en zet 
1 uur koel weg. Laat op kamertemperatuur komen voor het bakken.

Verhit de rest van de olijfolie in een antikleefpan en bak de tonijnburgers 
1 à 2 minuten op een hoog vuur tot de burgers goudbruin zijn aan de 
buitenkant, maar nog rauw vanbinnen. Serveer onmiddellijk met de 
citroencouscous en de resterende chermoula.
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Fish ‘n’ chips met erwtenpuree

Dit is mijn versie van het nationale gerecht van Groot-Brittannië. Ik heb ervoor gekozen de 
typische dikke Engelse chips te vervangen door frieten en het gerecht te serveren met een 
garnituur van erwtenpuree met munt.

Voor 4 personen
Voorbereiden: 10 minuten
Koken: 35 minuten

100 g bloem
100 g maïszetmeel
½ tl zout
200-300 ml ijskoud pilsbier
600 g witvisfilets, bijv. zeetong, griet of pladijs
zonnebloemolie, om te frituren
1 portie Frieten (zie p.128), om te serveren
grof zeezout en witte balsamicoazijn, voor de afwerking

Erwtenpuree:
2 sjalotten
25 g boter
300 g diepvrieserwten
½ bosje munt
een flinke snuif suiker
150 ml droge witte wijn
150 ml room
versgemalen zwarte peper en zout

Maak eerst het beslag voor de vis: zeef de bloem, het maïszetmeel en zout in de 
mengkom. Roer er geleidelijk aan voldoende bier onder met de draadgarde op 
stand 4 tot een glad beslag ontstaat. Dek af en zet koel weg.

Hak de sjalotten fijn met de middelgrove rasptrommel van de roterende 
groenteschaaf en -rasp op stand 4 en fruit in de boter. Roer er de erwten, de helft 
van de muntblaadjes en de suiker onder. Kruid naar smaak, giet er de wijn bij en 
dek af. Laat 30 minuten zacht koken tot de erwten gaar zijn.

Haal het deksel van de pan, giet er de room bij en kook op een matig tot 
hoog vuur tot de room is ingekookt. Doe in de blender en pureer  tot een 
gladde massa. Voeg de rest van de munt toe en pureer kort, zodat de munt nog 
zichtbaar is in de puree. Hou warm.

Verhit de zonnebloemolie tot 180°C in een friteuse. Snij de vis in 8 porties en 
dompel elke portie in het beslag tot de vis helemaal bedekt is. Frituur de vis 
in twee porties gedurende 2 à 3 minuten tot het beslag goudbruin en krokant 
is. Verwijder de vis met een schuimspaan en laat uitlekken op keukenpapier. 
Besprenkel met zeezout en witte balsamico. Serveer met de erwtenpuree en 
frieten.
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Voor 4 personen 
Voorbereiden: 10 minuten
Marineren: 1 uur
Bakken: 10 minuten

1 ½ el korianderzaadjes
1 el komijnzaadjes
1 el paprika
1 scherp rood chilipepertje
2 grote tenen knoflook
5 cm verse gember
2 el citroensap
1 tl garam masala (Indiaas 
kruidenmengsel)
¼ tl kurkuma
200 ml natuuryoghurt
4 zalmfilets zonder vel van 175 g
1 el arachideolie
limoenpartjes, om te serveren
versgemalen zwarte peper en zout

Salade:
75 g verse kokosnoot
¼ komkommer
1 zachte groene chilipeper
½ tl zout
2 el fijngehakte munt
2 el blauwe rozijnen
2 el zonnebloemolie
1 tl bruine mosterdzaadjes

Tandoorizalm met salade van verse kokos,  
komkommer en munt

De zalm smaakt nog beter als je de marinade enkele uren of zelfs een nacht laat 
inwerken. Dit recept is ook erg lekker met kip en zeevruchten. De salade kun je 
variëren met andere groenten en fruit, zoals rauwe tomaten, wortelen of mango, 
of zelfs gedroogde dadels.

Rooster de koriander- en komijnzaadjes in een droge pan tot ze geurig 
beginnen te ruiken. Haal uit de pan en laat afkoelen. Maal daarna fijn 
met een vijzel en stamper of in een koffiemolen.

Verwerk met de volgende 8 ingrediënten in de blender op de stand 
roeren . Kruid naar smaak. Spoel de zalm even af en dep droog met 
keukenpapier. Leg in een ondiepe schaal, giet er de marinade over en 
masseer in het visvlees. Dek af en laat minstens 1 uur marineren. Bedruip 
de zalm af en toe met de marinade.

Maak de salade: rasp de kokosnoot in de mengkom met de fijne 
rasptrommel van de roterende groenteschaaf en -rasp op stand 4. Ontpit 
de komkommer en rasp het vruchtvlees met de grove rasptrommel. Ontpit 
de chilipeper en hak het vruchtvlees fijn. Voeg toe aan de mengkom met 
het zout, de munt en rozijnen. Plaats de platte menghaak en meng op 
stand 1 tot het geheel net gemengd is. Verhit de olie in een pannetje en 
bak de mosterdzaadjes tot ze openbarsten. Giet meteen bij de salade en 
meng op stand 2.

Verwarm de oven voor op 240°C/gasstand 8. Bak de zalm in 8 à 
10 minuten gaar. Geef er de salade, limoenpartjes en gekookte rijst bij.
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Gebakken zeebaars  
met bloedsinaasappelhollandaise

Hollandaise is in feite een warme mayonaise en wordt gewoonlijk op smaak gebracht met 
citroensap. Maar probeer ook andere citrusvruchten, zoals roze pompelmoes of limoen.

Voor 4 tot 6 personen
Voorbereiden: 5 minuten
Koken: 20 minuten

1 sjalot
100 ml vers bloedsinaasappelsap
1 tl honing (optioneel)
4 eierdooiers
250 g warme gesmolten boter, liefst geklaard
een kneepje citroensap
4-6 zeebaarsfilets met vel van 150 g
1 el olijfolie
1 el boter
versgemalen witte peper en zout

Snij de sjalot in plakjes met de schaaftrommel van de roterende groenteschaaf 
en -rasp op stand 4. Doe in een pannetje met het bloedsinaasappelsap en de 
honing als je deze gebruikt, breng aan de kook en laat tot de helft inkoken. Giet 
door een zeef in de mengkom.

Voeg de eierdooiers toe en roer schuimig met de draadgarde op stand 8. Voeg de 
gesmolten boter toe terwijl de motor draait: eerst druppel per druppel en daarna 
in een dun straaltje als de hollandaise begint in te dikken. Kruid met peper en 
zout en een kneepje citroensap. Dek af en hou warm.

Kruid de zeebaarsfilets enkel aan de vleeskant. Verhit de olijfolie en boter in 
een antikleefpan. Bak de zeebaarsfilets op het vel op een hoog vuur tot ze net 
gaar zijn. Draai om en bak 15 seconden op de vleeskant. Schik de zeebaarsfilets 
op warme borden met het vel naar boven, kruid naar smaak en lepel er de 
hollandaise half en half over. Geef er gestoomde groene asperges of gegrilde 
venkel bij.
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Voor 6 personen
Voorbereiden: 30 minuten
Weken: 30 minuten
Koelen: 20 minuten
Koken: 20 minuten

3 sneden oudbakken witbrood
150 ml melk
500 g mager rundvlees
500 g varkensvlees
1 rode ui
1 groot ei
1 ½ tl gemalen jamaicapeper
2 el zonnebloemolie
60 g boter
1-2 el bloem
400 ml kippenbouillon
200 g zure room
geraspte schil van 1 citroen
1-2 el mierikswortelroom
versgemalen zwarte peper en zout

Cranberrycompote:
500 g cranberry’s
1 gesnipperde rode ui
geraspte schil en sap van 1 citroen
125 ml water
200 g suiker

Finse vleesballetjes met mierikswortelroom 
en cranberrycompote

Deze vleesballetjes zijn gekruid met een populaire Finse specerij: jamaicapeper of 
piment. Het aroma doet denken aan kruidnagel, nootmuskaat, kaneel en zwarte 
peper. Je kunt het daarom vervangen door vierkruidenpoeder.

Maak eerst de cranberrycompote: doe de cranberry’s in een pan met 
de ui, citroenschil- en sap, en het water. Breng aan de kook en laat op 
een laag vuur pruttelen tot de compote is ingedikt. Voeg de suiker toe 
en roer tot de suiker is opgelost. Haal van het vuur en laat afkoelen tot 
kamertemperatuur.

Snij de korsten van het brood en week het brood 30 minuten in de melk 
tot het brood alle melk heeft opgeslorpt. Maal beide vleessoorten en 
de ui met de fijne maalschijf van de voedselmolen op stand 4. Doe in 
de mengkom en voeg het ei, de jamaicapeper en het geweekte brood 
toe. Plaats de platte menghaak en meng op stand 4 tot een homogeen 
mengsel. Kruid naar smaak en zet 20 minuten koel weg.

Vorm balletjes van het vleesmengsel ter grootte van walnoten. Verhit 
de olie en 40 g boter in een grote braadpan en bak de vleesballetjes 
in porties goudbruin. Hou ze warm. Giet na het bakken het meeste 
vet uit de pan. Voeg de rest van de boter toe en roer er de bloem 
onder. Laat 2 minuten zacht pruttelen tot de roux lichtgebruind is. 
Giet er de bouillon bij en roer tot een gladde saus. Voeg de zure room, 
citroenschil en mierikswortelroom naar smaak toe en meng grondig. 
Doe de vleesballetjes weer in de pan en wentel ze in de saus. Geef er de 
veenbessencompote en gekookte rijst bij.
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Polpette met tomatensaus en mascarpone

Deze Italiaanse vleesballetjes zijn op smaak gebracht met venkelzaadjes en citroen, maar 
probeer het ook eens met kaneel en basilicum of rozemarijn en sinaasappel. Je kunt 
de mascarpone ook weglaten en de polpette serveren met fontina, taleggio of, minder 
authentiek, feta.

Voor 4 personen 
Voorbereiden: 20 minuten
Koelen: 20 minuten
Koken: 30 minuten

50 g oudbakken brood
4 el melk
400 g mager rundvlees
50 g Parmezaanse kaas
½ kleine rode ui
1 teen knoflook
3 el olijfolie
1 tl venkelzaadjes
geraspte schil van 1 citroen
1 ei
½ portie Tomatensaus (zie p.20), gekruid met 2 el fijngehakte basilicum
125 g mascarpone
versgemalen zwarte peper en zout

Snij de korsten van het brood en sprenkel de melk over het brood. Laat 
10 minuten weken tot het brood al de melk heeft opgeslorpt. Doe het brood 
daarna in de mengkom. Maal het rundvlees in de mengkom met de fijne 
maalschijf van de voedselmolen op stand 4.

Rasp de Parmezaanse kaas met de fijne raspmolen van de roterende 
groenteschaaf en -rasp op stand 4. Hak de ui en knoflook fijn met de 
middelgrove rasptrommel. Verhit 1 eetlepel olijfolie in een braadpan en fruit de 
ui en knoflook 5 minuten. Laat 5 minuten afkoelen en voeg toe aan de mengkom, 
samen met de Parmezaanse kaas, venkelzaadjes, citroenschil en het ei. Plaats 
de platte menghaak en meng op stand 4 tot een homogeen geheel. Kruid naar 
smaak en zet 20 minuten koel weg.

Vorm balletjes ter grootte van kerstomaten van het vleesmengsel. Verhit de 
resterende olijfolie in een grote braadpan en bak de vleesballetjes in porties 
goudbruin. Warm de tomatensaus zachtjes op en roer er de mascarpone onder. 
Meng met de polpette en serveer met tagliatelle of spaghetti.

Inhoud



Hoofdgerechten124

Voor 4 personen 
Voorbereiden: 15 minuten
Koken: 25 minuten

150 g rijstnoedels
1 rode paprika
1 gele paprika
125 g sluimerwten
1 ui
1-2 scherpe rode pepertjes
2 stengels citroengras
2 tenen knoflook
2,5 cm geschilde gember
25 g macadamianoten
2 el arachideolie
1 tl kurkuma
300 g kippenborstfilets
600 ml kokosmelk
400 ml kippenbouillon
12 rauwe, gepelde middelgrote scampi’s
3-4 el vissaus
sap van 1 limoen
1 bosje koriander

Laksa met kip en scampi’s 

Laksa is een Maleisisch noedelgerecht, een kruising tussen een soep en een 
stoofpotje. Groenten, zeevruchten en/of vlees worden gecombineerd in een 
kruidige bouillon, die vaak op smaak wordt gebracht en gekleurd met kurkuma.

Doe de rijstnoedels in een kom, giet er kokend water over en laat weken. 
Snij de paprika’s en sluimerwten in plakjes met de schaaftrommel van de 
roterende groenteschaaf en -rasp op stand 4.

Plaats de grove rasptrommel en snij de ui fijn. Zet opzij. Verwerk de 
pepertjes, het fijngehakte citroengras, de knoflook, gember en noten tot 
een pasta in de blender op de stand roeren . Verhit de olie in een wok 
en fruit de ui 5 minuten. Voeg de kruidenpasta en kurkuma toe en fruit 
nog 2 minuten. Snij de kip in reepjes of hapklare stukjes. Voeg toe aan 
de wok en bak 3 minuten.

Giet er de kokosmelk en kippenbouillon bij, en breng aan de kook. 
Zet het vuur lager en laat 10 minuten sudderen tot de kip gaar is. Voeg 
de groenten en scampi’s toe, en kook nog 3 minuten tot de groenten 
beetgaar en de scampi’s gaar zijn.

Breng op smaak met de vissaus en het limoensap. Hak de koriander fijn 
en voeg toe aan de laksa. Laat de rijstnoedels goed uitlekken en verdeel 
over 4 kommen of diepe borden. Lepel de laksa over de noedels en 
serveer.
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Voor 4 personen 
Voorbereiden: 15 minuten
Koken: 1 uur

2 el olijfolie
4 kippenbouten zonder vel
1 grote ui
2 tenen knoflook
½ tl gemalen kaneel
1 tl gemalen koriander
1 tl gemalen komijn
een flink mespunt saffraandraadjes
150 g gedroogde abrikozen
50 g gele rozijnen
600 ml kippenbouillon
200 g tomatenblokjes in blik
400 g kikkererwten in blik
1 bosje koriander
50 g geroosterde amandelschilfers
versgemalen zwarte peper en zout

Wortelsalade:
5 el olijfolie
sap van ½ - 1 citroen
1 el oranjebloesemwater
1 el oranjebloesemhoning
500 g wortelen
1 el fijngehakte koriander
arganolie, naar smaak

Kiptajine met abrikozen  
en zoetzure wortelsalade

Het woord ‘tajine’ verwijst zowel naar het Marokkaanse gerecht dat bereid wordt 
in de opvallende stoofpan met puntvormig deksel, als naar de pan zelf. Door het 
langzame garen smelt de kip letterlijk in de mond.

Verhit 1 eetlepel olijfolie in een pan met zware bodem en bak de kip 
goudbruin aan alle kanten. Haal uit de pan. Hak de ui en knoflook fijn 
met de middelgrove rasptrommel van de roterende groenteschaaf en 
-rasp op stand 4. Fruit 5 minuten in 1 eetlepel olijfolie. Voeg de kaneel, 
koriander en komijn toe en fruit nog 1 minuut.

Doe de kip weer in de pan, samen met de saffraan, de helft van de 
abrikozen, de rozijnen, bouillon en tomaten. Breng aan de kook, zet het 
vuur lager en dek de pan af. Laat 40 minuten pruttelen tot de kip gaar is.

Maak intussen de wortelsalade: doe de eerste 4 ingrediënten in de 
mengkom en meng met de draadgarde op stand 4 tot een emulsie. Rasp 
de wortelen in de mengkom met de grove rasptrommel van de roterende 
groenteschaaf en -rasp op stand 4. Meng goed met de dressing en voeg 
de koriander toe. Breng op smaak met arganolie.

Voeg de uitgelekte kikkererwten en de rest van de abrikozen toe aan de 
tajine als de kip gaar is. Laat nog 10 minuten pruttelen tot de abrikozen 
zacht zijn. Hak de koriander fijn en roer onder de tajine. Haal van het 
vuur. Verdeel over borden en werk af met de amandelschilfers. Geef er de 
wortelsalade bij.
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Voor 4 tot 6 personen
Voorbereiden: 15 minuten
Koelen: 1 uur
Koken: 40 minuten

800 g mager rundvlees
4 el olijfolie
1 el dijonmosterd
1 el worcestershiresaus
¼ - ½ tl Tabasco
60 g augurkjes
60 g ui
60 g kappers
4-6 zeer verse bio-eierdooiers
2 el fijngehakte bladpeterselie
versgemalen zwarte peper en zout

Frieten:
1 kg frietaardappelen
arachideolie, om te frituren
grof zeezout, om te kruiden

Filet américain met frieten 

Frieten zijn ongetwijfeld Belgiës populairste gerecht. Met een gehakte rauwe 
biefstuk erbij zijn ze niet te versmaden. Voor het beste resultaat frituur je ze 
tweemaal.

Snij het vlees bij en verwijder het vet en de taaie pezen. Snij het vlees 
in stukken en maal in de mengkom met de grove maalschijf van de 
voedselmolen op stand 4. Doe dit tweemaal, zodat het vlees redelijk fijn 
gemalen wordt.

Plaats de platte menghaak en meng de olijfolie, mosterd, 
worcestershiresaus en Tabasco naar smaak onder het vlees op stand 
1 tot het geheel goed gemengd is. Verdeel in 4 à 6 porties en vorm 
ronde steaks. Dek losjes af en zet 1 uur koel weg. Hak de augurkjes, 
ui en kappers afzonderlijk fijn met de middelgrove rasptrommel van 
de roterende groenteschaaf en -rasp op stand 4. Doe ze in aparte 
kommetjes.

Schil en snij de aardappelen in plakken van 1 cm en daarna in repen van 
5 mm. Zet onder met koud water en laat 1 uur weken. Laat daarna goed 
uitlekken en dep droog met een keukenhanddoek. Verhit de olie in een 
friteuse op 170°C. Bak de frieten in porties 3 à 5 minuten tot ze gaar, 
maar nog niet gekleurd zijn. Laat uitlekken op keukenpapier en volledig 
afkoelen.

Verhit de olie vlak voor het serveren op 190°C. Bak de geblancheerde 
frieten in porties 2 à 4 minuten tot ze goudbruin en krokant zijn. Laat 
uitlekken op keukenpapier en kruid met zeezout. Schik de filet américain 
op borden en maak een ondiep kuiltje in elke steak. Laat voorzichtig 
een eierdooier in elk kuiltje glijden. Werk af met kleine hoopjes gehakte 
augurkjes, ui, kappers en peterselie. Serveer er de warme frieten bij.
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Lamsfilet en croûte met pistache-muntpesto

Dit lamsgerecht is een ideaal recept voor een etentje: het is een makkie om te maken 
en kan vooraf bereid worden. Vervang het snelle bladerdeeg eventueel door kruimel- of 
briochedeeg.

Voor 8 personen 
Voorbereiden: 30 minuten
Koelen: 15 minuten
Bakken: 20 minuten

4 lamsfilets van 225 g en ongeveer 10 cm lang
125 g boter
½ portie Pistache-muntpesto (zie p.19)
1 portie Snel bladerdeeg (zie p.24)
1 eierdooier
175 ml lamsbouillon
75 ml marsala
versgemalen zwarte peper en zout

Verwarm de oven voor 220°C/gasstand 7. Halveer de lamsfilets in de breedte. 
Smelt 50 g boter in een grote braadpan en kruid het lamsvlees. Schroei de 
lamsfilets 30 seconden aan beide kanten op een hoog vuur. Laat het vlees 
uitlekken op een druiprek en bewaar de vleessappen.

