SOFIE GOES CLASSIC

SOFIE CREATIEF MET RESTJES
11 .......Soep met toast en camembert
13 .......Gebakken rijst met ei en chipolata
15 .......Brochette van scampi’s
en kerstomaten met champignons
17 .......Omelet met bouletten,
knolselder en plattekaas
19 .......Kipsalade ‘royal’
20.......Bouillabaisse van mosselen
.............en rode poon
23 .......Vleespastei
25 .......Loempia’s
29 .......Taboulé met gefrituurde groenten
31 .......Steak met saké, prinsessenboontjes
.........en algen
33 .......Zalm ‘en croûte’
35 .......Witlofsoep met rookworst
36 .......Hete bliksem
41 .......Stamppot met spruitjes en spek
42.......Soufflé van knolselder

46 .......Paling in ’t groen
49 .......Tournedos met garnituur Richelieu
51 .......Bouletten met gruyère en puree
53 .......Cordon bleu met wortelen en confituur
55 .......Mosselen met frieten
56 .......Kaaskroketten
59 .......Sole meunière met bladspinazie
en natuuraardappelen
61 .......Kwartel met druiven en krielaardappelen
65 .......Tournedos Rossini
67 .......Konijn met pruimen
68 .......Witlof met hesp in de oven
71 .......Stoofpotje van everzwijn met bosbessen
en pommes duchesse
73 .......Varkenskotelet met rode kool
75 .......Bloemkoolgratin met boerenworst

SOFIE LET OP HAAR LIJN
113 ...... Inktvis in papillot met venkel
115 ...... Gestoomde groenten met
zureroomdressing en Schotse wilde zalm
117 ...... Gazpacho van watermeloen met geitenkaas
119 ...... Kabeljauwfilet met spitskool
121 ...... Gevulde courgette met kalkoen
122...... Salade met heilbot
125...... Linzensoep
129 ...... Groentelasagne
131 ...... Dorade in de oven
132 ...... Gebakken pladijs met aardpeer
en schorseneren
135 ...... Taartje van tofu
137 ...... Knolselderpuree met zeewolf
139 ...... Bulgur met roerbakgroenten
141 ...... Vegetarische moussaka
143 ...... Rodebietensoep

SOFIE MET EEN KORSTJE
78 ........ Aardbeiencroûte
81 ........ Chocolademousse met notenkoekjes
en sinaasappel
83 ........ Kaastaart met compote
............. van appel en frambozen
85 ........ Pot pourire
87 ........ Appelflap met ijskoffie
89 ........ Wafels met ananas en mango
90........ Frangipanetaart met peren
93 ........ Eclairs
97 ........ Tiramisu met exotisch fruit
99 ........ Chocoladebrownie ‘full option’
101 ...... Rocky road met witte chocolade
103 ...... Mokkataart
105 ..... Pompoen cupcakes
106 ..... Speculaas met glazuur
109 ..... Clafoutis met veenbessen

SOFIE GAAT VREEMD
147 ...... Thaise rode curry met kip
149 ...... Gevulde ravioli’s van scampi
150 ..... Chili con carne especial
153 ...... Couscous met kippenbouten
155 ...... Pizza quattro stagioni
158...... Wrap met köfte
161 ...... Pad thai
163 ...... Hamburger met blauwe kaas
en uienconfituur
165 ...... Piccata al limone
167 ...... Gravad lax (rauwe zalm)
met rode biet
169 ...... Bigos
171 ...... Pasta all’amatriciana
173 ...... Tortellini in brodo
175 ...... Pasta met meatballs
177 ...... Full English breakfast
179 ...... Babi pangang

DE BASIS
182.....Confituur
183 .....Rodebessengelei
184.....Groentebouillon
185.....Kippenbouillon
186 .....Visbouillon
187 .....Bruine fond

WELKOM IN MIJN KEUKEN!
De keuken van Sofie, dat is de plek waar ik de afgelopen maanden met hart en ziel mijn
favoriete gerechten klaargemaakt heb. Waar ik, met mijn bol buikje, gemerkt heb dat mijn
smaak- en reukzin tien keer zo scherp werden.
Het gebruik van verse kruiden, het bedenken van gezonde en voedzame, maar altijd heel
smaakvolle gerechten: dat is echt mijn ding.
Gerechten waar je geen uren in de keuken voor hoeft te staan, maar waar je onmiddellijk
van kan genieten.
Ik deed dit in het gezellige eetkamertje naast mijn keuken, misschien eten jullie ze aan een
lange tafel met de kinderen, je geliefde, je vrienden of wie weet tijdens een sfeervol etentje.
Dat jullie mijn programma gesmaakt hebben, doet mij veel deugd.
Van harte bedankt hiervoor, lieve kijkers!
Het resultaat van de afleveringen is gebundeld in dit kookboek. Ik ben dan ook heel blij en
trots om jullie dit boek voor te stellen.

Veel plezier ermee!

Soep met toast
en camembert
Gebakken rijst met ei en chipolata
Brochette van scampi’s
en kerstomaten met champignons
Omelet met bouletten, knolselder en plattekaas
Kipsalade ‘royal’
Bouillabaisse van mosselen en rode poon
Vleespastei
Loempia’s
Taboulé met gefrituurde groenten
Steak met saké, prinsessenboontjes en algen
Zalm ‘en croûte’
Witlofsoep met rookworst
Hete bliksem
Stamppot met spruitjes en spek
Soufflé van knolselder
De restjes staan aangeduid in blauw

SOEP

MET TOAST
EN CAMEMBERT
VOOR 4 PERSONEN
INGREDIËNTEN
½ bussel jonge wortelen
½ selder
1 groene paprika
1 bakje champignons
1 rode ui
1 klontje boter
scheutje olijfolie
1 l kippenbouillon
8 kerstomaatjes
enkele blaadjes
citroenverbena
(of citroentijm
of citroenmelisse)
enkele blaadjes paarse
basilicum
spaghetti bolognaise
4 sneetjes stokbrood
1 sjalot
½ Camembert
peper en zout

BEREIDING

x Maak de wortelen schoon. Neem enkele stengels van de selder

en verwijder het overtollige loof. Schil de selderstengels en snij ze
samen met de wortelen zodat ze in een eetlepel passen. Spoel ze
goed af en laat uitlekken. Haal de stengel, de witte randen en de
zaadjes uit de paprika, verdeel hem in vier en snij in kleine stukjes.

x Verwijder de aarde van de champignons met een fijn borsteltje of

met keukenpapier. Laat de voetjes eraan. Snij de te grote champignons in twee. Schil ten slotte de rode ui, snij hem eerst in twee en
verdeel hem dan verder in zes gelijke stukken.

x Laat een klontje boter smelten in een stoofpot. Doe er eerst de ui,

dan de champignons en vervolgens de selder en wortelen bij. Voeg
als laatste de paprika toe en laat alles enkele minuten aanstoven.
Doe er dan nog een scheutje olijfolie bij als de groenten te droog
zijn. Giet erna de kippenbouillon in de pot en laat het geheel 10
minuten koken tot de groenten beetgaar zijn.

x Spoel ondertussen de kerstomaatjes en de verse kruiden en dep ze

voorzichtig droog. Snij de citroenverbena (of citroentijm of citroenmelisse) en de helft van de basilicumblaadjes fijn. Doe de kruiden
samen met de kerstomaatjes in de stoofpot. Voeg als laatste de restjes
spaghetti toe en roer de soep nog eens goed. Laat heel even opkoken.

x Snij het stokbrood in grove sneden en toast ze. Ciseleer (rol op als een

sigaar en snij fijn) de rest van de paarse basilicum en hak ook de sjalot
fijn. Vermeng dan de fijngehakte basilicum en sjalot met de Camembert en smeer dit mengsel op de toast. Werk af met peper en zout.