Rol het deeg uit tot 8 rechthoeken van 20 cm bij 10 cm. Leg ze op een licht 
bebloemd werkvlak en bestrijk elke rechthoek met 1 theelepel pesto. Dep het 
lamsvlees goed droog met keukenpapier en leg elke filet op een deeglap. Leg 
nog een theelepel pesto op elke lamsfilet en vouw het deeg over het vlees. 
Bestrijk de uiteinden van het deeg met water en vouw de pakketjes dicht. Draai 
de pakketjes om en maak enkele insnijdingen aan de bovenkant. Zet 15 minuten 
koel weg.

Meng de eierdooier met 1 eetlepel water en bestrijk er de pakketjes mee. Bak de 
pakketjes 12 à 14 minuten in de oven tot het deeg goudbruin is. Doe intussen 
de vleessappen in een pannetje met de lamsbouillon en marsala. Laat met de 
helft inkoken en klop er dan de rest van de boter onder tot de saus is ingedikt en 
glanst. Serveer de lamspakketjes met de marsalasaus en geef er tomaten uit de 
oven bij.
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Voor 8 kleine worsten
Voorbereiden: 30 minuten
Weken: 30 minuten
Koken: 10 minuten

1 kg buikspek, zonder zwoerd of been
4 tl pimentón (Spaanse gerookte paprika)
1 tl chilivlokken
1 el venkelzaadjes
120 cm natuurlijk of synthetisch 
worstenvel
4 el olijfolie
 versgemalen zwarte peper en zout

Linzen:
150 g pancetta of gerookt spek
2 rode uien
2 tenen knoflook
250 g paddenstoelen
200 g puylinzen of bruine linzen
½ portie Tomatensaus (zie p.20), gekruid 
met een flink mespunt saffraandraadjes
4 el fijngehakte bladpeterselie

Pikante worst met linzen in tomatensaus 

Deze rokerige worstjes zijn heerlijk bij een stoofpotje van puylinzen, pancetta 
en paddenstoelen gearomatiseerd met tomaten en saffraan. Of geef er 
Aardappelpuree met saffraan (zie p.22) en een coulis van geroosterde rode 
paprika’s bij.

Snij het buikspek in stukken van 5 cm en zet koel weg. Maal het 
vlees daarna in de mengkom: eerst met de grove maalschijf van de 
voedselmolen op stand 4, daarna met de fijne maalschijf. Meng de 
kruiden onder het vlees met de platte menghaak op stand 4 en kruid 
naar smaak.

Laat het natuurlijke worstenvel 30 minuten weken in koud water. Spoel 
het daarna grondig uit. Vet de grote koker van het worstvulapparaat in 
en breng het worstenvel stevig aan. Bind het uiteinde af. Vul met het 
varkensvlees op stand 4 en rijg tegelijkertijd de worstjes aan elkaar. Zet 
koel weg.

Snij de pancetta fijn en bak in een grote pan tot de pancetta goudbruin 
is en zijn vet afgeeft. Hak de uien en knoflook fijn met de middelgrove 
rasptrommel van de roterende groenteschaaf en -rasp op stand 4. Voeg 
toe aan de pancetta en fruit 5 minuten.

Hak de paddenstoelen met de grove rasptrommel. Voeg eveneens toe 
aan de pan en bak nog 5 minuten. Doe er de gespoelde linzen bij, zet net 
onder met kokend water en laat 20 minuten op een matig vuur stoven 
tot de linzen beetgaar zijn. Roer er de tomatensaus en peterselie onder, 
laat even doorwarmen en kruid naar smaak. Haal van het vuur. Verhit de 
olijfolie in een braadpan en bak de worstjes. Serveer met de linzen.
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Voor 3 tot 4 personen
Voorbereiden: 15 minuten
Weken: 30 minuten
Koken: 15 minuten

300 g magere varkenshaas
150 g kalfslapjes of mager rundvlees
3 sjalotten
25 g vers wit broodkruim
½ tl gemalen gember
½ tl gemalen koriander
¼ tl gemalen karwij
½ tl versgeraspte nootmuskaat
een snuifje gemalen kardemom
1 el fijngehakte bladpeterselie
60 cm natuurlijk of synthetisch 
worstenvel
plantaardige olie, om te bakken
honingmosterd, om te serveren
versgemalen witte peper en zout

Zoetzuur:
250 g zuurkool
1 ui
2 stengels groene selderij
½ rode paprika
½ groene paprika
½ tl karwijzaadjes
100 g suiker
100 ml witte wijnazijn

Duitse braadworst met zoetzuur van zuurkool 

De populariteit van deze Duitse worst reikt tot ver buiten de grenzen van het 
thuisland. Voor een echte Duitse ‘touch’ serveer je er onderstaand zoetzuur bij.

Maak eerst het zoetzuur: laat de zuurkool grondig uitlekken en doe 
deze in een glazen kom. Hak de ui, selderij en paprika’s fijn met de 
grove rasptrommel van de roterende groenteschaaf en -rasp op stand 4. 
Meng met de zuurkool en voeg ook de karwijzaadjes toe. Doe de suiker 
en wijnazijn in een pannetje en verwarm zachtjes. Roer tot de suiker is 
opgelost en breng aan de kook. Haal de pan meteen van het vuur en giet 
over de zuurkool en groenten. Meng goed, dek af en laat marineren.

Snij het vlees in stukken van 5 cm en zet koel weg. Maal het vlees in de 
mengkom: eerst met de grove maalschijf van de voedselmolen op stand 
4, daarna met de fijne maalschijf. Snipper de sjalotten en voeg toe aan 
het vlees, samen met het broodkruim, de specerijen en peterselie. Meng 
met de platte menghaak op stand 4 en kruid naar smaak.

Laat het natuurlijke worstenvel 30 minuten weken in koud water. Spoel 
het daarna grondig uit. Vet de grote koker van het worstvulapparaat in 
en breng het worstenvel stevig aan. Bind het uiteinde af. Vul met het 
varkensvlees op stand 4 en geef de worsten tegelijkertijd vorm. Verhit 
olie in een braadpan en bak de worsten in 10 minuten goudbruin en gaar. 
Serveer met het zoetzuur en geef er honingmosterd bij.
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Gratin dauphinois met morieljes
01 & 04

Deze romige aardappelgratin is heerlijk bij gebraden of geroosterd 
vlees. Voor een lichtere versie kun je ‘pommes boulangères’ maken: 
vervang hiervoor de room en melk door kippenbouillon en voeg twee 
in plakjes gesneden uien toe.

Voor 6 personen
Voorbereiden: 15 minuten
Infuseren: 15 minuten
Bakken: 1 uur 15 minuten

500 ml room
250 ml melk
30 g gedroogde morieljes
1 kg vastkokende aardappelen
2 tenen knoflook
25 g zachte boter
versgemalen zwarte peper en zout

Verwarm de oven voor op 180°C/gasstand 4. Breng de room 
en melk aan de kook en giet op de morieljes. Laat 15 minuten 
infuseren. Zeef daarna de room in een kan en snij de morieljes 
in fijne plakjes. Schil en snij de aardappelen in plakjes met 
de schaaftrommel van de roterende groenteschaaf en -rasp 
op stand 4. Halveer de tenen knoflook en wrijf er de bodem 
en randen van een grote ovenschaal mee in. Vet de schaal 
daarna in met de boter. Schik de aardappelen en morieljes in 
de schaal en kruid elke laag royaal met peper en zout. Giet er 
de gearomatiseerde room over. Dek af met aluminiumfolie en 
bak 1 uur in de oven tot de aardappelen gaar zijn. Verwijder 
de folie en bak nog 15 minuten tot de aardappelen goudbruin 
zijn.

Aardappelrösti  
met savooikool en Cheddar
02 & 03

Deze aardappelrösti kunnen eindeloos gevarieerd worden: 
experimenteer met andere groenten, kazen en kruiden. Je kunt zelfs 
met andere smaken werken, zoals spekreepjes, krabvlees of gerookte 
vis. Deze rösti zijn heerlijk met gebakken worst en Cranberrycompote 
(zie p.120).

Voor 4 personen
Voorbereiden: 15 minuten
Koken: 10 minuten

450 g vastkokende aardappelen
75 g savooikool
50 g Cheddar
25 g gedroogde cranberry’s
2 tl fijngehakte salie
2 el bloem
1 ei
25 g gesmolten boter
2 el plantaardige olie
versgemalen zwarte peper en zout

Snij de savooikool in reepjes met de schaaftrommel van de 
roterende groenteschaaf en -rasp op stand 4. Rasp de kaas 
met de fijne rasptrommel en rasp de aardappelen met de 
middelgrove rasptrommel. Knijp zoveel mogelijk vocht uit de 
aardappelen.

Doe de aardappelen, kool en kaas in een kom. Voeg de 
cranberry’s, salie, bloem en het ei toe. Meng met twee vorken 
en vorm er dan 8 à 12 rösti van. Verhit de boter en olie in 
een antikleefpan op een matig vuur. Bak de rösti in porties 
goudbruin; draai ze halverwege het bakken om.
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Gesmoorde rodekool  
met rode wijn en koekkruiden
01 & 04

Deze zoetzure rodekool is heerlijk bij vet vlees, zoals gebraden gans, 
eendenborst of buikspek. De rodekool smaakt nog lekkerder als er 
een nachtje overheen is gegaan en de smaken op elkaar hebben 
kunnen inwerken.

Voor 4 tot 6 personen
Voorbereiden: 10 minuten
Koken: 2 uur

500 g rodekool
1 rode ui
75 g boter
3 el lichtbruine suiker
1 grote stoofappel
100 g gedroogde cranberry’s
375 ml fruitige rode wijn
sap van 1 sinaasappel
½ tl koekkruiden (mengsel van kaneel, nootmuskaat, kruidnagel, 
gember, kardemom en witte peper)
4 jeneverbessen
1 el balsamicoazijn
versgemalen zwarte peper en zout

Verwijder de buitenste bladeren en harde kern van 
de rodekool. Snij de rodekool en ui in plakjes met de 
schaaftrommel van de roterende groenteschaaf en -rasp op 
stand 4. Smelt de boter in een pan met zware bodem en fruit 
de ui. Voeg de rodekool toe, roer goed om en strooi er de 
suiker over.

Schil de appel en verwijder het klokhuis. Rasp de appel 
met de grove rasptrommel van de roterende groenteschaaf 
en -rasp op stand 4. Voeg toe aan de pan, samen met de 
cranberry’s, wijn, het sinaasappelsap en de specerijen. Fruit 
tot de groenten geslonken zijn en dek de pan af. Laat 2 uur 
pruttelen tot de groenten gaar zijn. Roer er de balsamicoazijn 
onder, kruid naar smaak en serveer.

Herfstchutney met pruimen, 
peren en rozijnen
02 & 03

Deze chutney moet twee maanden rijpen voor gebruik. Geef de 
chutney bij kaas, Indiase kerries en vleespasteien.

Voor 1,2 kg
Voorbereiden: 15 minuten
Koken: 1 uur 30 minuten

450 g blauwe pruimen
450 g peren
225 g uien
50 g verse gember
225 g gele rozijnen
geraspte schil van ½ sinaasappel
geraspte schil van ½ citroen
570 ml ciderazijn
350 g warme lichtbruine suiker
½ tl gemalen kaneel
¼ tl gemalen gember
¼ tl gemalen kruidnagel
2 tl zout

Halveer en ontpit de pruimen. Schil de peren en verwijder 
het klokhuis. Snij de pruimen, peren en uien in plakjes met 
de schaaftrommel van de roterende groenteschaaf en -rasp 
op stand 4. Schil en rasp de gember met de middelgrove 
rasptrommel. Doe het fruit, de uien en gember in een grote 
pan met zware bodem en voeg de resterende ingrediënten 
toe. Breng op een laag vuur al roerend aan de kook tot de 
suiker is opgelost. Zet het vuur hoger en laat 1 uur en  
30 minuten koken tot de chutney is ingedikt. Roer af en toe. 
Lepel de chutney in warme gesteriliseerde potten en sluit af.
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Brood140

Meergranenbrood met walnoten  
en honing
01 & 03

Granary-bloem bestaat uit volkorentarwemeel met gemoute 
tarwekorrels. Deze laatste geven aan het brood een nootachtige 
smaak. In dit recept wordt die verder geaccentueerd door de 
walnoten en walnotenolie. Je kunt deze bloem ook vervangen door 
meergranenbloem.

Voor 2 broden
Voorbereiden: 15 minuten
Rijzen: 2 uur
Bakken: 40 minuten

150 g walnoten
1 kg granary- of meergranenbloem
1tl zout
7 g gedroogde gist
2 el walnotenolie
5 el heidehoning
525 ml lauw water

Rooster en hak de walnoten grof. Meng de bloem, het zout 
en de gist in de mengkom met de platte menghaak op stand 
2. Meng de walnotenolie en honing met het water. Plaats de 
kneedhaak en meng geleidelijk het water onder het deeg op 
stand 2. Kneed 1 minuut en doe het deeg in een geoliede kom. 
Wentel het deeg in de olie en laat 1 uur rijzen op een warme 
plaats, of zolang tot het deeg verdubbeld is in volume.

Meng de walnoten onder het deeg met de kneedhaak op 
stand 1 en kneed nadien nog 1 minuut. Voeg een beetje 
bloem toe als het deeg te kleverig is. Verdeel het deeg in 
twee porties en leg elke portie in een langwerpige broodvorm 
van 1 kg. Dek af met een vochtige keukenhanddoek en laat 
nogmaals 1 uur rijzen, of zolang tot het deeg boven de rand 
van de bakvormen uitkomt.

Verwarm de oven voor op 220°C/gasstand 7. Bak de broden 10 
minuten en zet de oventemperatuur lager tot 200°C/gasstand 
6. Bak nog 30 minuten tot de broden hol klinken als je met 
een vinger op de onderkant tikt. Laat afkoelen op een rooster.

Sodabrood met geitenkaas, 
lente-uien en tijm
02 & 04

Dit brood hoeft niet te rijzen dankzij de toevoeging van 
natriumbicarbonaat (of bakzout) en karnemelk. Maar je moet het 
brood wel eten op de dag dat je het klaarmaakt, liefst als het vers uit 
de oven komt en nog warm is.

Voor 1 brood
Voorbereiden: 10 minuten
Bakken: 35 minuten

250 g bloem
250 g volkorenmeel
1 tl zout
1 tl natriumbicarbonaat
1 el fijngehakte tijm
6 fijngehakte lente-uien
300-350 ml karnemelk
100 g gerijpte geitenkaas

Verwarm de oven voor op 230°C/gasstand 8. Zeef de bloem 
en het volkorenmeel, zout en natriumbicarbonaat in de 
mengkom. Voeg ook wat is achtergebleven in de zeef toe. 
Roer er de tijm en lente-uien onder en meng met de platte 
menghaak op stand 2. Voeg beetje bij beetje net zoveel 
karnemelk toe tot een glad deeg ontstaat; je hebt misschien 
niet al de karnemelk nodig.

Plaats de kneedhaak en verkruimel de geitenkaas over de 
mengkom. Kneed op stand 1 tot het deeg zacht, maar niet 
kleverig is. Vorm een rond brood van 2,5 cm dik van het 
deeg, maak een diep kruis in de bovenkant en leg het op een 
ingevette bakplaat. Bak het brood 15 à 20 minuten en zet de 
oventemperatuur lager tot 200°C/gasstand 6. Bak het brood 
nog 15 minuten. Het brood moet hol klinken als je met een 
vinger op de onderkant tikt. Serveer warm of lauw.

Inhoud
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Voor 1 groot brood
Voorbereiden: 15 minuten
Rijzen: 2 uur 10 minuten
Gisten: 2 à 3 dagen
Bakken: 40 minuten

125 g volkoren speltmeel
250 g wit broodmeel
1 ½ tl zout
1 tl gedroogde gist
175 ml lauw water

Desem:
250 g volkoren speltmeel
7 g gedroogde gist
300 ml water

Zuurdesembrood met spelt 

Voor zuurdesembrood moet je enkele dagen op voorhand een desem bereiden. 
Deze zal aan het brood de karakteristieke zurige smaak verlenen. De rest van de 
desem uit dit recept kan je in de koelkast bewaren en opnieuw gebruiken. Voeg 
er dan 125 ml water en 125 g broodmeel aan toe en laat 12 à 24 uur gisten op 
kamertemperatuur voor je de desem gebruikt of koel wegzet.

Maak eerst de desem: zeef het speltmeel in de mengkom en voeg ook 
wat is achtergebleven in de zeef toe. Doe er de gist bij, voeg het water toe 
en meng met de platte menghaak op stand 2. Giet de desem in een kom, 
dek losjes af en bewaar op een warme, tochtvrije plaats gedurende 2 à 
3 dagen. Roer de desem elke dag tweemaal om. De desem is klaar voor 
gebruik als hij een aangenaam zurige geur verspreidt.

Maak het deeg: zeef beide soorten meel en het zout in de mengkom. 
Doe er de gist bij. Meet 250 ml desem af in een maatbeker en roer er 
het water onder. Kneed de desem beetje bij beetje onder het meel 
met de kneedhaak op stand 1 tot een glad deeg ontstaat. Kneed nog 
2 à 3 minuten op stand 2 tot het deeg glad en elastisch is. Dek af met 
plasticfolie en laat 1 uur rijzen op een warme plaats, of zolang tot het 
deeg verdubbeld is in volume.

Duw het deeg in en laat 10 minuten rusten. Vorm een rond of ovaal brood 
van het deeg en leg op een geoliede bakplaat. Maak enkele inkepingen 
in de bovenkant. Dek af met geoliede plasticfolie en laat 1 uur rijzen, of 
zolang tot het deeg verdubbeld is in volume.

Verwarm de oven voor op 220°C/gasstand 7. Zet een ondiep kommetje 
met water onderaan in de oven. Bestuif het deeg licht met bloem. Bak het 
brood 10 minuten en zet de oventemperatuur lager tot 200°C/gasstand 
6. Bak nog 30 à 40 minuten tot het brood goudbruin is. Het moet hol 
klinken als je met een vinger op de onderkant tikt.
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Focaccia met kerstomaten en basilicum
01 & 03

Dit is mijn versie van focaccia, een Italiaans plat brood dat 
gearomatiseerd wordt met olijfolie en royaal besprenkeld met grof 
zeezout.

Voor 2 broden
Voorbereiden: 15 minuten
Rijzen: 2 uur
Bakken: 25 minuten

30 g verse gist
400 ml lauw water
een snuifje suiker
800 g wit broodmeel
1 el zout
125 ml olijfolie
12 zongedroogde tomaten
1 bosje basilicum
24 rode kerstomaten
(of 12 rode en 12 gele kerstomaten)
extra vergine olijfolie en grof zeezout, voor de afwerking

Verkruimel de gist in een maatbeker en voeg het water toe. 
Meng er de suiker onder en laat 10 minuten staan tot het 
mengsel begint te schuimen. Roer er daarna de olijfolie onder. 
Meng de bloem en het zout 30 seconden in de mengkom 
met de platte menghaak op stand 2. Plaats de kneedhaak en 
kneed beetje bij beetje het gistmengsel onder de bloem tot 
een zacht deeg ontstaat. Kneed nog 2 minuten op stand 1. 
Dek af met een vochtige keukenhanddoek en laat 1 uur en  
30 minuten rijzen op een warme plaats, of zolang tot het deeg 
verdubbeld is in volume.

Hak de zongedroogde tomaten en basilicum fijn. Duw het 
deeg in en kneed nogmaals met de kneedhaak op stand 
1; voeg beetje bij beetje de tomaten en basilicum toe. 
Verdeel het deeg in twee porties en rol elke portie uit tot 
1,5 cm dik. Leg het deeg op twee bakplaten en maak er met 
de vingertoppen 12 kuiltjes in. Leg een kerstomaatje in elk 
kuiltje, dek af met een vochtige keukenhanddoek en laat 
30 minuten rijzen, of zolang tot het deeg verdubbeld is in 
volume.

Verwarm de oven voor op 200°C/gasstand 6. Druppel olijfolie 
over het deeg en strooi er grof zout over. Bak 20 à 25 minuten 
tot de focaccia’s goudbruin zijn en hol klinken als je met de 
vinger op de onderkant tikt.