Camembert is genoemd naar het gelijknamige Franse dorpje.
Voor de vegetariërs: de kaas zelf is een hele goede vleesvervanger.
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GEBAKKEN
RIJST MET EI
EN CHIPOLATA
VOOR 4 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1 ui
2 teentjes knoflook
1 prei
250 g snijbonen
1 stuk gember (1 op 1 cm)
3 eieren
1 el arachideolie
1 el oestersaus
600 g gekookte rijst
peper en zout

BEREIDING

x Hak de ui en de teentjes look fijn. Was de prei en de snijbonen en
snij ze in fijne stukken. Schil de gember en snij zo fijn mogelijk.
Klop de eieren los.

x Doe de arachideolie in een grote kookpot en bak er de fijngesneden
ui en look in. Voeg vervolgens de prei, snijbonen en gember toe.
Als de groenten wat aangekleurd zijn, mogen de eieren bij in de
pot. Roer goed om tot de eieren als kleine stukjes omelet tussen de
groenten liggen. Deglaceer dan met oestersaus en roer goed door.
Voeg de rijst eraan toe en werk af met peper en zout.

x Kruid de chipolata’s met peper. Laat het klontje boter smelten in de
pan en bak de chipolata’s.

2 chipolata’s
1 klontje boter
Voor de vinaigrette
6 takjes Chinese bieslook

x Maak de vinaigrette: spoel de bieslook en dep die voorzichtig droog.

Hak de bieslook samen met de blaadjes honingsalie fijn. Doe de fijngehakte kruiden in een kommetje. Voeg er een scheutje notenolie en
het limoensap bij. Serveer de vinaigrette bij de rucola.

enkele blaadjes honingsalie
2 el notenolie
sap van een ½ limoen
50 g rucola

Was je net iets te enthousiast met de gember?
Een lepeltje honing of rietsuiker verzacht de smaak.
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BROCHETTE
VAN SCAMPI
VOOR 4 PERSONEN

INGREDIËNTEN

BEREIDING

32 ongepelde scampi’s,
black tiger, zonder
darmkanaal
12 brochettestokjes
1 ui

x Dompel de brochettestokjes 5 minuten onder in water, dan verbranden
ze niet bij het grillen.

x Leg de ongepelde scampi’s per acht mooi gelijk onder elkaar op een
snijplank. Steek er een brochettestokje door en 1 cm ernaast een
tweede stokje. Zo blijven ze stevig zitten. Doe dit voor alle scampi’s.

200 g champignonmengeling
(boschampignons, oesterzwammen, shiitake enz.)

x Snij de ui in vier gelijke delen en verwijder de voetjes van de cham-

Voor de gekruide olie

x Neem een kommetje en doe er de arachideolie in. Kruid met

12 kerstomaten

voldoende peper en wat zout. Pers de look met een lookpers en
voeg die bij de olie.

1 el arachideolie

x Bestrijk de groentebrochettes rijkelijk met de gekruide olie en leg ze

peper en zout
1 teentje knoflook

met de ingestreken kant in de pan. Giet er de rest van de kruidenolie
over en laat goed kleuren.

Voor de vinaigrette
1 eigeel
1 el mosterd
200 ml plantaardige olie
azijn
water
1 botje tuinkers
1 botje waterkers

pignons. Spies afwisselend een champignon, een kerstomaat en een
stukje ui op een brochette. Maak zo vier brochettes met de groenten.

x Zet een grillpan op het vuur en leg de scampibrochettes erin zodra
de pan goed heet is. Draai de scampi’s eenmaal om tot ze mooi
gekleurd zijn.

x Maak de vinaigrette: Doe bij het eigeel een lepel mosterd, zwarte peper
en een snufje zout. Klop los en voeg straalsgewijs de plantaardige olie
toe. Zet de pot op een keukenhanddoek om gemakkelijk te kloppen.
Klop steeds in dezelfde richting. Voeg wat azijn en water toe naar
smaak. Meng de tuin- en waterkers onder de vinaigrette.