Pitabroodjes met komijn en koriander
02 & 04

Deze Midden-Oosterse broodjes zijn heerlijk opengesneden en 
gevuld, of in reepjes gesneden en geroosterd om te serveren bij een 
assortiment dipsauzen en slaatjes.

Voor 12 broodjes
Voorbereiden: 20 minuten
Rijzen: 2 uur
Bakken: 10 minuten

15 g verse gist
300 ml lauw water
1 el suiker
1 ½ el olijfolie
500 g wit broodmeel
2 tl zout
2 tl gemalen komijn
1 bosje koriander

Verkruimel de gist in de mengkom en voeg het water toe. 
Meng er de suiker en olijfolie onder. Laat 10 minuten staan tot 
het mengsel begint te schuimen. Meng de bloem, het zout en 
de komijn en kneed beetje bij beetje onder het gistmengsel 
met de kneedhaak op stand 2 tot het deeg loskomt van de 
kom. Kneed nog 2 minuten tot een glad en elastisch deeg. Dek 
af met een vochtige keukenhanddoek en laat 1 uur rijzen, of 
zolang tot het deeg verdubbeld is in volume.

Hak de koriander fijn. Duw het deeg in en strooi er de 
koriander over. Kneed 2 minuten met de kneedhaak op stand 
2 tot de koriander goed vermengd is met het deeg. Verdeel 
het deeg in 12 porties en rol elke portie uit tot een cirkel van 
15 cm. Leg de cirkels op aluminiumfolie, dek af en laat 1 uur 
rijzen.

Zet twee bakplaten in de oven en verwarm de oven voor op 
260°C/gasstand 9. Leg de deegcirkels op de bakplaten, 
besprenkel met water en bak 8 à 10 minuten. De pitabroodjes 
zijn het lekkerst als je ze dezelfde dag eet.
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Pretzels
01 & 02

Pretzels zijn Duitse broodsnacks, die vaak als hapje bij bier 
worden gegeven. De sesamzaadjes kunnen vervangen worden door 
papaverzaadjes of grof zeezout.

Voor 10 à 12 pretzels
Voorbereiden: 20 minuten
Rijzen: 30 minuten
Bakken: 20 minuten

500 g bloem
een snuifje zout
28 g gedroogde gist
40 g suiker
75 g zachte reuzel
125 ml lauwe melk
125 ml lauw water
1 ei
1 el sesamzaadjes

Meng de bloem, het zout, de gist, suiker en reuzel in de 
mengkom met de platte menghaak op stand 2. Kneed er de 
melk en het water onder met de kneedhaak tot een glad deeg 
ontstaat. Dek af met een vochtige keukenhanddoek en laat  
30 minuten rijzen op een warme plaats.

Verwarm de oven voor op 200°C/gasstand 6. Kneed het deeg 
met de kneedhaak op stand 1 tot het stevig en elastisch is, 
en loskomt van de kom. Verdeel het deeg in 10 à 12 porties; 
vorm eerst een balletje en dan een ovaal van elke portie. Rol 
elke ovaal uit tot een sliert van 40 cm lang, 2,5 cm dik in het 
midden en 5 mm dik aan de uiteinden. Neem de uiteinden van 
elke sliert en vouw ze tweemaal over elkaar; duw de uiteinden 
daarna op het deeg aan weerszijden van de verdikking. 
Herhaal met elke portie deeg.

Leg de pretzels op ingevette bakplaten. Meng het ei met 
1 eetlepel water en bestrijk er de pretzels mee. Strooi er 
de sesamzaadjes over en bak de pretzels in 20 minuten 
goudbruin.

Flachswickel
03 & 04

Deze kruidige Duitse vlechtbroodjes worden vaak warm gegeten bij 
het ontbijt met zelfgemaakte confituur of honing.

Voor 8 broodjes
Voorbereiden: 15 minuten
Rijzen: 1 uur 20 minuten
Bakken: 30 minuten

150 g boter
200 ml melk
500 g bloem
7 g gedroogde gist
2 el suiker
1 tl gemalen kaneel
1 tl gemalen kardemom
2 eieren
een snuifje zout
poedersuiker, om te bestuiven

Smelt de boter in de melk op een laag vuur. Giet in de 
mengkom en kneed er de resterende ingrediënten onder, 
behalve de poedersuiker. Meng 3 minuten met de kneedhaak 
op stand 2 tot een homogeen deeg. Dek af en laat 1 uur rijzen 
op een warme plaats.

Verwarm de oven voor op 170°C/gasstand 3. Verdeel het deeg 
in 24 porties. Rol elke portie uit tot een sliert van 20 cm lang 
en wentel in poedersuiker. Leg 3 deegslierten naast elkaar op 
een werkvlak en druk de bovenste uiteinden samen. Vlecht 
de deegslierten en druk ook de onderste uiteinden samen. 
Herhaal met de rest van de deegslierten. Leg de broodjes op 
bakplaten en laat 20 minuten rusten. Bak de flachswickel 
daarna in 25 à 30  minuten goudbruin en serveer warm.
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Challah met vanille en papaverzaadjes

Dit verrijkte feestbrood wordt tijdens Joodse feestdagen gegeten. Met de sabbat serveert 
men het in vlechtvorm, met Rosh Hashanah (Joods Nieuwjaar) als een opgerolde slang.

Voor 2 broden
Voorbereiden: 20 minuten
Rijzen: 2 uur
Bakken: 35 minuten

1 vanillestokje
225 ml melk
15 g verse gist
625-700 g bloem
1 tl zout
75 g gesmolten boter
3 el honing
3 eieren
1 eierdooier
2 tl papaverzaadjes

Splijt het vanillestokje en schraap er de zaadjes uit. Doe deze in een pannetje met 
de melk en breng aan de kook. Haal van het vuur en laat afkoelen tot de melk lauw 
is. Verkruimel er de gist over en roer tot de gist is opgelost.

Meng 625 g bloem en het zout 15 seconden in de mengkom met de platte 
menghaak op stand 2. Plaats de kneedhaak en voeg er beetje bij beetje het 
gistmengsel aan toe op stand 2. Kneed 1 minuut. Roer er de gesmolten boter, 
honing en eieren onder, en kneed nog 1 minuut. Kneed er de resterende 75 g 
bloem onder, met 25 g tegelijk, tot het deeg loskomt van de kom. Kneed 2 minuten 
op stand 2 tot een glad en elastisch deeg. Leg in een geoliede kom en wentel het 
deeg in de olie. Dek af met een vochtige keukenhanddoek en laat 1 uur rijzen op 
een warme plaats, of zolang tot het deeg verdubbeld is in volume.

Duw het deeg in en verdeel in 6 porties. Rol elke portie uit tot een sliert van  
35 cm lang. Vlecht 3 slierten samen, en duw de uiteinden onder de vlecht. Leg 
de vlecht op een ingevette bakplaat, en herhaal met de rest van het deeg. Dek 
af met een vochtige keukenhanddoek en laat 1 uur rijzen, of zolang tot het deeg 
verdubbeld is in volume.

Verwarm de oven voor op 200°C/gasstand 6. Klop het ei los met 1 eetlepel water 
en bestrijk er de vlechten mee. Strooi er de papaverzaadjes over en bak de broden 
30 à 35 minuten.
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Voor 2 broden
Voorbereiden: 2 uur
Rijzen: 2 uur 30 minuten
Bakken: 30 minuten

100 g gele rozijnen
50 g krenten
50 g fijngehakte gekonfijte citrusschil
geraspte schil van 1 citroen
1 tl gemalen kardemom
een snuifje zwarte peper
2 tl vanille-extract
2 el bruine rum
7 g gedroogde gist
1 tl suiker
500 g bloem
150 ml lauwe melk
½ tl zout
3 el lichtbruine suiker
50 g boter
2 losgeklopte eieren
300 g marsepein
gesmolten boter en poedersuiker, voor de 
afwerking

Stollen 

Dit zoete Duitse feestbrood komt oorspronkelijk uit Dresden. Volgens de traditie 
worden er steeds twee broden tegelijk gebakken: eentje om weg te geven als 
geschenk en eentje om zelf op te eten.

Doe de rozijnen, krenten en gekonfijte citrusschil in een kom met de 
citroenschil, specerijen en rum. Laat 2 uur weken. Meng de gist, suiker, 
125 g bloem en de melk in de mengkom met de platte menghaak op 
stand 2. Dek af met een vochtige keukenhanddoek en laat 1 uur rijzen tot 
het mengsel begint te schuimen.

Kneed de resterende bloem, het zout, de bruine suiker, de in blokjes 
gesneden boter en de eieren onder het gistbeslag met de kneedhaak op 
stand 2 tot een kneedbaar deeg ontstaat. Voeg indien nodig een beetje 
melk toe. Kneed nog 3 minuten, dek nogmaals af en laat 1 uur rijzen, of 
zolang tot het deeg verdubbeld is in volume.

Kneed het deeg even door en meng er dan het geweekte fruit onder met 
de kneedhaak op stand 1; kneed het deeg echter niet te lang. Draai het 
deeg uit op een licht bebloemd werkvlak en verdeel in 2 porties. Rol elke 
portie uit tot een ovaal van 1 cm dik. Rol de marsepein uit tot 2 rolletjes 
die even lang zijn als het deeg. Maak met een deegrol een inkeping in 
elke lap deeg en leg er de marsepein in. Bevochtig het deeg met een 
beetje melk en vouw over de marsepein. Leg de broden op een ingevette 
bakplaat, dek af met een vochtige keukenhanddoek en laat 30 minuten 
rijzen.

Verwarm de oven voor op 180°C/gasstand 4. Bestrijk de broden met melk 
en bak in 30 minuten goudbruin. Laat de stollen afkoelen op een rooster 
en werk daarna af met gesmolten boter en poedersuiker.
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Voor 12 brioches
Voorbereiden: 25 minuten
Rijzen: 2 uur 30 minuten
Bakken: 15 minuten

15 g verse gist
2 el suiker
een snuifje saffraandraadjes
3 el lauw water
2 eieren
200 g bloem
een snuifje zout
100 g boter
100 g chocoladepastilles
1 eierdooier, voor het glazuur

Saffraanbrioche met chocolade 

Brioche is een verrijkt brood dat eieren en boter bevat. Het smaakt verrukkelijk 
bij het ontbijt, maar kan ook bij de lunch of het diner gegeten worden. Vervang de 
chocolade dan wel door geraspte kaas!

Verkruimel de gist in een maatbeker met de helft van de suiker, de 
saffraan en het water. Roer tot de gist is opgelost en laat 5 à 10 minuten 
staan tot het mengsel begint te schuimen. Kluts er de eieren onder. Meng 
de bloem, het zout en de rest van de suiker 15 seconden in de mengkom 
met de kneedhaak op stand 2.

Verhoog de snelheid tot stand 3 en kneed het gistmengsel beetje 
bij beetje onder de bloem tot een glad deeg ontstaat. Kneed nog 2 à 
3 minuten. Voeg de boter en chocoladepastilles toe, en kneed 3 minuten 
tot een homogeen geheel. Leg het deeg in een geoliede kom, dek af met 
een vochtige keukenhanddoek en laat 1 uur en 30 minuten rijzen op een 
warme plaats, of zolang tot het deeg verdubbeld is in volume.

Vet 12 briochevormpjes van 8 cm diameter en 5 cm diep in. Kneed het 
deeg even door op een licht bebloemd werkvlak en verdeel in 12 porties. 
Haal een derde van elke portie deeg en zet apart. Rol de grote porties tot 
bolletjes en leg deze in de bakvormpjes. Maak een kuiltje in het deeg. 
Rol de kleine porties deeg eveneens tot bolletjes en leg deze op het deeg 
in de vormpjes. Dek af en laat 1 uur rijzen.

Verwarm de oven voor op 220°C/gasstand 7. Meng de eierdooier met 
1 eetlepel water. Bestrijk er de brioches mee en bak ze in 12 à 15 minuten 
goudbruin. Draai de brioches na het bakken meteen uit en serveer warm 
met boter.
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Voor 18-20 doughnuts
Voorbereiden: 10 minuten
Koelen: 1 nacht
Rijzen: 2 uur
Bakken: 10 minuten

250 g bloem
1 tl zout
25 g suiker
15 g verse gist
100 ml melk
1 groot ei
40 g zachte boter
100 g fijne suiker
1 el English Breakfast theeblaadjes
400 g sinaasappelmarmelade met fijne 
schilletjes
zonnebloemolie, om te frituren

Doughnuts met marmelade 

Deze Amerikaanse gefrituurde ontbijtkoeken krijgen hier een Brits tintje door ze 
te vullen met sinaasappelmarmelade en ze in theesuiker te wentelen. Serveer 
de doughnuts warm (of zo snel mogelijk na het bakken) met clotted cream of 
mascarpone.

Zeef de bloem, het zout en de suiker in de mengkom. Meng 10 seconden 
met de kneedhaak op stand 2. Maak een kuiltje in de bloem. Verkruimel 
de gist in de lauwe melk, giet in het kuiltje en voeg het ei toe. Meng 
even op stand 2 en verhoog de snelheid tot stand 4. Kneed tot het deeg 
een bal vormt en meng er beetje bij beetje de boter onder tot het deeg 
glad is. Voeg een beetje bloem toe als het deeg te nat lijkt. Doe in een 
ingevette kom, dek af met plasticfolie en zet een nacht koel weg.

Duw de volgende dag het deeg in en kneed even door op een licht 
bebloemd werkvlak. Verdeel het deeg in twee porties en rol elke portie 
uit tot een lange rol van 3 à 4 cm dik. Snij de rollen in stukjes van 20 g. 
Leg deze op ingevette bakplaten en laat er voldoende ruimte tussen. Dek 
losjes af met geoliede plasticfolie en laat 1 à 2 uur rijzen op een warme 
plaats, of zolang tot het deeg verdubbeld is in volume.

Mix de fijne suiker en theeblaadjes in een koffiemolen en giet op een 
bord. Vul een spuitzak met een dunne spuitmond met de marmelade. 
Verhit de zonnebloemolie tot 190°C in een friteuse. Frituur de doughnuts 
in porties goudbruin. Laat uitlekken op keukenpapier en spuit een beetje 
marmelade in de doughnuts. Wentel de doughnuts snel in de theesuiker 
en hou warm terwijl je de rest bereidt. Om deze doughnuts om te toveren 
tot een heerlijk dessert, geef je er warme chocoladesaus en vanille-ijs bij.
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Voor 12 tot 15 croissants
Voorbereiden: 10 minuten
Rijzen: 2 uur
Koelen: 1 uur 10 minuten
Bakken: 15 minuten

350 g bloem
¾ tl zout
1 el suiker
7 g gedroogde gist
175-200 ml lauwe melk
175 g ijskoude boter
1 losgeklopt ei, voor het glazuur

Croissants 

Café au lait met croissants is het archetypische Parijse ontbijt. Maar deze 
halvemaanvormige gebakjes zijn ook lekker met een zoete of hartige vulling, 
bijvoorbeeld mascarpone en vijgencompote of Brie en tomatenchutney.

Zeef de bloem en het zout in de mengkom. Meng er 15 seconden de 
suiker en gist onder met de kneedhaak op stand 1. Maak een kuiltje in 
het midden en giet er de melk in. Kneed onder de bloem op stand 1, 
verhoog de snelheid tot stand 2 en kneed nog 2 minuten tot het deeg 
glad en elastisch is. Dek af met een vochtige keukenhanddoek en laat 
1 uur rijzen op een warme plaats, of zolang tot het deeg verdubbeld is in 
volume.

Duw het deeg in en kneed even door op een licht bebloemd werkvlak. 
Wikkel in een keukenhanddoek en zet 10 minuten koel weg. Leg de boter 
tussen twee vellen plasticfolie en rol uit tot een rechthoek. Vouw de boter 
in tweeën en rol nogmaals uit. Herhaal tot de boter plooibaar, maar nog 
steeds koud is. Rol daarna uit tot een platte rechthoek van 15 cm bij 
10 cm.

Draai het deeg uit op een bebloemd werkvlak en rol uit tot een rechthoek 
van 30 cm bij 15 cm. Leg de smalle kant naar je toe en leg de boter in het 
midden van het deeg. Vouw het onderste gedeelte van het deeg over de 
boter en het bovenste gedeelte over het geheel. Druk de open uiteinden 
dicht om een pakje te maken. Geef het deeg een halve draai naar rechts.

Herhaal het uitrollen, vouwen en draaien nog tweemaal. Wikkel het deeg 
daarna in plasticfolie en zet 30 minuten koel weg. Herhaal het uitrollen, 
vouwen en draaien nadien driemaal en zet nogmaals 30 minuten koel 
weg.

Bevochtig twee bakplaten met water. Rol het gekoelde deeg uit tot een 
rechthoek van 45 cm bij 30 cm. Snij het deeg in 6 vierkanten van 15 cm 
en snij elk vierkant diagonaal doormidden. Begin bij de onderkant van 
elke driehoek en rol het deeg losjes op; maak de punt vast met ei. Leg de 
gebakjes met de punt naar beneden op de bakplaten en draai de smalle 
punten naar binnen om de karakteristieke halvemaanvorm te maken. 
Bestrijk de croissants met ei, dek af met geoliede plasticfolie en laat 
1 uur rijzen op een warme plaats, of zolang tot het deeg verdubbeld is in 
volume.

Verwarm de oven voor op 220°C/gasstand 7. Bestrijk de croissants 
nogmaals met ei en bak 3 minuten. Zet de oventemperatuur lager tot 
190°C/gasstand 5 en bak de croissants in 10 à 12 minuten goudbruin 
en krokant. Laat enkele minuten rusten en leg de croissants dan op een 
rooster om af te koelen. Serveer warm of koud.
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Voor 4 personen 
Voorbereiden: 30 minuten
Bakken: 10 minuten

100 g ananas
1 mango
1 papaja
2 kiwi’s
2 kaki’s (sharonfruit)
8 physalis (Kaapse kruisbes of 
lampionplant)
8 aardbeien
bloem, om te bestuiven
poedersuiker, om te serveren

Dipsaus:
125 g suiker
250 ml water
1 el matcha (Japans groenetheepoeder)
1 el mirin (zoete Japanse rijstwijn)

Tempurabeslag:
1 groot ei
200 ml ijskoud water
125 g bloem
een snuifje zout
2 ijsblokjes
arachideolie, om te frituren

Tempura van exotische vruchten 
met dipsausje van matcha

Tempurabeslag bakt niet zo snel bruin als andere soorten beslag. Laat de 
ingrediënten dus maar net zo lang bakken tot ze een knapperig korstje krijgen. 
Deze tempura is heerlijk met een bolletje Mangosorbet (zie p.166) erbij.

Schil al het fruit, behalve de physalis en aardbeien. Snij de ananas, 
mango en papaja in partjes. Snij de kiwi’s en kaki’s in plakjes van ½ cm. 
Plooi de blaadjes van de physalis achterwaarts.

Maak de dipsaus: breng de suiker langzaam aan de kook met het water 
en de matcha. Roer tot de suiker is opgelost en laat zacht inkoken tot een 
siroop. Roer er daarna de mirin onder.

Maak het beslag: breek het ei in de mengkom en meng er het water onder 
met de draadgarde op stand 4. Vervang de draadgarde door de platte 
menghaak. Voeg de bloem en het zout toe en roer onder het eiermengsel 
op stand 1 tot de ingrediënten net vermengd zijn. Voeg de ijsblokjes toe 
aan het beslag.

Verhit de frituurolie op 180°C in een wok of frituurketel. Bestuif het fruit 
licht met bloem en wentel in het beslag. Schud er het overtollige beslag 
af en frituur het fruit in porties gedurende 1 à 2 minuten. Laat uitlekken 
op keukenpapier, bestuif met poedersuiker en serveer met de dipsaus.
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Churros met oranjebloesemwater 
en warme chocoladeganache

Deze Spaanse beignets worden gewoonlijk in warme chocolademelk gedompeld en 
bij het ontbijt gegeten. Experimenteer met andere smaken en geniet van deze royale 
Spaanse gebakjes op elk moment van de dag.

Voor 4 personen
Voorbereiden: 10 minuten
Rusten: 1 uur
Bakken: 10 minuten

350 g zelfrijzende bloem
½ tl gemalen kaneel
½ tl zout
1 ei
300-350 ml melk
2 el oranjebloesemwater
100 g suiker
½ tl piment d’Espelette
plantaardige olie, om te frituren
1 portie Chocoladeganache (zie p.27)
100 ml warme melk
¼ tl gemalen jamaicapeper (piment)
geraspte schil van 1 clementine
1-2 el bruine rum

Zeef de bloem, kaneel en het zout in de mengkom. Maak een kuiltje in het 
midden. Klop het ei los met 250 ml melk. Giet in het kuiltje en meng met de 
draadgarde op stand 4. Voeg beetje bij beetje voldoende melk toe op stand 6 
tot een glad beslag ontstaat dat makkelijk te spuiten is. Doe het beslag in een 
spuitzak met een stervormige spuitmond van 1 cm diameter.

Verhit de olie in een wok of friteuse tot 190°C. Spuit lange slierten beslag in 
de hete olie en frituur deze in 4 à 6 minuten goudbruin en gaar. Verwijder de 
churros met een keukentang of schuimspaan en laat uitlekken op keukenpapier. 
Sprenkel er onmiddellijk oranjebloesemwater over. Snij of knip de churros in 
slierten van 10 cm lang en hou ze warm terwijl je de rest frituurt. Meng de suiker 
en piment d’Espelette. Strooi over de churros als ze allemaal gefrituurd zijn.

Maak de chocoladeganache zoals beschreven op pagina 27 en voeg de melk, 
jamaicapeper en clementineschil toe. Roer er rum naar smaak onder en geef als 
dipsausje bij de churros.
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Mascarponesorbet met saffraan 
en carambola’s in siroop

Samen met deze romige sorbet en het warme aroma van de saffraan vormen deze 
carambola’s in siroop een eenvoudig maar elegant nagerecht waarmee je je gasten kan 
verrassen en verleiden.

Voor 4 personen
Voorbereiden: 5 minuten
Koken: 15 minuten
Invriezen/marineren: 1 nacht

250 g mascarpone
1 capsule saffraanpoeder
250 g suiker
500 ml melk

Carambola’s in siroop:
2 grote sappige carambola’s (stervruchten)
100 g suiker
150 ml water
een snuifje saffraandraadjes
sap van 1 citroen

Maak dit nagerecht een dag vooraf en begin met de sorbet: doe alle ingrediënten 
in de mengkom en roer met de draadgarde op stand 4 tot een glad mengsel. Giet 
in de vrieskom van de roomijsmaker en roer met de roerspaan op stand 2 tot de 
sorbet bijna helemaal is opgesteven. Schep in een diepvriesdoos en vries een 
nacht in.

Snij de carambola’s in plakjes en doe deze in een pan met zware bodem. Voeg 
de helft van de suiker en het water toe. Breng aan de kook en roer tot de suiker 
is opgelost. Laat 5 minuten zacht koken tot het fruit gaar, maar nog stevig is. Giet 
af en bewaar de siroop.

Voeg de rest van de suiker en de saffraan toe aan de siroop. Laat inkoken 
tot een dikke siroop. Giet over de stervruchten en voeg het citroensap toe. 
Laat nog 1 minuut zacht koken, haal van het vuur en zet een nacht koel 
weg. Laat de volgende dag op kamertemperatuur komen en serveer met de 
mascarponesorbet.
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Limoenijs met kokos

Limoen en kokos vormen een droomhuwelijk. Geef dit roomijs bij een Carpaccio van 
ananas (zie p.168) of een Tarte tatin met ananas en piment d’Espelette (zie p.202) voor 
een stijlvol nagerecht.

Voor 4 tot 6 personen
Voorbereiden: 15 minuten
Invriezen: 1 nacht

200 ml room
400 ml kokosmelk
150 g suiker
75 ml limoensap
geraspte schil van 2 limoenen
2 el witte rum

Zet de vrieskom de dag voordien in de diepvries. Doe de volgende dag de room, 
kokosmelk en 100 g suiker in een pannetje. Verwarm op een laag vuur tot de 
suiker is opgelost, laat afkoelen en zet in de diepvries. Doe de rest van de suiker 
in een pannetje met het limoensap en de schil. Verwarm eveneens op een laag 
vuur tot de suiker is opgelost en laat inkoken tot een siroop. Laat afkoelen en 
vries ook in.

Roer beide mengsels als ze halfbevroren zijn in de mengkom onder elkaar 
met de draadgarde op stand 6. Giet in de vrieskom, voeg de rum toe, maak de 
roerspaan vast en draai tot ijs op stand 2. Schep in een diepvriesdoos en zet een 
nacht in de diepvries om op te stijven. Zet het ijs 20 minuten voor het serveren 
in de koelkast.

Inhoud



Nagerechten166

Mangosorbet met chilisiroop

De chilipeper voegt een sensatie van hitte toe, wat voor een aangenaam contrast zorgt met 
het zoete van de mango en het ijskoude van de sorbet.

Voor 4 personen 
Voorbereiden: 10 minuten
Koelen: 1 uur
Invriezen: 1 nacht

3 rijpe mango’s
2 citroenen
250 g poedersuiker

Chilisiroop:
250 g suiker
300 ml water
3 grote rode chilipepers

Zet de vrieskom de dag voordien in de diepvries. Schil en ontpit de mango’s. 
Snij het vruchtvlees in stukken. Pureer de mango in de mengkom met de fruit- en 
groentezeef op stand 4. Pers de citroenen in de mengkom met de citruspers op 
stand 6. Voeg de poedersuiker toe en meng 2 minuten met de draadgarde op 
stand 4 tot de suiker is opgelost en het mengsel glad is. Zet 1 uur koel weg.

Doe het mangomengsel in de vrieskom. Maak de roerspaan vast en draai tot ijs 
op stand 2. Schep in een diepvriesdoos en zet een nacht in de diepvries om op 
te stijven.

Maak de chilisiroop: breng de suiker langzaam aan de kook met het water. Roer 
tot de suiker is opgelost en laat 1 minuut inkoken. Ontpit de chilipepers en snij 
ze in fijne ringetjes. Voeg toe aan de siroop en laat 25 minuten zacht pruttelen. 
Haal de pan van het vuur als de chilireepjes bijna transparant zijn. Laat een 
nacht weken in de siroop.

Schep de mangosorbet de volgende dag in kommetjes en druppel er de 
chilisiroop over.
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Voor 6 personen
Voorbereiden: 10 minuten
Koken: 15 minuten
Invriezen en marineren: 1 nacht

450 g geschilde rijpe bananen
100 g poedersuiker
½ tl versgeraspte nootmuskaat
3 el ahornsiroop
3 el bruine rum
300 ml slagroom

Ananascarpaccio:
300 g suiker
2 stuks steranijs
1 vanillestokje
1 kaneelstokje
½ tl szechuanpeperkorrels
een snuifje saffraandraadjes
400 ml water
50 ml witte rum
1 rijpe ananas

Bananenijs met ahornsiroop en rum, 
ananascarpaccio met specerijen

Dit is een van de snelste recepten voor roomijs die ik ken: je moet enkel bananen 
pureren en slagroom opkloppen. Het romige ijs contrasteert met de verse ananas. 
Voor een luxueus nagerecht serveer je er Schwarzwälder Kirschfondants (zie 
p.188) bij.

Maak dit nagerecht een dag vooraf en begin met het roomijs: pureer de 
bananen in de mengkom met de fruit- en groentezeef op stand 4. Meng 
er de poedersuiker, nootmuskaat, ahornsiroop en rum onder met de 
platte menghaak op stand 4 tot een glad mengsel ontstaat. Doe in een 
andere kom.

Was en droog de mengkom grondig af. Klop de slagroom zacht op met 
de draadgarde op stand 6. Spatel voorzichtig onder de bananenpuree en 
schep in een diepvriesdoos. Vries een nacht in.

Maak de ananascarpaccio: doe de suiker in een pannetje met de 
steranijs, het gespleten vanillestokje, de kaneel, szechuanpeper en 
saffraan. Voeg het water toe en breng langzaam aan de kook. Roer tot de 
suiker is opgelost en laat 15 minuten zacht koken. Voeg de rum toe en 
haal van het vuur.

Schil de ananas en verwijder de ‘ogen’. Snij de ananas in de lengte 
in vieren en snij elk kwart in plakjes met de schaaftrommel van de 
roterende groenteschaaf en -rasp op stand 4. Doe de plakjes ananas in 
een ondiepe recipiënt en giet er de siroop over. Dek af en zet een nacht 
koel weg. Laat de ananas de volgende dag op kamertemperatuur komen 
en serveer bij het bananenijs.
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Pruimentoetje met hibiscus  
en zandkoekjes met gekonfijte gember

Een Engelse ‘fool’ (letterlijk: ‘dwaas’) is een nagerecht van gepureerd fruit met opgeklopte 
slagroom. Ik heb er mascarpone en Cointreau aan toegevoegd voor een meer volwassen 
versie. Dit nagerecht is ook heel lekker met geforceerde rabarber (dit is rabarber die 
tijdens de groei niet aan het licht werd blootgesteld en daardoor lichtroze en zacht van 
smaak is).

Voor 4 tot 6 personen
Voorbereiden: 5 minuten
Infuseren: 15 minuten
Koken: 35 minuten

400 g blauwe pruimen
100-125 g acaciahoning
1 kaneelstokje
300 ml slagroom
3 el Cointreau
2 el poedersuiker
100 g mascarpone
geraspte schil van 2 clementines
1 portie Zandkoekjes met gekonfijte gember (zie p.23), om te serveren

Hibiscussiroop:
5 g gedroogde hibiscusbloemen
250 ml water
100 g suiker

Maak eerst de hibiscussiroop: doe de hibiscusbloemen in een pannetje met het 
water. Breng aan de kook, haal meteen van het vuur en laat 15 minuten afgedekt 
infuseren. Giet daarna af en meet 200 ml hibiscussap af. Doe in de pan, voeg de 
suiker toe en breng langzaam aan de kook. Roer tot de suiker is opgelost, laat 
inkoken tot een siroop en afkoelen.

Ontpit en snij de pruimen in stukken van 2,5 cm. Doe deze in een pan met 
de honing en kaneel. Kook 20 minuten tot het fruit zacht en bijna moes is 
geworden. Laat afkoelen.

Klop de slagroom, Cointreau en poedersuiker in de mengkom met de draadgarde 
op stand 6 tot zachte pieken. Meng kort met de mascarpone en clementineschil. 
Spatel voorzichtig onder het fruit. Schep in glazen of kommetjes en druppel er 
de hibiscussiroop over. Serveer met de zandkoekjes.
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Voor 4 personen 
Voorbereiden: 30 minuten
Koken: 15 minuten

4 eieren
een snuifje zout
250 g suiker
500 ml melk
1 eierdooier
1 el espressokoffiebonen
2 el ahornsiroop (maple syrup)
50 ml koud water
75 g pecannoten

Sneeuweieren met koffie, 
ahornsiroop en pecankaramel

Deze sneeuweieren zijn ook bekend onder hun Franse namen: ‘œufs à la neige’ of 
‘île flottante’ (wat ‘vlottend eiland’ betekent). Beide benamingen verwijzen naar 
de ongelooflijke lichtheid van deze gepocheerde meringues.

Splits de eieren en klop de eiwitten in de mengkom schuimig met de 
draadgarde op stand 6; bewaar de eierdooiers. Voeg het zout toe en 
klop de eiwitten op stand 8 tot zachte pieken. Voeg de 50 g suiker, 
met 1 eetlepel tegelijk, toe aan het eiwitschuim en meng goed na elke 
toevoeging.

Giet de melk in een lage pan en breng tot tegen het kookpunt. Maak 
quenelles (ovale vormen) of ruw gevormde hoopjes van het eiwitschuim 
en laat deze voorzichtig in de melk glijden. Pocheer de meringues 2 à 
3 minuten tot ze verdubbeld zijn in volume en stevig aanvoelen; doe dit 
in porties. Haal de meringues uit de pan met een schuimspaan en laat 
uitlekken op keukenpapier. In totaal moeten er 8 à 12 meringues zijn, 
afhankelijk van de grootte van de meringues.

Zeef de melk in een andere pan en breng weer aan de kook. Doe de 
bewaarde eierdooiers in de mengkom met de extra dooier. Voeg de 
fijngemalen koffiebonen en 75 g suiker toe. Meng met de draadgarde op 
stand 6 tot een dikke en bleke massa. Giet de hete melk langzaam op 
de eierdooiers en meng op stand 2 tot een homogeen geheel. Giet het 
mengsel in de pan en laat al roerend op een laag vuur indikken tot de 
crème de achterkant van een lepel bedekt. Voeg de ahornsiroop toe en 
laat afkoelen.

Maak de karamel. Doe 125 g suiker in een pan met zware bodem  en 
verwarm op een laag vuur tot de suiker is opgelost. Zet het vuur hoger 
en laat de suiker op een hoog vuur inkoken tot een goudbruine karamel. 
Beweeg de pan af en toe heen en weer, zodat de karamel gelijkmatig kan 
kleuren. Voeg dan voorzichtig het water toe; pas op, want de karamel zal 
opkoken en luid knetteren. Blijf roeren op een laag vuur tot de karamel 
weer glad en licht vloeibaar is. Hak de pecannoten grof en meng onder 
de karamel.

Lepel de koffiecrème in diepe borden en schik er 2 à 3 meringues op. 
Druppel er de pecankaramel over en serveer.
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Tiramisù met frambozen, sinaasappel en kardemom

De ster in dit beroemde Italiaanse nagerecht is mascarpone, een volvette roomkaas. In 
tiramisù wordt mascarpone gecombineerd met koffie en alcohol. Maar je kunt uiteraard 
andere ingrediënten gebruiken, zoals in dit recept.

Voor 8 tot 10 personen
Voorbereiden: 25 minuten
Koelen: 4 à 6 uur

8 eieren
75 g poedersuiker
500 g mascarpone
geraspte schil van 1 sinaasappel
2 tl gemalen kardemom
3 el oranjebloesemwater
een snuifje zout
500 ml hete espressokoffie
100 ml crème de cacao
30-36 boudoirkoekjes (lange vingers)
375 g frambozen
4 el cacaogrué (fijngemalen cacaobonen)

Splits de eieren. Meng de eierdooiers en poedersuiker in de mengkom met de 
draadgarde op stand 8 tot een dikke en bleke massa. Verminder tot stand 4 en 
meng er de mascarpone onder. Voeg ook de sinaasappelschil, kardemom en het 
oranjebloesemwater toe. Meng kort tot een homogeen geheel en schep in een 
grote kom.

Was en droog de mengkom en draadgarde grondig af. Klop de eiwitten op stand 
8 stijf met het zout. Spatel het eiwitschuim voorzichtig onder de mascarpone.

Meng de espressokoffie met de crème de cacao. Dompel de helft van de 
boudoirkoekjes in de koffie en breng een laag aan op de bodem van een grote 
schotel. Bedek met de helft van de mascarpone en frambozen.

Dompel de rest van de boudoirkoekjes in de koffie en schik op de frambozen. 
Bedek met de rest van de mascarpone en frambozen. Werk af met de cacaogrué. 
Zet 4 à 6 uur koel weg vooraleer te serveren.
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Zabaglione met hazelnoten en tonkaboon

Het complexe aroma van tonkaboon doet denken aan amandelen, anijs en vanille, met een 
lichte toets van karameltabak. De combinatie met hazelnoten is erg geslaagd.

Voor 4 tot 6 personen
Voorbereiden: 10 minuten

6 zeer verse eierdooiers
50 g poedersuiker
1 tl gemalen tonkaboon
6 el Frangelico (hazelnotenlikeur)
2 el geroosterde en fijngemalen hazelnoten

Meng de eierdooiers, poedersuiker, tonkaboon en Frangelico 5 minuten in de 
mengkom met de draadgarde op stand 8 tot een dikke en bleke massa. Verhoog 
de snelheid tot 10 en meng nog 5 à 7 minuten tot het mengsel verdriedubbeld 
is in volume en nauwelijks nog vloeibaar. Schep in 6 glazen en strooi er de 
hazelnoten over. Serveer meteen.
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Biscotti met gedroogde kersen, 
pistachenoten en szechuanpeper

Deze harde Italiaanse koekjes worden tweemaal gebakken, vandaar de naam: bis-cotti. 
Ze zijn heerlijk met een glas Vin Santo, een Toscaanse versterkte wijn, om te dippen. Maar 
een cappuccino of warme chocolademelk werken net zo goed.

Voor ongeveer 60 biscotti
Voorbereiden: 10 minuten
Bakken: 45 minuten

300 g bloem
1 ½ tl bakpoeder
150 g suiker
1 tl gemalen szechuanpeper
3 eieren
75 g gedroogde kersen
75 g gedopte pistachenoten

Verwarm de oven voor op 180°C/gasstand 4. Meng de bloem, het bakpoeder, de 
suiker en szechuanpeper 15 seconden in de mengkom met de platte menghaak 
op stand 2.

Plaats de kneedhaak en kneed de eieren onder de bloem op stand 4 tot het deeg 
een bal vormt. Voeg de kersen en pistachenoten toe en blijf kneden op stand 2 
tot het deeg loskomt van de kom. Verdeel het deeg in twee gelijke porties.

Maak van elke portie op een licht bebloemd werkvlak een rol van 4 à 5 cm 
diameter.  Leg de rollen op een ingevette bakplaat en bak 20 à 25 minuten 
tot ze goudbruin kleuren langs de randen. Haal de rollen uit de oven en laat 
10 minuten opstijven. Snij in plakjes van 1 cm en leg deze op de bakplaat. Bak 
nog 10 minuten en laat de biscotti afkoelen op een rooster.
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Voor 8 personen
Voorbereiden: 10 minuten
Bakken: 1 uur

4 eiwitten
een snuifje zout
220 g suiker
2 el losse jasmijnthee
2 tl maïszetmeel
1 tl witte wijnazijn
1 mango
1 papaja
1 carambola (of stervrucht)
2 kiwi’s
4 rijpe vijgen
2 porties Gin en tonic syllabub (zie p.28),
gearomatiseerd met 1 vanillestokje
en 2 el midori in plaats van de gin
1 granaatappel
4 el jasmijnsiroop

Jasmijnpavlova’s met exotische vruchten 

Dit nagerecht is genoemd naar de Australische balletdanseres Anna Pavlova, 
omdat Escoffier bij het zien van haar tutu moest denken aan een meringue. Het 
geheim van de krokante buitenkant en het smeuïge binnenste van de meringue zit 
‘m in de toevoeging van maïszetmeel en azijn. Midori is een meloenlikeur.

Verwarm de oven voor op 170°C/gasstand 3. Klop de eiwitten en het 
zout met de draadgarde op stand 4 tot een schuimig mengsel. Verhoog 
de snelheid tot stand 8 en blijf kloppen tot zachte pieken ontstaan. Mix 
de suiker en jasmijnthee redelijk fijn in een koffiemolen. Meng onder 
de eiwitten, met 1 eetlepel tegelijk. Wacht tot de vorige eetlepel is 
opgenomen alvorens de volgende toe te voegen. Verhoog de snelheid 
tot 10 als het eiwitschuim begint te glanzen en blijf suiker toevoegen. Als 
alle suiker is opgenomen, zal het eiwitschuim zeer stevig en glanzend 
zijn.

Verwijder de draadgarde en zeef het maïszetmeel over het eiwitschuim. 
Sprenkel er de azijn over en spatel beide onder het eiwitschuim met 
een grote metalen lepel. Vorm 8 cirkels van 10 cm diameter op twee 
siliconenmatjes. Maak een kuiltje in de meringues, zodat je ze na 
het bakken kunt vullen. Zet de meringues in de oven en verminder de 
temperatuur meteen naar 130°C/gasstand 1/2. Bak de meringues  
1 uur. De meringues zijn klaar als ze droog aanvoelen en makkelijk van 
de siliconenmatjes loskomen. Zet de oven uit, maar laat de meringues 
afkoelen in de oven met de deur op een kier. Dit zorgt ervoor dat de 
meringues niet barsten tijdens het afkoelen.