Lookadem? Kauw op een paar blaadjes peterselie.
Om je handen lookvrij te maken, was je ze met een scrub van water en zout.
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OMELET

MET BOULETTEN,
KNOLSELDER
EN PLATTEKAAS
VOOR 4 PERSONEN

INGREDIËNTEN
6 eieren
peper en zout
1 bosje peterselie
4 el volle plattekaas
½ knolselder
1 grote tomaat
1 klontje boter
4 bouletten

BEREIDING

x Verwarm de oven voor op 190 °C.
x Breek de eieren en kluts ze door elkaar. Kruid met peper en zout.

Spoel de peterselie en hak de gekrulde blaadjes fijn. Meng die door
de eieren. Voeg de plattekaas toe en klop alles los.

x Verwijder de bruine schil van de knolselder. Snij de knolselder in

blokjes en vervolgens in kleine stukjes. Snij ook de tomaat in blokjes.

x Vet de ovenschaal in met boter. Snij de bouletten in stukken en leg
ze in de ovenschaal, samen met de knolselder en tomaat. Overgiet
alles met het eimengsel.

x Zet de ovenschaal 35 minuten in de voorverwarmde oven.
Omelet in de oven wordt snel droog, maar met de plattekaas hou je alles lekker
smeuïg. Je kunt zowat alles in een omelet gooien, maar snij de rauwe ingrediënten
wel heel fijn. Hoe harder het ingrediënt, hoe kleinere stukjes je moet snijden. In
plaats van bouletten kun je ook kip, gebraad enz. gebruiken, maar niet rauw!
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KIPSALADE
‘ROYAL’
VOOR 4 PERSONEN

INGREDIËNTEN
Voor de kipsalade
8 gebakken kippenbouten
2 grote augurken
1 tl kappertjes
1 ui
4 eieren, hardgekookt
1 rijpe avocado
enkele takjes peterselie
enkele opgelegde
rode uitjes
Voor de mayonaise
4 eierdooiers
2 el mosterd
½ l arachideolie

BEREIDING

x Ontvel de kippenbouten, scheur het vlees van de bouten en doe het in
een kom.

x Snij de augurken in schijfjes. Doe ze samen met de kappertjes bij in de

kom. Hak ook de ui fijn en voeg toe. Pel de hardgekookte eieren en plet
ze met een vork. Ontvel en ontpit de avocado, snij in stukjes. Hak het
loof van de peterselie fijn en snij de opgelegde uitjes in kleine partjes.
Doe alles in de kom.

x Maak de mayonaise: doe de eierdooiers en de mosterd in een kom.

Klop op en roer er kleine geuten de arachideolie onder. Kruid bij met
peper en zout. Voeg ten slotte het citroensap toe. Meng de zelfgemaakte mayonaise met de salade.

x Snij het boerenbrood in vier dikke sneden en toast ze aan beide zijden
op een hete grillpan. Serveer met de kipsalade ‘royal’.

peper en zout
sap van 1 citroen
1 boerenbrood,
ongesneden

Mayonaise werd in de 18de eeuw uitgevonden
door een Spaanse kok, wel voor een Franse
maarschalk, in het stadje Mahon, vandaar ook
de naam. Voor de dames: mayonaise is perfect
voor een glanzende haarbos. Gewoon uitspoelen zoals een conditioner.
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BOUILLABAISSE
VAN MOSSELEN
EN RODE POON
VOOR 4 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1 kg mosselen natuur
mosselgroenten:
ui, selder, wortelen
kippenfond
600 g rode poon
(150 g per persoon)
peper en zout
1 klontje boter
150 ml room
potje saff raan
8 kerstomaatjes
enkele blaadjes venkelloof
enkele blaadjes rucola
1 bosje peterselie

BEREIDING

x Haal de mosselen uit hun schelp en trek de baard los. Doe ze dan in

een blender samen met de reeds gekookte mosselgroenten en hun
jus. Hou wel nog enkele mooie mosselen over om te dresseren (een
viertal per persoon). Voeg wat kippenfond toe om het minder dik te
maken. Laat alles fijnmalen en zeef daarna de massa door. Zet op
het vuur. Wat achterblijft in de zeef heb je niet meer nodig.

x Kruid de rode poon met peper en zout. Laat een klontje boter
smelten in de pan en laat de vis bakken. Draai om als het een
mooi krokant korstje heeft.

x Meng de room met wat saffraan en klop op.
x Dresseer de borden: leg in elk bord twee stukjes rode poon. Voeg

drie toefjes saffraanroom toe, enkele mosselen, en twee gehalveerde kerstomaatjes. Versier met enkele blaadjes venkelloof,
rucola en peterselie. Vul de borden op met de warme bouillabaisse
van mosselen.

Bouillabaisse is een Provençaals gerecht, typisch voor de stad Marseille.
Oorspronkelijk was het een gerecht voor arme mensen: beschadigde
– en daardoor onverkoopbare – vissen werden aan het eind van de
werkdag door de vissers op het strand in zeewater gekookt en dan samen
opgegeten. Nu behoort het in de Franse restaurants tot de duurste
gerechten op de kaart.
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VLEESPASTEI
VOOR 4 PERSONEN

INGREDIËNTEN
4 aardappelen
2 wortelen
3 teentjes knoflook
1 ui
400 g lamsgehakt,
gebakken
2 vellen kant-en-klaar
bladerdeeg
125 g gekookte ham (dik
gesneden)
enkele takjes peterselie
peper en zout
snufje nootmuskaat
1 ei

BEREIDING

x Verwarm de oven voor op 190 °C. Breng enkele aardappelen aan
de kook in gezouten water. Giet ze daarna af en laat ze afkoelen.
Snij de wortelen doormidden en hak ze fijn. Snij ook de look en
de ui fijn. Vermeng de fijngesneden wortelen, look en ui met
het gebakken gehakt.

x Leg een vel bladerdeeg in een ronde taartvorm en druk de randen
goed aan. Snij de koude aardappelen in schijfjes en leg die op
het bladerdeeg. Snij de gekookte ham in blokjes en strooi die over
de aardappelen.

x Hak de peterselie fijn en vermeng met de wortelen en de look. Verdeel
nu alles over de aardappelen en de ham. Kruid met peper, zout en een
snufje nootmuskaat.

x Klop een ei los. Strijk de randen van het bladerdeeg in met het losge-

klopte ei. Dit dient als kleefstof voor het tweede vel deeg. Leg nu het
andere vel bladerdeeg over de taartvorm. Knijp de randen rondom
dicht en knip het teveel aan bladerdeeg af. Zorg voor een mooie, stevige rand. Strijk de bovenkant van de taart in met het losgeklopte ei.

x Maak ten slotte over de volledige breedte en lengte van de taart gaatjes
zodat de stoom kan ontsnappen. De vleespastei gaat nu gedurende
40 minuten in de voorverwarmde oven. Dit gerecht kun je perfect op
voorhand maken en de volgende dag weer opwarmen!