Schil het fruit indien nodig en snij het in parten of plakjes. Schep 
de syllabub in de meringues en schik er het fruit op. Halveer de 
granaatappel en strooi de pitten over het fruit. Druppel de jasmijnsiroop 
over de pavlova’s en serveer meteen.
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Voor 4 tot 6 personen
Voorbereiden: 20 minuten
Koken: 30 minuten
Invriezen: 4 uur

100 ml melk
300 ml slagroom
1 el matcha (Japanse groenetheepoeder)
50 g suiker
3 grote eierdooiers
100 g witte chocolade
2 gelatineblaadjes

Vlierbloesemgranité:
150 g suiker
400 ml water
125 ml vlierbloesemsiroop
sap van ½ citroen

Witte chocoladebavarois met groene thee  
en vlierbloesemgranité

Een bavarois is een kruising tussen een pannacotta en een mousse. Het is 
belangrijk dat je de crème helemaal laat afkoelen voor je er de opgeklopte 
slagroom onder spatelt. Maar laat de crème niet helemaal opstijven, anders wordt 
de bavarois klonterig.

Doe de melk, 100 ml slagroom en matcha in een pannetje met ½ eetlepel 
suiker. Breng aan de kook en roer tot de matcha en suiker zijn opgelost. 
Meng de eierdooiers en de rest van de suiker in de mengkom met de 
draadgarde op stand 4 tot een dikke en bleke massa. Giet de hete melk 
op de eierdooiers en meng op stand 2 tot een homogeen geheel.

Doe het eiermengsel weer in de pan en laat op een laag vuur al roerend 
indikken tot de crème de achterkant van een lepel bedekt. Rasp de witte 
chocolade en laat de gelatine weken in koud water. Haal de ingedikte 
crème van het vuur en giet op de chocolade. Roer glad. Knijp de gelatine 
uit en meng onder de chocoladecrème. Zeef in een kom en bedek 
het oppervlak met plasticfolie, zodat er geen vel op komt tijdens het 
afkoelen. Zet koel weg tot de crème is afgekoeld en begint op te stijven.

Maak de vlierbloesemgranité: doe de suiker in een pannetje met 150 ml 
water. Breng langzaam aan de kook en roer tot de suiker is opgelost. Haal 
van het vuur en giet 250 ml van deze siroop in een maatbeker. Voeg de 
vlierbloesemsiroop, het citroensap en 250 ml water toe. Meng goed en 
giet in een ondiepe recipiënt. Vries 2 uur in tot de granité is opgesteven 
langs de randen.

Klop intussen de resterende 200 ml slagroom op in de mengkom met de 
draadgarde op stand 6 tot zachte pieken. Spatel voorzichtig onder de 
witte chocoladecrème en schep in kommetjes of glazen. Zet koel weg om 
op te stijven, of giet in een grote kom en schep er vlak voor het serveren 
quenelles uit.

Roer de opgesteven ijsmassa los met een vork en meng met het nog 
vloeibare gedeelte van de granité. Zet 30 minuten in de diepvries en roer 
nogmaals los met een vork. Herhaal dit proces tot de granité luchtig is en 
grote ijskristallen bevat. Geef bij de bavarois.
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Petits pots de crème au chocolat et à la menthe

Deze potjes met chocoladecrème zijn zeer snel en makkelijk te maken. De mogelijkheden 
om te variëren zijn eindeloos, dus je kan blijven experimenteren.

Voor 4 personen 
Voorbereiden: 5 minuten
Infuseren: 20 minuten
Koken: 10 minuten
Koelen: 2 uur

300 ml dunne room
½ bosje munt
200 g pure chocolade (70%)
2 grote eierdooiers
3 el crème de menthe
25 g boter
gekristalliseerde muntblaadjes, voor de afwerking
8 koekjes naar keuze, om te serveren

Doe de room en munt in een pannetje en breng aan de kook. Haal meteen van 
het vuur, dek af en laat 20 minuten infuseren. Zeef de room daarna in een pan 
en gooi de munt weg.

Rasp de chocolade in de mengkom met de grove rasptrommel van de roterende 
groenteschaaf en -rasp op stand 4. Breng de gearomatiseerde room aan 
de kook en giet op de chocolade. Roer glad en meng er de eierdooiers en 
crème de menthe onder met de draadgarde. Laat even afkoelen en meng er 
ook de boter onder. Giet in kleine potjes of glaasjes en zet koel weg. Laat 
op kamertemperatuur komen en werk af met gekristalliseerde muntblaadjes 
alvorens te serveren met de koekjes.
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Chocolademousse met Lapsang Souchong  
en single malt whisky

Chocolademousse bestaat in vele vormen: met of zonder boter, room of alcohol. In dit 
recept heb ik ervoor gekozen om de pure chocoladesmaak te combineren met rokerige 
Lapsang Souchong thee en de turfsmaak van single malt whisky, wat resulteert in een erg 
volwassen toetje.

Voor 4 personen
Voorbereiden: 15 minuten
Koelen: 1 nacht

150 g pure chocolade (70%)
50 g boter
50 g suiker
½ el losse Lapsang Souchong thee
3 grote eieren
2 el single malt whisky
een snuifje zout
cacaogrué (grofgemalen cacaobonen), om te serveren

Rasp de chocolade in een hittebestendige kom met de grove rasptrommel van 
de roterende groenteschaaf en -rasp op stand 4. Voeg de boter toe en smelt 
boven een pan met zacht pruttelend water. Roer glad en zet opzij.

Maal de suiker en thee fijn in een koffiemolen. Splits de eieren. Meng de 
eierdooiers, theesuiker en whisky in de mengkom met de draadgarde op stand 
6 tot een dikke en bleke massa. Spatel er voorzichtig de gesmolten chocolade 
onder.

Was en droog de mengkom en draadgarde grondig af. Klop de eiwitten met een 
snuifje zout stijf met de draadgarde op stand 8. Spatel voorzichtig onder het 
chocolademengsel. Schep in kommetjes of op bordjes; of giet in een grote kom 
om in de vorm van quenelles te serveren. Zet 1 nacht koel weg. Strooi er vlak 
voor het serveren de cacaogrué over.
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Voor 8 personen 
Voorbereiden: 30 minuten
Bakken: 15 minuten

250 g pure chocolade (70%)
250 g boter
2 el kirsch
225 g suiker
2 tonkabonen
5 eieren
5 eierdooiers
50 g bloem

Kriekencompote:
800 g noordkrieken in bokaal
4 el kirsch

Mascarponeroom:
1 vanillestokje
250 g mascarpone
50 ml melk
200 g zure room
2 el kirsch
50 g poedersuiker

Schwarzwälder Kirschfondants

Schwarzwälder Kirschtorte is een wereldberoemde Duitse cake waarin pure 
chocolade gecombineerd wordt met sappige kersen en het bedwelmende aroma 
van kirsch. Dit is mijn versie van dit klassieke nagerecht.

Maak eerst de kriekencompote: laat de krieken uitlekken en bewaar het 
sap. Doe de helft van de krieken in een kom en giet er de kirsch op. Laat 
20 minuten marineren. Laat de krieken daarna uitlekken en zet opzij. 
Voeg de kirsch toe aan het bewaarde kriekensap. Breng dit aan de kook 
en laat inkoken tot een dikke siroop. Giet over de resterende krieken en 
zet opzij.

Maak de mascarponeroom: splits het vanillestokje en schraap er de 
zaadjes uit. Roer deze onder de mascarpone met de melk. Meng de zure 
room, kirsch en poedersuiker met de draadgarde op stand 6. Spatel onder 
de vanillemascarpone en zet koel weg.

Verwarm de oven voor op 200°C/gasstand 6. Smelt de chocolade met 
de boter en kirsch. Mix de suiker en tonkabonen fijn in een koffiemolen. 
Meng de eieren, eierdooiers en tonkasuiker in de mengkom met de 
draadgarde op stand 8 tot een dikke en bleke massa. Spatel er de 
gesmolten chocolade onder. Zeef de bloem over het beslag en meng kort.

Verdeel de helft van het chocoladebeslag over 8 goed ingevette 
en bebloemde potjes van 200 ml. Schik er voorzichtig 3 in kirsch 
gemarineerde krieken op en bedek met de rest van het beslag. Bak 
10 à 12 minuten tot de bovenkant stevig aanvoelt, maar de gebakjes 
vanbinnen nog halfvloeibaar zijn. Laat 1 minuut rusten alvorens uit te 
draaien en te serveren met de kriekencompote en mascarponeroom.
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Voor 8 personen
Voorbereiden: 20 minuten
Koelen: 1 uur
Koken: 30 minuten

100 g zachte boter
100 g poedersuiker
2 grote eierdooiers
225 g bloem
25 g cacaopoeder
een mespunt zout
zure room, om te serveren
cacaopoeder, om te bestuiven

Chocoladevulling:
300 g gedroogde abrikozen
75 ml water
3 el citroensap
200 g melkchocolade van goede kwaliteit
100 g pure chocolade (85%)
200 g boter
2 eieren
2 eierdooiers
50 g suiker
1 ½ tl versgemalen szechuanpeper

Chocoladetaartjes met abrikozen 
en szechuanpeper

Chocolade is heerlijk in combinatie met rins fruit zoals abrikozen, frambozen en 
aardbeien. Maar deze taartjes zijn net zo lekker met peren, bananen of mango’s.

Meng de boter en suiker in de mengkom met de platte menghaak 
op stand 2 tot een bleke en luchtige massa. Roer er een voor een de 
eierdooiers onder tot het geheel goed gemengd is. Voeg de bloem, het 
cacaopoeder en zout toe en meng op stand 4 tot het deeg een bal vormt. 
Wikkel in plasticfolie en zet 30 minuten koel weg. Rol dan het deeg uit op 
een licht bebloemd werkvlak en bekleed er 8 beboterde taartvormpjes 
van 8 cm diameter mee. Prik de bodem in met een vork en zet weer  
30 minuten koel weg.

Verwarm de oven voor op 180°C/gasstand 4. Beleg de taartvormpjes 
met bakpapier en bakbonen. Bak 20 minuten blind. Verwijder daarna 
bakpapier en -bonen, en laat afkoelen. 

Maak intussen de abrikozenpuree. Hak de abrikozen fijn en doe ze in 
een pan met het water. Laat 5 minuten stoven op een laag vuur tot de 
abrikozen zacht zijn en pureer  in de blender tot een gladde massa 
met het citroensap. Verdeel de abrikozenpuree over de taartvormpjes en 
strijk glad.

Smelt intussen de chocolade en boter samen. Klop de eieren, 
eierdooiers, suiker en szechuanpeper in de mengkom met de draadgarde 
op stand 8 tot een dikke en bleke massa. Spatel er de warme chocolade 
onder en giet in de taartvormpjes. Bak 8 minuten in de oven op 
180°C/gasstand 4. De vulling zal nog niet helemaal gestold zijn, maar 
verder opstijven tijdens het afkoelen. Serveer de taartjes warm of op 
kamertemperatuur met zure room. Bestuif met cacaopoeder voor het 
serveren.
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Voor 6 personen 
Voorbereiden: 15 minuten
Koelen: 30 minuten
Bakken: 25 minuten

50 g marsepein
75 g poedersuiker
2 el gedroogde lavendel
50 g zachte boter
2 eierdooiers
2 el cacaopoeder
50 g gemalen amandelen
2 el crème de cacao
1 portie Banketbakkersroom (zie p.26), 
bereid met 50 g geraspte pure chocolade 
(70%)
1 portie Snel bladerdeeg (zie p.24)
1 ei
1 el poedersuiker
1 portie Engelse room (zie p.25), bereid 
met 2 el gedroogde lavendel

Pithiviers met chocolade en lavendel 

Serveer deze Franse amandelgebakjes warm met pistache-ijs of op 
kamertemperatuur met lavendelroom.

Rasp de marsepein in de mengkom met de middelgrove rasptrommel van 
de roterende groenteschaaf en -rasp op stand 4. Mix de poedersuiker en 
lavendel in een koffiemolen. Voeg toe aan de mengkom, samen met de 
boter. Meng met de platte menghaak op stand 2 tot een bleke en luchtige 
massa. Meng er een voor een de eierdooiers onder en voeg ook het 
cacaopoeder, de amandelen en crème de cacao toe. Roer er ten slotte 
100 ml banketbakkersroom onder, met 1 eetlepel tegelijk (bewaar de rest 
van de banketbakkersroom voor een ander gerecht). Dek af en zet koel 
weg.

Rol het deeg op een licht bebloemd werkvlak uit. Snij er 12 cirkels van 
10 cm diameter uit en leg deze op een bakplaat met bakpapier. Verdeel 
de vulling over 6 deegcirkels, maar laat een rand van 2 cm vrij. Bestrijk 
de randen met water en leg de resterende deegcirkels op de vulling. Druk 
de randen goed aan en maak een gekarteld patroon met een vork. Zet 
30 minuten koel weg.

Verwarm de oven voor op 220°C/gasstand 7. Klop het ei los met 
1 eetlepel water en bestrijk er de gebakjes mee. Maak met een mes 
een wielpatroon op de bovenkant van het deeg. Maak een gaatje in 
het oppervlak, zodat de stoom kan ontsnappen, en bak de pithiviers 
20 minuten tot ze goed gerezen en goudbruin zijn. Bestuif met 
poedersuiker en zet nog 5 minuten in de oven. Haal de pithiviers uit de 
oven en laat 10 minuten afkoelen alvorens te serveren met lavendelroom.
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Citroentaart met vanille

Dit is een klassieke Franse citroentaart. Wissel de citroen en vanille af met 
bloedsinaasappel en tijm of limoen en groene thee. Zanddeeg is moeilijker in het gebruik 
dan kruimeldeeg. Geen nood als het deeg scheurt tijdens het bekleden van de taartvorm: 
gebruik restjes deeg om scheurtjes op te vullen.

Voor 8 personen
Voorbereiden: 15 minuten
Bakken: 1 uur 10 minuten

1 portie Zanddeeg (zie p.23), bereid met 2 el gedroogde lavendel
2-3 citroenen
1 vanillestokje
4 eieren
1 eierdooier
200 g suiker
200 ml room
poedersuiker, om te bestuiven (optioneel)
clotted cream (of mascarpone), om te serveren

Verwarm de oven voor op 180°C/gasstand 4. Rol het deeg uit op een licht 
bebloemd werkvlak en bekleed er een losse taartvorm van 23 cm diameter 
mee. Prik het deeg in met een vork en vul met bakpapier en bakbonen. Bak 
12 minuten blind. Verwijder het papier en de bonen, en bak nog 15 minuten.

Rasp intussen de schil van de citroenen en hou apart. Halveer de citroenen 
en pers het sap met de citruspers op stand 6. Splijt het vanillestokje en 
schraap er de zaadjes uit. Meng de eieren, eierdooier, suiker, citroenschil en 
vanillezaadjes in de mengkom met de draadgarde op stand 6 tot een bleek en 
dik mengsel. Meng er het citroensap onder op stand 2 en spatel er voorzichtig 
de room onder. Giet in de hete taartvorm en verlaag de oventemperatuur tot 
130°C/gasstand 1/2. Bak de taart 40 minuten tot de vulling net stevig aanvoelt. 
Laat afkoelen en bestuif eventueel met poedersuiker. Geef er clotted cream of 
mascarpone bij.
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Voor 6-8 personen
Voorbereiden: 10 minuten
Koken: 1 uur 15 minuten

1 portie Zoet kruimeldeeg (zie p.22)
125 g zachte boter
125 g suiker
2 losgeklopte eieren
25 g bloem
125 g gemalen hazelnoten
1 portie Witte chocolade-ijs (zie p.27), om 
te serveren

Rodewijnperen:
½ fles beaujolais
125 ml rode port
250 ml vers sinaasappelsap
schil van 2 sinaasappels
schil van 1 citroen
1 laurierblaadje
2 tl korianderzaadjes
1 takje rozemarijn
1 kaneelstokje
1 tonkaboon
250 g suiker
3-4 rijpe, maar stevige stoofpeertjes

Hazelnotentaartjes met rodewijnperen 

Frangipane is een mengeling van boter, suiker en gemalen noten (gewoonlijk 
amandelen), die als basis kan dienen voor vruchtentaarten allerhande. Door de 
peren in rode wijn te pocheren, krijgen ze een intens robijnrode kleur terwijl het 
zachte vruchtvlees binnenin romig wit blijft.

Maak eerst de rodewijnperen: doe alle ingrediënten, behalve de 
peertjes, in een grote pan en breng langzaam aan de kook. Roer tot de 
suiker is opgelost en zet het vuur lager. Laat 10 minuten zacht koken. 
Schil de peertjes en verwijder het klokhuis, maar laat er de steeltjes 
aan. Halveer de peertjes en leg ze in de siroop. Dek af met bakpapier 
en pocheer 20 à 30 minuten tot de peertjes zacht zijn. Haal de peertjes 
uit de siroop en laat afkoelen. Kook het pocheervocht in tot een dikke 
siroop, zeef en laat afkoelen.

Verwarm de oven voor op 180°C/gasstand 4. Vet 6 à 8 taartvormpjes van 
10 cm diameter in. Rol het kruimeldeeg uit en bekleed de taartvormpjes. 
Zet 30 minuten koel weg. Roer de boter en suiker in de mengkom met 
de platte menghaak op stand 4 tot een bleke en luchtige massa. Voeg 
geleidelijk de eieren toe op stand 6 en meng tot een homogeen geheel. 
Spatel er de bloem onder op stand 2 en meng er dan de hazelnoten 
onder. Schep de frangipane in de taartvormpjes.

Snij het vruchtvlees van de peertjes in de lengte in dunne plakjes, 
zodat deze een waaier vormen als je er zacht op duwt. Leg een half 
peertje bovenop elk taartje en bak de taartjes 30 à 35 minuten tot de 
frangipane is gestold. Laat afkoelen op een rooster en serveer lauw of 
op kamertemperatuur met het ijs en een straaltje rode wijnsiroop. Je kan 
er ook de witte chocoladecrème (voor je deze tot ijs draait) bij serveren 
als saus.
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Voor 8 personen
Voorbereiden: 15 minuten
Koelen: 50 minuten
Bakken: 30 minuten

350 g bloem
een snuifje zout
1 el poedersuiker
60 g boter
60 g koude reuzel
60 g gerijpte Cheddar
2 losgeklopte eieren
2-3 el melk
1 portie Engelse room (zie p.25), bereid 
met ½ tl versgeraspte nootmuskaat in 
plaats van vanille, om te serveren

Appelvulling:
750 g appels, bijv. Cox Orange, Royal Gala 
of Pink Lady
1,25 kg stoofappels, bijv. Boskoop
50 g boter
100 g suiker
geraspte schil van 2 sinaasappels
geraspte schil van 2 citroenen
2 el fijngehakte tijm
1 el tarwegriesmeel

Appeltaart met tijm en Cheddar 

Appeltaart is ongetwijfeld de meest populaire vruchtentaart. Er bestaan vele 
versies van. In dit recept heb ik een hartige toets geïntroduceerd met de Cheddar. 
Het is een verrassend ingrediënt dat opvallend goed samengaat met de appels en 
tijm.

Zeef de bloem, het zout en de poedersuiker in de mengkom. Snij de boter 
en reuzel in blokjes. Rasp de Cheddar met de middelgrove rasptrommel 
van de roterende groenteschaaf en -rasp op stand 4. Meng de boter, 
reuzel, Cheddar en 1 ei onder de bloem met de platte menghaak op stand 
2. Voeg de melk toe en blijf mengen tot het deeg loskomt van de kom. 
Kneed even door op een licht bebloemd werkvlak, wikkel in plasticfolie 
en zet 30 minuten koel weg.

Schil de appels, verwijder het klokhuis en snij ze in plakjes met de 
schaaftrommel van de roterende groenteschaaf en -rasp op stand 4. 
Smelt de boter in een grote pan en stoof de appels 5 minuten met de 
suiker tot ze zacht beginnen te worden. Haal van het vuur en giet de 
appels af, maar bewaar het sap. Meng de citrusschil en tijm onder de 
appels.

Verdeel het deeg in twee porties, waarvan de ene portie tweemaal zo 
groot is als de andere. Rol de grote portie uit op een licht bebloemd 
werkvlak en bekleed er een bakvorm van 18 à 20 cm bij 8 cm met losse 
bodem mee. Beprik het deeg met een vork en zet 20 minuten koel weg.

Verwarm de oven voor op 200°C/gasstand 6. Beleg het deeg met 
bakpapier en bakbonen. Bak 25 minuten blind. Verwijder het papier en 
de bonen, en bak nog 5 à 10 minuten.

Verhoog de oventemperatuur tot 220°C/gasstand 7. Strooi het 
tarwegriesmeel over het deeg en schik er de appels op. Rol de rest van 
het deeg uit tot een cirkel die iets groter is dan 18 à 20 cm. Leg bovenop 
de appels, snij het overtollige deeg weg en druk de randen voorzichtig 
samen. Bestrijk de bovenkant met de rest van het ei en maak een gaatje 
in het midden, zodat de stoom kan ontsnappen tijdens het bakken. Bak 
25 à 30 minuten tot het deeg goudbruin is. Laat 20 minuten rusten en 
serveer met het gezeefde sap van de appels en de Engelse room.
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Appelstrudel met braambessen en amandelen

Dit Duitse gebak wordt gewoonlijk gevuld met appels, maar je kunt er ook braambessen 
of bosbessen aan toevoegen. Of vervang de appels door kersen, peren of bananen. Ook 
heerlijk is chocolade, die tijdens het bakken zal smelten en een saus vormt voor het fruit.

Voor 8 tot 10 personen
Voorbereiden: 20 minuten
Bakken: 40 minuten

125 g vers wit broodkruim
100 g boter
750 g Cox Orange-appels
150 g braambessen
125 g lichtbruine suiker
50 g geroosterde amandelschilfers
1 tl gemalen kaneel
1 portie Strudeldeeg (zie p.25)
100 g gesmolten boter
vloeibare honing, voor het glazuur

Amarettoroom:
500 ml slagroom
6 el amaretto
6 el honing

Verwarm de oven voor op 200°C/gasstand 6. Bak het broodkruim in de 
boter goudbruin en krokant. Schil de appels en snij ze in plakjes met de 
schaaftrommel van de roterende groenteschaaf en -rasp op stand 4. Doe in de 
mengkom en voeg het broodkruim, de braambessen, suiker, amandelen en 
kaneel toe. Meng grondig met de hand, zodat elk plakje appel bedekt is met het 
broodkruimmengsel.

Bebloem een schoon tafellaken of laken. Rol en rek het deeg voorzichtig uit tot 
een vierkant van 60 cm. Snij de randen bij met een scherp mes of schaar.

Bestrijk het deeg gelijkmatig met gesmolten boter; bewaar een beetje boter voor 
de afwerking. Verdeel de vulling gelijkmatig over het deeg en rol de strudel op 
met behulp van het tafellaken. Leg op een ingevette bakplaat en bestrijk met 
gesmolten boter. Bak 40 minuten tot de strudel goudbruin en door en door gaar 
is. Klop intussen de slagroom op in de mengkom met de draadgarde op stand 6. 
Voeg tegelijkertijd de amaretto en honing toe. Bestrijk de strudel met honing en 
serveer warm met de amarettoroom.
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Tarte tatin met ananas en piment d’Espelette

Een tarte tatin wordt gewoonlijk bereid met bladerdeeg, maar niets is leuker dan de regels 
overtreden en dus maak ik mijn tatin met kruimeldeeg. De piment d’Espelette zorgt voor 
een tintelend mondgevoel. Dit is heerlijk met een bolletje Limoenijs met kokos (zie p.164) 
erbij.

Voor 6 personen 
Voorbereiden: 20 minuten
Rusten: 20 minuten
Bakken: 20 minuten

250 g suiker
300 ml water
6 plakken ananas van 1,5 cm dik
1 tl venkelzaadjes
1 vanillestokje
1 kaneelstokje
1 portie Zoet kruimeldeeg (zie p.22)
50 g boter
2 tl piment d’Espelette

Maak eerst de gepocheerde ananas: doe 100 g suiker in een pan met het 
water. Breng al roerend aan de kook tot de suiker is opgelost. Voeg de ananas, 
venkelzaadjes, vanille en kaneel toe. Pocheer 15 minuten op een laag vuur tot de 
ananas zacht is. Laat goed uitlekken.

Bekleed de bodem van 6 tatinvormpjes van 10 cm diameter met bakpapier. Vet 
het papier in met boter. Rol het kruimeldeeg uit tot 2 mm dik en snij er 6 cirkels 
van 10 cm diameter uit. Doe de rest van de suiker in een pan met zware bodem. 
Laat op een laag vuur inkoken tot een lichte karamel en haal van het vuur.

Snij de boter in blokjes en voeg toe aan de karamel. Schud de pan heen en 
weer tot de boter helemaal is opgenomen. Giet een dunne laag karamel in elk 
tatinvormpje en sprenkel er de piment d’Espelette over. Leg er een plak ananas 
op en bedek met deeg. Plooi het deeg naar binnen, zodat het fruit volledig 
omgeven is. Laat 20 minuten rusten.

Verwarm de oven voor op 230°C/gasstand 8. Bak de tatins 18 à 20 minuten 
tot het deeg goudbruin is. Haal de tatins uit de oven en laat 1 minuut rusten 
alvorens uit te draaien. Draai de tatins zo uit dat het deeg zich onderaan bevindt 
en de ananas bovenaan. Giet er de baksappen over en serveer meteen.
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Kwarktaart met pompoen en ahornsiroop

Dit is mijn versie van de Amerikaanse klassieke pompoentaart. Het is een mooi voorbeeld 
van het gebruik van groenten in nagerechten. Door de pompoen in de oven te bakken, 
wordt de smaak intenser.

Voor 6 tot 8 personen
Voorbereiden: 30 minuten
Bakken: 1 uur 15 minuten

400 g pompoen (schoongemaakt gewicht)
125 g gesmolten boter
200 g volkorenkoekjes
50 g pecannoten
25 g gekonfijte gember
400 g mascarpone
250 g ricotta
100 g lichtbruine suiker
4 eieren
100 ml slagroom
2 el ahornsiroop, plus extra om te serveren
1 el bloem
½ tl gemalen kaneel
½ tl gemalen gember
¼ tl gemalen kruidnagel
¼ tl gemalen foelie

Verwarm de oven voor op 180°C/gasstand 4. Snij de pompoen in plakken en 
leg deze op een bakplaat. Bak 30 minuten, of zolang tot de pompoen zeer gaar 
is. Laat kort afkoelen en pureer in de mengkom met de fruit- en groentezeef op 
stand 4.

Vet een springvorm van 24 cm diameter in met 25 g gesmolten boter. Snij de 
volkorenkoekjes fijn  in de blender. Meng met de rest van de gesmolten 
boter. Verwerk de pecannoten en gekonfijte gember met de pulse-knop in de 
blender op de stand roeren . Meng met de volkorenkoekjes en boter, en druk 
goed aan op de bodem van de springvorm en zet koel weg.

Meng de resterende ingrediënten onder de pompoenpuree met de platte 
menghaak op stand 4 tot een glad en homogeen beslag ontstaat. Giet in de 
bakvorm en bak 15 minuten. Zet de oventemperatuur lager tot 130°C/gasstand 
1/2 en bak nog ongeveer 1 uur, of zolang tot de vulling stevig aanvoelt. Zet de 
oven uit en laat de kwarktaart afkoelen in de oven. Snij daarna in porties en 
werk af met een straaltje ahornsiroop.

Inhoud



Nagerechten206

Voor 4 personen 
Voorbereiden: 30 minuten
Koken: 30 minuten

½ portie Soezendeeg (zie p.24)
1 eierdooier
2 tl melk
1 portie Chocoladeganache (zie p.27)
100 ml room, voor de ganache
50 g gekristalliseerde viooltjes, voor de 
afwerking

Passievruchtenroom:
6 passievruchten
½ portie Banketbakkersroom (zie p.26)
100 ml slagroom
3 el viooltjeslikeur

Profiteroles met passievruchtenroom 
en viooltjes

Passievruchten en viooltjes mogen dan een vreemde combinatie lijken, ze passen 
verrassend goed bij elkaar. Laat de viooltjes weg of vervang ze door een andere 
smaak, als je dit verkiest.

Verwarm de oven voor op 200°C/gasstand 6. Beleg een of twee 
bakplaten met bakpapier. Schep het soezendeeg in een spuitzak 
met een gladde spuitmond van 1 cm. Spuit kleine hoopjes deeg van 
ongeveer 4 cm diameter op de bakplaten. Laat voldoende ruimte tussen 
de hoopjes, want de soezen zetten uit tijdens het bakken. Meng de 
eierdooier en melk en bestrijk er de soezen mee.

Bak de soezen 5 minuten en doe dan enkele seconden de ovendeur 
open, zodat de stoom kan ontsnappen en de soezen krokant kunnen 
worden. Bak de soezen nog 10 à 15 minuten tot ze goudbruin en mooi 
gerezen zijn. Maak een gaatje in de onderkant van de soezen en leg ze 
omgekeerd op de bakplaten. Laat de soezen 2 minuten drogen in de 
warme oven en laat ze nadien afkoelen op een rooster.

Maak de passievruchtenroom: halveer de passievruchten en schep er 
de pulp uit. Meng deze onder de banketbakkersroom. Doe de slagroom 
en viooltjeslikeur in de mengkom en klop op tot zachte pieken met de 
draadgarde op stand 6. Spatel voorzichtig onder de banketbakkersroom.

Spuit vlak voor het serveren de passievruchtenroom in de soezen met 
een spuitzak. Maak de chocoladeganache zoals beschreven op pagina 
27 en roer er de extra hoeveelheid room onder. Schik de profiteroles op 
borden en druppel er de warme chocoladeganache over. Strooi er de 
gekristalliseerde viooltjes bovenop en serveer onmiddellijk.
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Ricottapannenkoekjes met frambozen, 
bananen en truffelhoningboter

Amerikaanse pannenkoekjes zijn kleiner, maar malser en dikker dan Franse flensjes. 
Daarom slorpen ze heel goed smaken op. Truffelhoning is een ongewone smaak, maar 
gaat heel goed samen met de bananen en lichtgezouten pannenkoekjes.

Voor 4 personen 
Voorbereiden: 15 minuten
Bakken: 20 minuten

300 g ricotta
200 ml melk
4 eieren
1 tl vanille-extract
175 g bloem
2 tl bakpoeder
een snuifje zout
125 g frambozen
4 bananen
gesmolten of geklaarde boter, om te bakken

Truffelhoningboter:
100 g zachte boter
50 g truffelhoning

Doe de ricotta en melk in de mengkom. Splits de eieren en meng de eierdooiers 
onder de ricotta met de platte menghaak op stand 4. Roer er de vanille, bloem 
en het bakpoeder onder op stand 2 tot een glad beslag ontstaat. Schep het 
beslag in een andere kom.

Was en droog de mengkom grondig af. Klop de eiwitten en het zout stijf met 
de draadgarde op stand 8. Spatel voorzichtig onder het beslag, samen met 
de frambozen. Maak de truffelhoningboter: meng de boter en honing tot een 
homogene massa.

Verhit wat gesmolten boter in een grote braadpan op een matig vuur. Voeg 
4 hoopjes beslag toe, ongeveer 1 ½ eetlepel per pannenkoek. Bak de 
pannenkoekjes 1 minuut, draai ze voorzichtig om en bak nog 1 minuut. Haal de 
pannenkoekjes uit de pan en hou ze warm in een lauwe oven. Bak de rest van 
de pannenkoekjes en vet de pan elke keer in met gesmolten boter. Geef er de 
geschilde en versneden bananen bij, en werk af met de truffelhoningboter.
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Voor 4 personen
Voorbereiden: 10 minuten
Koelen: 1 uur
Koken: 30 minuten

100 g bloem
een snuifje zout
1 el suiker
3 eieren
125 ml melk
125 ml water
1 el papaverzaadjes
gesmolten boter, voor het bakken

Saus:
100 g boter
50 g suiker
geraspte schil en sap van 2 sinaasappels
geraspte schil en sap van 1 citroen
3 el Grand Marnier
6 passievruchten
1 el citroen- of oranjebloesemhoning
2 el limoncello
1 el witte rum
1 portie Witte chocolade-ijs (zie p.27),
om te serveren

Crêpes Comédie Française 

Dit was een van mijn favoriete desserts als kind. Ik heb het recept aangepast 
en het zoete van de sinaasappel gecombineerd met het zure van citroen en 
passievrucht.

Zeef de bloem, het zout en de suiker in de mengkom. Mix er beetje bij 
beetje de eieren, melk, het water en de papaverzaadjes onder met de 
draadgarde op stand 2. Verhoog de snelheid tot stand 4 en meng nog 
1 minuut tot het beslag helemaal glad is. Zet 1 uur koel weg.

Strijk een flensjespan van 15 cm diameter in met gesmolten boter en 
voeg een achtste van het beslag toe. Draai de pan, zodat het beslag het 
hele oppervlak bedekt. Bak 1 minuut, draai het flensje voorzichtig om en 
bak de andere kant. Laat het flensje uit de pan glijden en hou warm. Bak 
flensjes van de rest van het beslag en stapel ze op elkaar. Leg er telkens 
een vel bakpapier tussen, zodat de flensjes niet aan elkaar kleven. In 
totaal moeten er 8 flensjes zijn.

Maak de saus: doe de boter, suiker, citrusschil en -sap, en de Grand 
Marnier in een pan die groot genoeg is om alle flensjes te bevatten. 
Halveer de passievruchten en lepel de pulp in de pan. Verwarm op een 
laag vuur tot de boter en suiker gesmolten zijn. Laat nog 2 minuten 
inkoken.

Leg een flensje in de pan, wentel in de saus en vouw in vieren. Herhaal 
met de resterende flensjes. Sprenkel er de honing, limoncello en rum 
over. Steek snel aan met een lucifer en wacht tot de vlammen weg zijn 
alvorens de flensjes te serveren met het ijs.

Inhoud



Nagerechten212

Voor 8 personen
Voorbereiden: 15 minuten
Rusten: 1 uur
Bakken: 25 minuten

85 g boter
150 g Belgische pure chocolade (70%)
375 ml melk
1 tl vanille-extract
½ tl gemalen kruidnagel
285 g bloem
2 el suiker
25 g cacaopoeder
¼ - ½ tl zout
7 g gedroogde gist
3 eieren
een snuifje zout

Gekaramelliseerde bananen:
4 grote bananen
25 g boter
25 g suiker
8 bolletjes speculaasijs, om te serveren

Belgische chocoladewafels  
met gekaramelliseerde bananen

De combinatie van wafels en chocolade maakt van dit nagerecht een Belgische 
klassieker. Vervang de bananen door peren, mango of aardbeien. Het speculaasijs 
kun je vervangen door kaneel- of gemberijs.

Smelt de boter op een laag vuur met 50 g chocolade. Haal van het vuur 
en roer er de melk, vanille, kruidnagel en de rest van de fijngehakte 
chocolade onder. Zeef de bloem, suiker, het cacaopoeder, zout en de gist 
in de mengkom. Meng 30 seconden met de platte menghaak op stand 1.

Splits de eieren. Plaats de draadgarde en meng het chocolademengsel 
en de eierdooiers op stand 6 onder de bloem tot een dik en glad 
beslag ontstaat. Doe in een grote kom en laat 1 uur rusten op 
kamertemperatuur.

Was en droog de mengkom en draadgarde grondig af. Klop de eiwitten 
stijf op stand 8. Spatel de eiwitten voorzichtig onder het beslag met een 
grote metalen lepel.

Verhit een wafelijzer volgens de instructies. Giet voldoende beslag op 
het ijzer, zodat de bodem bedekt is met een dunne laag. Sluit het ijzer 
en bak de wafels 3 à 4 minuten. De wafels zijn gaar als je ze makkelijk 
uit het ijzer kunt verwijderen. Hou de wafels warm en herhaal met de rest 
van het beslag.

Maak de gekaramelliseerde bananen: halveer de bananen in de lengte 
of snij ze in dikke plakken. Smelt de boter in een pan met zware bodem 
en voeg de bananen en suiker toe. Bak op een hoog vuur tot de bananen 
gekaramelliseerd, maar nog stevig zijn. Serveer de warme wafels met de 
gekaramelliseerde bananen en het speculaasijs.
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Lebkuchen

Deze kruidige Duitse koekjes worden vaak gegeten tijdens de kerstperiode. Bak de 
koekjes eventueel in verschillende vormen, rijg er een lint door en gebruik de koekjes als 
eetbare versiersels voor de kerstboom.

Voor 24 koekjes
Voorbereiden: 35 minuten
Koelen: 1 nacht
Bakken: 15 minuten

250 ml acaciahoning
175 g donkerbruine suiker
1 ei
1 el bruine rum
geraspte schil van 1 sinaasappel
300 g bloem
1 tl cacaopoeder
½ tl gemalen kaneel
¼ tl gemalen koriander
¼ tl gemalen kardemom
¼ tl gemalen kruidnagel
¼ tl versgeraspte nootmuskaat
½ tl zout
½ tl bakpoeder
50 g fijngehakte gekonfijte sinaasappelschil
50 g fijngehakte geroosterde hazelnoten
1 eierdooier
geblancheerde en geschaafde amandelen, voor de afwerking

Breng de honing langzaam aan de kook in een pannetje. Haal van het vuur 
en voeg de suiker, het ei, de rum en sinaasappelschil toe. Doe de bloem, het 
cacaopoeder, de specerijen, het zout en bakpoeder in de mengkom. Roer er het 
honingmengsel onder met de platte menghaak op stand 2. Voeg de gekonfijte 
sinaasappelschil en hazelnoten toe. Zet een nacht koel weg.

Verwarm de volgende dag de oven voor op 190°C/gasstand 5. Verdeel het deeg 
in 4 porties en verwerk 1 portie tegelijk; hou intussen de rest koel. Rol het 
deeg op een goed bebloemd werkvlak uit tot ½ cm dik. Steek er rondjes van 
5 cm of andere vormpjes uit en leg deze op bakplaten belegd met bakpapier. 
Schik enkele geschaafde of geblancheerde amandelen op elk koekje. Meng de 
eierdooier met 1 eetlepel water en bestrijk er de koekjes mee. Bak de lebkuchen 
in 12 à 15 minuten goudbruin. Laat afkoelen op een rooster.
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Scones met citroengras en karnemelk

Deze Engelse gebakjes zijn vederlicht dankzij de toevoeging van bakpoeder, maar moeten 
wel de dag zelf gegeten worden. Scones worden traditiegetrouw bij een Engelse ‘afternoon 
tea’ geserveerd met clotted cream (letterlijk: ‘geklonterde room’) en confituur. Vervang de 
room eventueel door mascarpone.

Voor 8 à 10 scones
Voorbereiden: 10 minuten
Bakken: 12 minuten

225 g zelfrijzende bloem
¼ tl bakpoeder
een snuifje zout
2 stengels citroengras
50 g suiker
75 g zachte boter
1 groot ei
2-3 el karnemelk
clotted cream en perziken- of abrikozenconfituur, om te serveren

Verwarm de oven voor op 220°C/gasstand 7. Vet een bakplaat licht in. Zeef de 
bloem, het bakpoeder en zout in de mengkom. Verwijder de taaie buitenste 
blaadjes van het citroengras en hak de rest fijn. Mix het citroengras en de suiker 
in een koffiemolen. Voeg toe aan de mengkom met de boter en kneed met de 
platte menghaak op stand 2 tot het geheel op broodkruimels lijkt. Blijf mengen 
op stand 2 en voeg geleidelijk aan het ei en genoeg melk toe tot het deeg loskomt 
van de kom.