In Australië kun je op elke straathoek of in elk café wel een stukje 'meat pie'
eten. Dat is daar erg populair. Ze gebruiken steeds gebakken gehakt, niet
rauw zoals in vleesbrood. Dat heeft een andere consistentie en daardoor ook
een andere smaak.
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LOEMPIA’S

MET KIP
VOOR 4 PERSONEN
INGREDIËNTEN
2 kipfilets
1 stuk gember van
2 op 2 cm
1 sjalot
enkele blaadjes
citroenverbena
½ courgette
8 kolfjes babymaïs
1 prei
200 g sojascheuten
1 ei
12 loempiavellen
100 g glasnoedels,
gekookt
1 rode krulsla
Voor de dipsaus
4 el Thaise chilisaus
scheutje sesamolie
1 el sojasaus
30 g ongezouten
pindanoten
sap van ½ limoen

BEREIDING

x Snij de kipfilets in kleine reepjes. Schil een stukje gember en snij heel

klein. Pel en hak ook de sjalot fijn, evenals een paar blaadjes citroenverbena. Hou nog wat citroenverbena opzij voor de dressing. Vermeng
alles met de kipfilets.

x Snij de courgette en de babymaïs in fijne reepjes. Was de prei grondig

en snij het witte gedeelte ervan in plakjes. Neem ook de sojascheuten
erbij. Hou alles gescheiden in aparte kommetjes.

x Verwarm de friteuse voor op 175 °C terwijl je de loempia’s vult. Klop

eerst het ei los: dit zal dienen als ‘lijm’. Leg een loempiavel klaar met
een punt naar beneden en bestrijk dat volledig met het ei. Vul nu het
midden van het loempiavel met de groenten, de gekookte glasnoedels en de kip. Trek de bovenste punt naar beneden over de vulling en
plooi de zijkanten naar binnen. Rol dan alles op naar de onderste punt.
Bestrijk eventueel met nog wat ei zodat de randen goed aan elkaar
blijven plakken. Vul zo alle loempiavellen.

x Spoel de sla grondig en zwier droog. Voor de saus doe je wat Thaise

chilisaus in een kommetje en voeg je wat sesamolie toe. Meng er wat
sojasaus bij om het zoetzure goed in balans te houden. Hak de pindanoten fijn. Voeg ze samen met de rest van de fijngehakte citroenverbena bij de saus. Werk de dressing ten slotte af met het limoensap.

x Laat de loempia’s aan elke kant 2 à 3 minuten frituren. Doe niet meer
dan twee loempia’s tegelijk in de friteuse.

Ook scampi’s of – voor de vegetariërs – tofu kunnen in de loempia verwerkt
worden. Heb je veel loempia’s over? Pak ze apart in en bewaar ze in de diepvries.

25

TABOULÉ

MET GEFRITUURDE GROENTEN
VOOR 4 PERSONEN

INGREDIËNTEN
500 ml kippenbouillon
250 g couscous
200 g boschampignons
2 jonge wortelen
1 sjalot
1 el arachideolie
peper en zout
enkele blaadjes munt
1 takje oregano
sap van ½ citroen
200 g verse erwten, kort
geblancheerd
1 tl gedroogde
korianderzaadjes
200 g blauwe kaas
1 tomaat
1 blik artisjokharten
2 eieren
5 el bloem
2 aubergines
2 courgettes
enkele takjes peterselie

BEREIDING

x Warm de kippenbouillon op en giet over de couscous zodat hij gaat

zwellen. Maak de boschampignons schoon met een borsteltje en
halveer ze. Halveer de wortelen en snij in kleine stukjes. Snij de sjalot
in plakjes.

x Doe een scheutje arachideolie in de pan en bak de sjalot aan. Voeg er

de boschampignons aan toe en laat een tweetal minuutjes aanbakken.
Kruid met peper en zout.

x Hak de muntblaadjes en oregano fijn. Voeg deze samen met het ci-

troensap, de wortelen, erwtjes en champignons bij de couscous. Plet de
korianderzaadjes en voeg ze toe. Doe nu de couscous met de kruiden
en groenten in een grote schotel. Versier de zijkanten met enkele stukjes
blauwe kaas, kwartjes tomaat en gehalveerde artisjokharten.

x Verwarm de friteuse voor op 180 °C. Breek twee eieren open in een

schaal. Kruid flink met peper en zout en klop los. Doe wat bloem in een
andere schaal. Snij de aubergines en courgettes in schijfjes. Dompel de
schijfjes eerst in de bloem, vervolgens in het eimengsel en leg ze dan
in de friteuse. Laat enkele minuten frituren. Haal ze uit de friteuse als ze
een licht krokant jasje hebben en laat uitlekken op een vel keukenrol.
Werk af met peper en zout en verdeel ze vervolgens over de couscousschotel. Versier met enkele takjes peterselie.