Draai uit op een licht bebloemd werkvlak en kneed even door. Rol uit tot 2 cm 
dik en steek er rondjes uit met een gekartelde ring van 6 cm diameter. Dompel 
de ring regelmatig in bloem, zodat het deeg er niet aankleeft. Leg de scones op 
de bakplaat en bestrijk ze met een beetje karnemelk. Rol de rest van het deeg 
opnieuw uit en herhaal het voorgaande. Bak 10 à 12 minuten, of zolang tot de 
scones goed gerezen en goudbruin zijn. Serveer warm of op kamertemperatuur 
met de clotted cream en confituur.
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Dadelgebakjes met gember  
en gezouten karamelsaus

Dit is de Engelse troostkeuken op haar best. Deze dadelgebakjes heten niet voor 
niets ‘sticky toffee pudding’: ze zijn zoet, rijkelijk en kleverig dankzij de karamelsaus 
waarmee ze vlak voor het serveren overgoten worden. Geef er ijskoude vloeibare room of 
Bananenijs (zie p.168) bij.

Voor 8 personen
Voorbereiden: 15 minuten
Bakken: 35 minuten

50 g zachte boter
125 g lichtbruine suiker
2 eieren
2 el golden syrup (lichte stroop)
½ tl gemalen gember
175 g zelfrijzende bloem
175 g ontpitte gedroogde dadels
300 ml heet water
1 tl natriumbicarbonaat
50 g gekonfijte gember

Karamelsaus:
100 g lichtbruine suiker
100 g boter
100 ml room
2 el gezouten karamelpasta

Verwarm de oven voor op 180°C/gasstand 4. Beboter en bebloem 8 metalen 
vormpjes van 200 ml inhoud. Meng de boter en suiker in de mengkom met de 
platte menghaak op stand 6 tot een bleke en luchtige massa. Doe er een voor 
een de eieren bij en roer goed na elke toevoeging. Voeg de golden syrup, gember 
en bloem toe en meng op stand 2 tot een glad beslag ontstaat.

Doe de dadels in een pannetje met het water. Breng aan de kook en laat  
5 minuten zacht koken. Haal van het vuur en doe er het natriumbicarbonaat bij. 
Pureer  de dadels en hun kookvocht met de gekonfijte gember in de blender 
en meng onder het beslag met de platte menghaak op stand 4. Vul de vormpjes 
met het beslag en bak 30 minuten tot de gebakjes stevig aanvoelen.

Maak intussen de karamelsaus: verwarm de suiker en boter op een matig vuur. 
Roer glad en meng er de room en karamelpasta onder. Draai de gebakjes uit en 
giet er de karamelsaus over. Serveer meteen.
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Voor 9 blondies
Voorbereiden: 15 minuten
Bakken: 30 minuten

100 g witte chocolade
100 g boter
125 g suiker
zaadjes van 1 vanillestokje (zie onder)
2 eieren
60 g bloem
25 g pijnboompitten
75 g witte chocoladepastilles
50 g gedroogde cranberry’s

Cranberrycompote:
1 vanillestokje
200 g suiker
250 ml water
175 g verse cranberry’s

Blondies met cranberry’s, 
pijnboompitten en witte chocolade

Dit is een ongewone variant op de Amerikaanse brownie, omdat deze blondies 
witte chocolade bevatten in plaats van pure chocolade (vandaar de naam). Wissel 
de cranberry’s af met gekonfijte ananas, gedroogde abrikozen of kersen.

Maak eerst de compote: splijt het vanillestokje, schraap er de zaadjes 
uit en hou deze apart. Doe het gespleten vanillestokje in een pan met de 
suiker en het water. Breng langzaam aan de kook en roer tot de suiker is 
opgelost. Voeg de cranberry’s toe en kook 5 à 10 minuten tot de bessen 
openbarsten. Giet de cranberry’s af, maar bewaar het vocht. Laat dit 
inkoken tot een dikke siroop die de cranberry’s volledig bedekt. Meng 
met de cranberry’s en laat afkoelen.

Verwarm de oven voor op 180°C/gasstand 4. Maak de blondies: vet een 
vierkante bakvorm van 18 cm in en beleg de bodem met bakpapier. Smelt 
de chocolade en boter in een bain-marie. Roer glad en haal van het vuur.

Meng de suiker, vanillezaadjes en eieren in de mengkom met de 
draadgarde op stand 6 tot een bleke en dikke massa. Voeg beetje 
bij beetje de gesmolten chocolade en boter toe. Zeef de bloem in 
de mengkom en meng op stand 4 onder het beslag. Spatel er de 
pijnboompitten, chocoladepastilles en gedroogde cranberry’s onder.

Giet het beslag in de bakvorm en bak 30 minuten tot de blondies net 
stevig aanvoelen. Laat afkoelen in de bakvorm en snij in vierkanten. Geef 
de compote van cranberry’s bij de blondies.
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Voor 12 gebakjes
Voorbereiden: 20 minuten
Koken: 35 minuten

150 g wortelen
100 g lichtbruine suiker
175 ml zonnebloemolie
2 grote eieren
225 g bloem
¾ tl bakpoeder
een snuifje zout
1 tl gemalen kardemom
geraspte schil van 1 citroen
50 g gedopte en geblancheerde 
pistachenoten
50 g fijngehakte gedroogde abrikozen

Gekonfijte wortel:
75 g wortelen
75 g suiker
2 el citroensap
2 el water

Roomkaasglazuur:
100 g roomkaas
250 g poedersuiker
1-2 tl citroensap
½ vanillestokje

Wortelgebakjes met pistachenoten, 
abrikozen en roomkaasglazuur

Wortelcake blijft populair en is tegelijk het beste bewijs dat het idee van groenten 
in nagerechten helemaal niet zo gek is als het lijkt. Bij de afwerking kan de 
gekonfijte wortel vervangen worden door kleine worteltjes in marsepein.

Verwarm de oven voor op 200°C/gasstand 6. Vet 12 minimuffinvormpjes 
in of bekleed ze met papieren vormpjes. Schil en rasp de wortelen met de 
fijne rasptrommel van de roterende groenteschaaf en -rasp op stand 4.

Meng de suiker, olie en eieren in de mengkom met de draadgarde op 
stand 6 tot een bleke en luchtige massa. Meng er snel de bloem, het 
bakpoeder, zout, de kardemom en citroenschil onder. Spatel er ten slotte 
de geraspte wortelen, pistachenoten en abrikozen onder. Schep in de 
vormpjes en bak 20 minuten. Laat afkoelen op een rooster.

Maak de gekonfijte wortel: schil en rasp de wortelen met de fijne 
rasptrommel van de roterende groenteschaaf en -rasp op stand 4. Doe 
de wortelreepjes in een pannetje met de suiker, het citroensap en 
water. Breng langzaam aan de kook en roer tot de suiker is opgelost. 
Kook 5 minuten op een hoog vuur tot de siroop is ingekookt en de 
wortelreepjes doorzichtig zijn.

Maak het roomkaasglazuur: roer de roomkaas en poedersuiker glad in 
de mengkom met de draadgarde op stand 4. Voeg citroensap naar smaak 
toe. Schraap de zaadjes uit het vanillestokje en meng onder het glazuur 
op stand 2. Bestrijk de afgekoelde gebakjes met het glazuur en werk af 
met de gekonfijte wortel.
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Voor 6 personen
Voorbereiden: 25 minuten
Bakken: 25 minuten
Rusten: 20 minuten

100 g pure chocolade (70%)
65 g boter
4 eieren
1 tl vanille-extract
een snuifje zout
85 g suiker
65 g bloem

Abrikozenconfit:
125 g suiker
1 el oranjebloesemhoning
200 ml water
125 g gedroogde abrikozen
2 el oranjebloesemwater
enkele druppels citroensap

Chocoladeglazuur:
125 g pure chocolade (70%)
85 g boter
1 el oranjebloesemhoning
1 el gedroogde goudbloemblaadjes, voor 
de afwerking

Sachergebakjes met gekonfijte abrikozen 

Sachertorte is wellicht het beroemdste chocoladegebak van allemaal. Klassiekers 
vragen echter om gemoderniseerd te worden. Dit is een geurige versie voor 
liefhebbers van florale aroma’s.

Verwarm de oven voor op 180°C/gasstand 4. Beboter en bebloem 
6 metalen bakvormpjes met een inhoud van 175 ml. Smelt de chocolade 
en boter samen. Splits de eieren en meng de eierdooiers onder de 
gesmolten chocolade. Voeg ook de vanille toe.

Klop de eiwitten en het zout schuimig in de mengkom met de draadgarde 
op stand 4. Verhoog de snelheid tot stand 8 en klop de eiwitten stijf. 
Klop er beetje bij beetje de suiker onder tot het eiwitschuim stevig en 
glanzend is. Spatel het eiwitschuim voorzichtig onder de chocolade. 
Zeef er de bloem over en meng voorzichtig onder het beslag. Schep het 
beslag in de vormpjes en geef elk een stevige tik op het werkvlak om de 
luchtbelletjes te verwijderen. Bak 20 à 25 minuten. Als je met een spiesje 
in de gebakjes prikt, moet het er schoon uitkomen. Laat de gebakjes 
afkoelen in de vorm.

Maak intussen de abrikozenconfit: doe de suiker en honing in een pan 
met het water. Verwarm op een laag vuur en roer tot de suiker is opgelost. 
Voeg de abrikozen toe en breng aan de kook. Laat 25 minuten pruttelen 
tot de abrikozen mals, een beetje gezwollen en licht doorzichtig zijn. 
Haal van het vuur, dek goed af en laat 20 minuten rusten.

Snij de gebakjes indien nodig bij, zodat ze rechtop kunnen staan, en 
draai ze omgekeerd uit op een rooster. Maak het glazuur: smelt de 
chocolade met de boter en honing. Laat afkoelen tot 32 à 33°C. Roer het 
oranjebloesemwater en citroensap naar smaak onder de abrikozenconfit. 
Bedruppel de gebakjes met de siroop van de abrikozen en lepel er het 
glazuur over. Sprenkel de goudbloemblaadjes over de gebakjes en 
serveer meteen of zet 30 minuten koel weg tot het glazuur is opgesteven. 
Serveer de abrikozenconfit bij de gebakjes. Geef er als je wilt een bolletje 
abrikozensorbet bij.
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Bosbessenmuffins met gezouten karamel  
en pecannoten

Het geheim van vederlichte muffins? Meng het beslag niet te lang. Vervang de pecannoten 
door macadamianoten en de vanille door limoenschil voor een Australische variant op 
deze Amerikaanse klassieker.

Voor 12 muffins
Voorbereiden: 10 minuten
Bakken: 25 minuten

220 g bloem
2 tl bakpoeder
200 g suiker
1 tl vanille-extract
250 ml zure room
60 g gesmolten boter
1 ei
60 ml ahornsiroop
50 g grofgehakte gezouten karamels
30 g grofgehakte pecannoten
100 g bosbessen

Verwarm de oven voor op 180°C/gasstand 4. Vet 12 grote muffinvormpjes in of 
bekleed ze met papieren vormpjes. Zeef de bloem, het bakpoeder en de suiker 
in de mengkom. Maak een kuiltje in het midden.

Roer de vanille, zure room, boter, het ei en de ahornsiroop onder elkaar in een 
maatbeker en giet in het kuiltje. Meng 20 seconden met de platte menghaak 
op stand 2 tot het beslag net gemengd is. Spatel er voorzichtig de karamels, 
pecannoten en bosbessen onder. Vul de vormpjes voor driekwart met het beslag 
en bak 20 à 25 minuten tot de muffins gerezen zijn en stevig aanvoelen. Laat  
10 minuten afkoelen en draai uit op een rooster. Eet dezelfde dag of vries in voor 
later.

Inhoud



Nagerechten228

Voor 10 personen
Voorbereiden: 20 minuten
Bakken: 35 minuten
Rusten: 2 uur

100 g pure chocolade (70%)
115 g zachte boter
150 g suiker
2 eieren
75 ml viooltjeslikeur
200 g zelfrijzende bloem
1 tl bakpoeder
1 tl vanille-extract
50 g witte chocoladepastilles

Chocoladeglazuur:
100 g witte chocolade
25 ml viooltjessiroop
50 g gekristalliseerde viooltjes

Marmercake met chocolade en viooltjes 

Dit gebak dankt zijn naam aan het feit dat het beslag in twee porties verdeeld 
wordt, de ene met witte en de andere met pure chocolade. Tijdens het bakken 
versmelten beide soorten beslag, zodat een gemarmerd effect ontstaat.

Verwarm de oven voor op 180°C/gasstand 4. Vet een ringvorm van 23 cm 
diameter in. Smelt de pure chocolade. Roer de boter en suiker 1 minuut 
in de mengkom met de platte menghaak op stand 4 tot een bleke en 
luchtige massa ontstaat. Voeg een voor een de eieren en dan de likeur 
toe; meng goed na elke toevoeging. Doe een eetlepel bloem bij het 
beslag als het lijkt te schiften.

Zeef de bloem en het bakpoeder in de mengkom en meng 1 minuut op 
stand 4 tot een homogeen beslag. Schep de helft van het beslag in een 
andere kom en meng er de vanille en witte chocoladepastilles onder. 
Voeg de gesmolten pure chocolade toe aan de mengkom en meng op 
stand 1 tot een glad beslag.

Schep beide soorten beslag om en om in de bakvorm. Strijk het 
oppervlak glad en bak 30 à 35 minuten tot de cake goudbruin is. Laat 
afkoelen in de bakvorm, maar maak de cake langs de randen voorzichtig 
los met een mes.

Maak intussen het chocoladeglazuur: smelt de witte chocolade met de 
viooltjessiroop. Hak de viooltjes grof. Snij de cake bovenaan bij en draai 
uit. Druppel het chocoladeglazuur over de cake. Strooi er de viooltjes 
over en laat 2 uur opstijven alvorens de cake te versnijden.
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Voor 6 tot 8 personen
Voorbereiden: 30 minuten
Bakken: 1 uur 5 minuten

250 g zelfrijzende bloem
1 el bakpoeder
½ tl zout
300 g suiker
2 el losse Earl Grey thee
125 ml plantaardige olie
5 eierdooiers
geraspte schil van 1 citroen
geraspte schil van 2 limoenen
100 ml citroensap
8 eiwitten
½ tl wijnsteenzuur

Mascarponeroom:
500 g mascarpone
4 el poedersuiker
1 tl fijngemalen Earl Grey thee
geraspte schil van 1 citroen
50 g fijngehakte pistachenoten

Chiffoncake met citroen en Earl Grey 

Deze Amerikaanse cake is vederlicht dankzij het gebruik van olie in plaats van 
boter en de toevoeging van extra eiwitten. Zo’n deugdelijke cake verdient een 
ondeugend rijke mascarponeroom... Geef deze cake bij een kopje thee: Earl Grey, 
uiteraard.

Verwarm de oven voor op 170°C/gasstand 3. Zeef de bloem, het 
bakpoeder en zout in de mengkom. Mix 100 g suiker en de thee in een 
koffiemolen tot de thee min of meer fijngemalen is; er moeten nog 
spikkeltjes thee zichtbaar zijn. Voeg toe aan de bloem, samen met 
de rest van de suiker. Maak een kuiltje in het midden en voeg de olie, 
eierdooiers, citroen- en limoenschil toe. Meng 30 seconden met de platte 
menghaak op stand 2. Doe er het citroensap bij en meng 1 minuut op 
stand 6 tot een glad beslag. Schep het beslag in een andere kom.

Was en droog de mengkom grondig af. Klop de eiwitten en het 
wijnsteenzuur stijf met de draadgarde op stand 8. Spatel het beslag 
voorzichtig onder het eiwitschuim (niet omgekeerd!) en schep in een 
ringvorm van 25 cm diameter die niet ingevet is. Bak 55 minuten en 
zet dan de oventemperatuur hoger tot 180°C/gasstand 4. Bak nog 
10 minuten. Laat de cake in de vorm, maar zet omgekeerd op een rooster 
om af te koelen.

Maak de mascarponeroom: doe de mascarpone in de mengkom en meng 
er de poedersuiker en Earl Grey thee onder met de platte menghaak 
op stand 4 tot een glad mengsel ontstaat. Meng de citroenschil met de 
pistachenoten. Maak voorzichtig de randen van de cake los met een mes 
en ontvorm op het rooster. Geef er de mascarponeroom en pistachenoten 
bij.
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Voor 10 personen
Voorbereiden: 15 minuten
Bakken: 40 minuten

4 eieren
2 el espressokoffiebonen
175 g suiker
een snuifje zout
150 g gemalen amandelen

Sambucasiroop:
300 ml versgezette espressokoffie
100 g suiker
2 kaneelstokjes
4 kruidnagels
4 gekneusde kardemompeulen
1 gespleten vanillestokje
1 tonkaboon
1 sinaasappel
2 el sambuca (Italiaanse anijslikeur)

Gugelhopf met koffie en sambucasiroop 

Deze tulbandvormige cake is in Centraal-Europa bekend onder verscheidene 
benamingen, zoals Kouglof, Kugelhof enz.. Gugelhopf bevat vaak boter en 
gist, maar ik heb voor een lichtere versie gekozen, zodat de cake een maximale 
hoeveelheid siroop kan opnemen.

Verwarm de oven voor op 180°C/gasstand 4. Vet een Gugelhopf- of 
tulbandvorm van 22 cm diameter in. Splits de eieren en doe de 
eierdooiers in de mengkom. Mix de koffiebonen min of meer fijn in een 
koffiemolen; maal ze niet helemaal tot poeder, anders zal de cake niet 
het gewenste gespikkelde effect hebben. Meng de koffie en de helft van 
de suiker onder de eierdooiers met de draadgarde op stand 6 tot een 
dikke en bleke massa ontstaat. Schep in een andere kom.

Was en droog de mengkom en draadgarde grondig af. Klop de eiwitten en 
het zout stijf met de draadgarde; verhoog gaandeweg de snelheid. Voeg 
beetje bij beetje de suiker toe tot de meringue dik en glanzend is. Spatel 
de meringue onder de eierdooiers en voeg ook de amandelen toe. Schep 
in de bakvorm en bak 30 à 40 minuten tot de cake veerkrachtig aanvoelt.

Maak intussen de sambucasiroop: doe de koffie, suiker en specerijen in 
een pan. Haal de schil van de sinaasappel met een dunschiller en voeg 
de schil toe aan de pan. Breng langzaam aan de kook en laat inkoken 
tot een dikke siroop. Laat licht afkoelen, voeg de sambuca toe en laat 
volledig afkoelen.

Haal de Gugelhopf uit de oven, draai de cake uit op een rooster en laat 
afkoelen. Snij de Gugelhopf in porties en druppel er de siroop over. Geef 
er indien gewenst opgeklopte slagroom bij.
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Bloedsinaasappelcake met polenta en rozemarijn

Deze ongewone cake met gekookte en gepureerde bloedsinaasappels is zeer sappig. Je 
kunt de cake verschillende dagen bewaren in een luchtdichte doos, of zelfs invriezen. 
Vervang de polenta eventueel door tarwegriesmeel of rijstmeel.

Voor 8 personen
Voorbereiden: 1 uur
Bakken: 1 uur

2 bloedsinaasappels
6 eieren
250 g suiker
125 g polenta
125 g gemalen amandelen
2 el fijngehakte rozemarijn
1 el bakpoeder
plattekaas (kwark), om te serveren

Honingsiroop:
8-12 bloedsinaasappels
200 ml acaciahoning

Was de bloedsinaasappels en doe ze in een pan. Zet onder water en kook zachtjes 
gedurende 1 uur, of zolang tot de sinaasappels mals zijn. Laat de sinaasappels 
goed uitlekken, halveer ze en verwijder de pitjes. Doe de sinaasappels in de 
blender en pureer  ze.

Verwarm de oven voor op 180°C/gasstand 4. Vet een springvorm van 20 cm 
diameter in en bekleed met bakpapier. Meng de eieren en suiker in de mengkom 
met de draadgarde op stand 6 tot een dikke en bleke massa. Plaats de platte 
menghaak en roer er de sinaasappelpuree onder op stand 2. Voeg ook de polenta, 
amandelen, rozemarijn en het bakpoeder toe. Schep het beslag in de bakvorm en 
bak 45 minuten à 1 uur in de oven tot de cake goed gerezen is en stevig aanvoelt. 
Laat afkoelen in de bakvorm.

Maak intussen de honingsiroop: pers de bloedsinaasappels met de citruspers op 
stand 6; je hebt 400 ml sap nodig. Doe in een pan met de honing en breng aan de 
kook. Laat inkoken tot een siroop. Prik gaatjes in het oppervlak van de cake en giet 
er langzaam de siroop over. Draai de cake uit als alle siroop geabsorbeerd is en 
geef er plattekaas bij.
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Griekse walnotencake met Metaxa

Deze in siroop geweekte cake is heerlijk met een kopje espresso. Als je de Metaxa te sterk 
vindt, kan je deze vervangen door een versterkte wijn zoals Vin Santo of sherry.

Voor 8 personen 
Voorbereiden: 20 minuten
Bakken: 40 minuten

200 g walnoten
2 eieren
125 ml extra vergine olijfolie
100 g suiker
125 ml Griekse yoghurt
185 g zelfrijzende bloem
een snuifje zout
1 tl gemalen kruidnagel

Metaxasiroop:
100 ml berghoning
1 kaneelstokje
3 kruidnagels
1 sinaasappel
50 ml Metaxa (Griekse cognac)

Verwarm de oven voor op 180°C/gasstand 4. Vet een springvorm van 20 cm 
diameter in en bekleed met bakpapier. Maal 175 g walnoten fijn met de grove 
maalschijf van de voedselmolen op stand 4. Meng de eieren, olijfolie en suiker 
in de mengkom met de draadgarde op stand 6 tot een luchtige massa. Voeg 
de yoghurt toe op stand 2. Zeef de bloem, het zout en de kruidnagel in de 
mengkom en meng op stand 1. Spatel de walnoten onder het beslag en schep in 
de bakvorm. Werk af met de resterende walnoten en bak 40 minuten tot de cake 
stevig aanvoelt.

Maak intussen de Metaxasiroop: doe de honing in een pannetje met de kaneel 
en kruidnagels. Haal met een dunschiller de schil van de sinaasappel en voeg de 
schil toe aan de pan. Verwarm op een laag vuur, roer er de Metaxa onder en laat 
afkoelen.

Prik na het bakken gaatjes in het oppervlak van de cake en giet er langzaam de 
Metaxasiroop over. Laat de siroop helemaal intrekken en draai de cake dan uit. 
Geef er met honing gezoete Griekse yoghurt bij.

Inhoud



Nagerechten238

Voor 12 personen
Voorbereiden: 40 minuten
Bakken: 30 minuten
Koelen: 3 uur

175 g zachte boter
175 g suiker
1 tl gemalen kardemom
3 eieren
175 g zelfrijzende bloem
25 g gemalen amandelen
2 el rozenwater
1 portie Witte chocoladeganache (zie 
p.27), gearomatiseerd met de zaadjes
van 1 vanillestokje
in de plaats van de rozenlikeur
 
Rozenglazuur:
2 grote eiwitten
¼ tl wijnsteenzuur
¼ tl zout
125 ml rozensiroop
125 g suiker
enkele druppels rode voedingskleurstof
1 el rozenlikeur
50 g zilveren kogeltjes
50 g grofgehakte gekristalliseerde 
rozenblaadjes
blaadjes van 1-2 onbesproeide roze rozen
roze kaarsjes, voor de afwerking 
(optioneel)

Pretty in Pink verjaardagscake 

Het maken van een verjaardagscake is een uitstekende gelegenheid om het 
creatieve duiveltje de vrije loop te laten. Omdat deze cake verse boter, slagroom en 
eieren bevat, kun je hem het best nog dezelfde dag verorberen. Als je de kaarsjes 
weglaat, kan deze cake eveneens dienst doen als huwelijkscake.

Verwarm de oven voor op 180°C/gasstand 4. Vet 2 bakvormen met losse 
bodem van 18 cm diameter in en bekleed met bakpapier. Roer de boter, 
suiker en kardemom in de mengkom met de platte menghaak op stand 4 
tot een bleke en luchtige massa. Meng er een voor een de eieren onder 
en voeg 1 eetlepel bloem toe na elk ei. Blijf goed mengen.

Voeg er de rest van de bloem en de amandelen bij, en meng kort. Roer 
er 1 à 2 eetlepels water onder tot het beslag makkelijk van een lepel 
afdruipt. Schep in de bakvormen en bak 25 à 30 minuten tot de cakes 
gerezen, goudbruin en gaar zijn. Laat even afkoelen en draai uit op een 
rooster. Sprenkel het rozenwater gelijkmatig over de cakes. Laat afkoelen 
en verwijder daarna voorzichtig het bakpapier.

Maak de witte chocoladeganache. Laat afkoelen en zet 3 uur koel weg, of 
zolang tot de ganache smeerbaar is.

Spreid de ganache uit over de ene cake en leg er de andere op. Duw 
licht aan. Maak het rozenglazuur: klop de eerste 3 ingrediënten in 
de mengkom met de draadgarde op stand 8 tot zachte pieken. Voeg 
geleidelijk aan de rozensiroop, suiker en rode voedingskleurstof toe 
tot de meringue dik en glanzend is. Spatel er de rozenlikeur onder 
en bestrijk de hele cake met de meringue. Maak daarbij zoveel 
mogelijk pieken en krullen in het glazuur. Strooi de zilveren kogeltjes, 
gekristalliseerde en echte rozenblaadjes over het glazuur. Laat het 
glazuur opstijven en prik indien gewenst er kaarsjes in vlak voor het 
serveren.

Tip: als je bezorgd bent over het consumeren van rauwe eieren, kun je 
dit glazuur ook garen. Doe de eerste 5 ingrediënten in een kom boven 
een pan met zacht pruttelend water en klop 5 à 7 minuten op met de 
handmixer tot de meringue dik en glanzend is. Ga verder zoals hierboven 
beschreven staat.

Inhoud



Index

Alfabetische Index van Recepten

241
Inhoud



| D |
Dips

 • Auberginekaviaar 48
 • Taramasalata 46
 • Tzatziki met komkommergranité 44

Drankjes
 • IJskoude frambozendaiquiri 
met rozen en munt 30

 • Limonade met rozenwater 
en citroenmelisse 34

 • Margarita met bloedsinaasappelsap 
en chilisiroop 32

| E |
Eieren

 • Jasmijnpavlova’s met 
exotische vruchten 180

 • Sneeuweieren met koffie, 
ahornsiroop en pecankaramel 172

 • Zabaglione met hazelnoten 
en tonkaboon 176

| F |
Fruit

 • Pruimentoetje met hibiscus 
en zandkoekjes met 
gekonfijte gember 170

 • Tempura van exotische vruchten 
met dipsausje van matcha 158

 • Tiramisù met frambozen, 
sinaasappel en kardemom 174

| G |
Gebak

 • Appelstrudel met braambessen 
en amandelen 200

 • Belgische chocoladewafels met 
gekaramelliseerde bananen 212

 • Churros met oranjebloesemwater 
en warme chocoladeganache 160

 • Profiteroles met passievruchtenroom 
en viooltjes 206

| H |
 • Herfstchutney met pruimen, 
peren en rozijnen 138

| I |
Ijs, hartig en zoet

 • Bananenijs met ahornsiroop 
en rum, ananascarpaccio 
met specerijen 168

 • Guacamole-ijs met 
kerstomatensalsa 42

 • Limoenijs met kokos 164
 • Mangosorbet met chilisiroop 166
 • Mascarponesorbet met saffraan 
en carambola’s in siroop 162

| K |
Koekjes

 • Biscotti met gedroogde 
kersen, pistachenoten en 
szechuanpeper 178

 • Lebkuchen 214

| B |
Basisrecepten

 • Aardappelpuree met saffraan 22
 • Banketbakkersroom 26
 • Bechamelsaus 19
 • Chocoladeganache 27
 • Engelse room 25
 • Gin en tonic syllabub 28
 • Het echte vanille-ijs 26
 • Italiaanse meringues met 
roze peper 28

 • Kruimeldeeg 22
 • Mayonaise 18
 • Mont Blanc macarons 29
 • Pastadeeg 21
 • Pesto 19
 • Ragù 20
 • Snel bladerdeeg 24
 • Soezendeeg 24
 • Strudeldeeg 25
 • Tomatensaus 20
 • Zanddeeg 23
 • Zandkoekjes met citroen 
en venkel 23

Brood
 • Challah met vanille en 
papaverzaadjes 148

 • Croissants 156
 • Doughnuts met marmelade 154
 • Flachswickel 146
 • Focaccia met kerstomaten 
en basilicum 144

 • Meergranenbrood met 
walnoten en honing 140

 • Pitabroodjes met komijn 
en koriander 144

 • Pretzels 146
 • Saffraanbrioche met chocolade 152
 • Sodabrood met geitenkaas, 
lente-uien en tijm 140

 • Stollen 150
 • Zuurdesembrood met spelt 142

| C |
Cakes, groot

 • Bloedsinaasappelcake met 
polenta en rozemarijn 234

 • Chiffoncake met citroen 
en Earl Grey 230

 • Griekse walnotencake 
met Metaxa 236

 • Gugelhopf met koffie en 
Sambucasiroop 232

 • Marmercake met chocolade 
en viooltjes 228

 • Pretty in Pink verjaardagscake 238

Cakes, klein
 • Blondies met cranberry’s, 
pijnboompitten en witte 
chocolade 220

 • Bosbessenmuffins met gezouten 
karamel en pecannoten 226

 • Dadelgebakjes met gember en 
gezouten karamelsaus 218

 • Sachergebakjes met gekonfijte 
abrikozen 224

 • Scones met citroengras 
en karnemelk 216

 • Wortelgebakjes met pistachenoten, 
abrikozen en roomkaasglazuur 222

Chocolade
 • Chocolademousse met 
Lapsang Souchong en single 
malt whisky 186

 • Petits pots de crème au chocolat 
et à la menthe 184

 • Pithiviers met chocolade 
en lavendel 192

 • Schwarzwälder Kirschfondants 188
 • Witte chocoladebavarois met groene 
thee en vlierbloesemgranité 182
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| T |
Taarten, hartig

 • Quiche lorraine 86
 • Torta pasqualina 88
 • Worteltaartjes met zoetzure 
wortelvinaigrette en 
dooierzwammen 84

Taarten, zoet
 • Appeltaart met tijm en Cheddar 198
 • Chocoladetaartjes met abrikozen 
en szechuanpeper 190

 • Citroentaart met vanille 194
 • Hazelnotentaartjes met 
rodewijnperen 196

 • Kwarktaart met pompoen 
en ahornsiroop 204

 • Tarte tatin met ananas en 
piment d’Espelette 202

| V |
Vegetarisch en groentegerechten

 • Bloemkoolsoufflé met Stilton 80
 • Bruschetta met 
knoflookpaddenstoelen 36

 • Crostini met chocoladetapenade 38
 • Espuma van hummus 50
 • Gesmoorde rodekool met rode 
wijn en koekkruiden 138

 • Gratin dauphinois met 
morieljes 136

 • Pizza rustica 90
 • Pompoengnocchi met pesto van 
rucola en geitenkaas 100

 • Aardappelrösti met savooikool 
en Cheddar 136

Vis en zeevruchten
 • Fish ‘n’ chips met erwtenpuree 114
 • Gebakken zeebaars met 
bloedsinaasappelhollandaise 118

 • Gepocheerde zalm met champagne 
en zoetzuur van komkommer 110

 • Krabburgers met mango-
maïssalsa 82

 • Tandoorizalm met salade van verse 
kokos, komkommer en munt 116

 • Tonijnburgers met chermoula 
en citroencouscous 112

Vlees
 • Boerenpastei met paddenstoelen 
en groene kruiden 56

 • Duitse braadworst met 
zoetzuur van zuurkool 134

 • Filet américain met frieten 128
 • Finse vleesballetjes met 
mierikswortelroom en 
cranberrycompote 120

 • Kiptajine met abrikozen en 
zoetzure wortelsalade 126

 • Laksa met kip en scampi’s 124
 • Lamsvlees en croûte met 
pistache-muntpesto 130

 • Pikante worst met linzen 
in tomatensaus 132

 • Polpette met tomatensaus 
en mascarpone 122

 • Tortilla met chorizo, saffraan 
en peterselie 68

 • Vitello tonnato met truffel 60

| P |
Pannenkoeken, hartig en zoet

 • Blini’s met zure room en in rode 
biet gemarineerde zalm 40

 • Crêpes Comédie Française 210
 • Ricottapannenkoekjes met 
frambozen, bananen en 
truffelhoningboter 208
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Tony Le Duc (°1961) 
is sinds 1984 actief in de fotografie. Hij wordt omschreven als de meest eigenzinnige culinaire 
fotograaf in Vlaanderen. Hij heeft reeds meer dan dertig kookboeken geïllustreerd. In de 
afgelopen vijfentwintig jaar werd Tony meermaals internationaal bekroond voor zijn verrassende 
culinaire foto’s. Met zijn ongewone eetcomposities – vaak geprint op groot formaat – werkte 
hij mee aan verscheidene tentoonstellingen. In zijn beginperiode fotografeerde Tony vaak 
ingrediënten op beton, hout en papierstructuren. Later ontdekte hij de ‘zweeftechniek’ waarbij 
hij etenswaren als het ware in het ijle liet zweven door gebruik te maken van drie plexiniveaus. 
Vanaf 2001 experimenteerde hij met extreme close-ups van ingrediënten.
Sinds 2004 is Tony uitgever van culinaire boekprojecten. Hij creëert totaalconcepten waarbij 
fotografie, vormgeving, typografie, inhoud en papierkeuze evenwaardig zijn. Zijn recentste 
project is KOOK ZE!, een bookazine waarin gerechten samen met culinaire journalistiek, 
videoclips en kookevenementen een totaalproject vormen.

www.tonyleduc.be

Veerle de Pooter (°1973) 
werd in een familie van autodidactische koks geboren. Zowel haar grootvader als vader waren 
enthousiaste thuiskoks. Veerles passie voor het koken werd opgewekt toen ze in het buitenland 
Engels studeerde. Als vegetariër was ze vaak teleurgesteld over het culinaire aanbod en daarom 
begon ze zelf te koken. Na een korte periode als ‘commis chef’ in een Londens toprestaurant, 
keerde Veerle terug naar België waar ze aan de slag ging als professionele kookschrijver en 
kok. Ze levert regelmatig bijdragen aan verscheidene dag- en weekbladen. Veerle heeft ook 
als persoonlijke kok voor een minister van de Belgische regering gewerkt en voor muzikanten 
gekookt in de artiestenkeuken van de belangrijkste concertzaal van Brussel.
Sinds 2000 werkt Veerle regelmatig samen met Tony Le Duc. Veerle is autodidact in de keuken 
en haar voorkeur gaat vooral uit naar verse kruiden, exotische specerijen en florale aroma’s. 
Klassiekers een hedendaagse wending geven is haar culinaire handelsmerk. KitchenAid® -  
Het Kookboek is haar eerste kookboek.

http://hotcakesandhighheels.blogspot.com

Nej De Doncker (°1958) 
is vormgever in de ruime zin van het woord. Hij maakt ontwerpen voor drukwerk en ontwikkelt 
de huisstijl en signalisatie van gebouwen. Hij was jarenlang artdirector voor uitgeverij Kluwer, 
doceerde aan het Sint-Lucaspaviljoen, en was artdirector en extern curator van ABC2004 
/ Antwerp World Book Capital. Sinds tien jaar legt hij zich toe op de integratie van kunst, 
productontwikkeling en vormgeving, in nauwe samenwerking met architecten en kunstenaars. 
In zijn ontwerpstudio neemt boekvormgeving een belangrijke plaats in.
In 2006 ontwierp Nej ‘City of Letters’, een reeks van 26 cahiers waarin telkens verslag werd 
gemaakt van een samenwerking tussen een schrijver en een beeldend kunstenaar. In 2007 
verscheen ‘Textasy’, een boek dat hij maakte in opdracht van de Amerikaanse letterkunstenaar 
Brody Neuenschwander. In hetzelfde jaar maakte Nej – samen met Tony Le Duc – het boek 
‘Slawinski’, een hommage aan de controversiële Belgische chef-kok Willy Slawinski.

www.nej.be
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248 Opgedragen

Aan mijn papa Jan de Pooter,
Een maverick in hart en ziel
En in de keuken
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dan dertig kookboeken geïllustreerd. Sinds 2004 is 
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totaalconcepten waarbij fotografie, vormgeving, 
typografie, inhoud en papierkeuze evenwaardig zijn.

Veerle de Pooter (°1973) werkt als kookschrijver en 
professionele kok. Ze schrijft regelmatig bijdragen voor 
Belgische dag- en weekbladen. Veerles kookstijl wordt 
gekenmerkt door een voorliefde voor verse kruiden, 
exotische specerijen en florale aroma’s. Klassiekers een 
hedendaagse wending geven is haar stokpaardje. Dit is 
haar eerste kookboek.

Nej De Doncker (°1958) is vormgever in de ruime zin 
van het woord. Hij maakt ontwerpen voor drukwerk en 
ontwikkelt de huisstijl en signalisatie van gebouwen. 
Hij was jarenlang artdirector voor uitgeverij Kluwer. Hij 
doceerde aan het Sint-Lucaspaviljoen en was artdirector 
en extern curator van ABC2004 / Antwerp World Book 
Capital. In zijn ontwerpstudio neemt boekvormgeving 
een belangrijke plaats in.

De KitchenAid® Mixer verscheen voor het eerst 
in 1919 op het toneel en is sindsdien een echte 
designklassieker geworden. Tot op heden is het 
ontwerp vrijwel ongewijzigd gebleven en is de Artisan® 
Mixer nog steeds een luxueus en bijzonder efficiënt 
werkinstrument. De KitchenAid® Artisan® Mixer kan 
veel meer dan gebak en brood bereiden: maak ten volle 
gebruik van de accessoires en haal het meeste uit dit 
‘extra paar handen’ in de keuken.

90 Jaar KitchenAid® – Het Kookboek bevat meer dan 
120 recepten van over de hele wereld. Er zijn soepen, 
salades en voorgerechten, doordeweekse maaltijden 
en verfijnde schotels, evenals eenvoudige toetjes en 
tongstrelende nagerechten voor als je gasten ontvangt.

®Registered trademark/™ Trademark/ 
The shape of the stand mixer is a registered 
trademark of KitchenAid®, U.S.A. 
®2009 All rights reserved.

De legendarische KitchenAid® Artisan® Mixer viert in 2009 zijn 90ste 
verjaardag. De mixer is een echte designklassieker en heeft vele 

kwaliteiten, waarvan veelzijdigheid en aanpassingsvermogen niet de 
minste zijn. Met meer dan 120 hedendaagse internationale recepten, die 

met de Artisan® Mixer voor ogen geschreven werden, bewijst 90 Jaar 
KitchenAid® – Het Kookboek dat dit icoon vandaag nog steeds even nuttig 

is voor thuiskoks als toen hij negentig jaar geleden ontworpen werd.

De smakelijke recepten werden bedacht en uitgetest door Veerle de 
Pooter. Tony Le Duc maakte de oogstrelende foto’s en Nej De Doncker 

was verantwoordelijk voor de hedendaagse vormgeving.

“De Artisan® Mixer van KitchenAid®

 is de droom van elke thuiskok.
 Het is meer dan een mythe, het is een icoon van functioneel design …

 Al vele generaties gebruikt en goedgekeurd
 door thuiskoks met een oog voor stijl.”

Adeline Suard, marie claire maison

Dit boek mag niet worden verkocht in de handel. 
 Deze uitgave van 90 Jaar KitchenAid® – Het Kookboek is enkel 

verkrijgbaar na de aankoop van een KitchenAid® Artisan® 
Mixer. Na inlevering van het garantiebewijs krijg je het 
kookboek gratis thuis opgestuurd. Veel kookplezier !

Dutch version

90 Jaar KitchenAid® – Het Kookboek
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