Taboulé is een Libanese salade. Het woord ‘tabbūle’ betekent
‘lichtscherp’ in het Arabisch.
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STEAK

MET SAKÉ, PRINSESSENBOONTJES EN ALGEN
VOOR 4 PERSONEN

INGREDIËNTEN

BEREIDING

x Leg de steak in een kom met een bodem saké en laat intrekken.

600 g gebakken steak
400 ml saké
500 g prinsessenboontjes
4 kopjes water
2 kopjes rijst
zout
1 el sesamzaadjes
2 el fleur de sel
20 g gedroogde algen
peper
scheutje notenolie
sap van een ½ limoen
1 el rietsuiker
4 el bereide wakame

Draai af en toe om. Dop de boontjes en laat ze ongeveer 3 minuten
koken in een grote pot water. Laat ze dan schrikken in koud water,
zo blijven ze beetgaar en mooi groen van kleur.

x Breng het water met de rijst aan de kook. Voeg wat zout toe. Strooi

een laagje sesamzaadjes in een pan en laat ze roosteren. Giet ze dan
in een vijzel en plet ze. Voeg de fleur de sel toe. Doe de gedroogde
algen in een kommetje en overgiet met koud water zodat ze kunnen
zwellen.

x Haal de steak uit de saké en leg hem op een stuk keukenrol om te
drogen. Snij hem daarna in sneetjes.

x Maak de salade: doe de boontjes in een kom en kruid met peper

en zout. Voeg er een scheutje notenolie aan toe en meng met de
ondertussen zacht geworden algen.

x Doe de gekookte rijst in een aparte kom en vermeng met het limoensap en de rietsuiker.

x Dresseer de borden met enkele lepels rijst, de salade van boontjes

en enkele sneetjes steak. Strooi er de mengeling van fleur de sel en
geroosterde sesamzaadjes over en werk elk bord af met een eetlepel
bereide wakame.

In Japan is een glaasje saké een glaasje alcohol. Bij ons is dat gewoon rijstwijn.
Het mengsel van geroosterde sesamzaadjes en fleur de sel heet ‘gomasio’ en
kun je perfect enkele weken bewaren in een afgesloten kruidenpotje.
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ZALM

‘EN CROÛTE’
VOOR 4 PERSONEN
INGREDIËNTEN
2 vellen bladerdeeg
Voor de tapenade
4 el zwarte olijven
zonder pit
4 el notenmengeling
peper
2 delen olijfolie
Voor de vulling
400 g zalmfilet
2 tomaten
2 bollen mozzarella
enkele takjes venkelloof
(of dille)
Voor de dorure
1 eigeel
1 scheutje melk
Voor de vinaigrette
100 g rucola
1 deel balsamicoazijn
½ ui
zout

BEREIDING

x Leg 1 vel bladerdeeg met bakpapier op de bodem van de taartvorm

en druk de kanten goed aan. Laat ondertussen de oven voorverwarmen
op 190 °C.

x Maak de olijventapenade: doe de olijven samen met de noten-

mengeling in de blender. Voeg peper en olijfolie toe en laat het
geheel blenden. De tapenade hoeft niet helemaal glad te zijn, er
mogen gerust nog wat stukjes noten in zitten. Smeer de tapenade uit
op het bladerdeeg.

x Snij de zalmfilet in fijne sneetjes en verdeel over de tapenade. Snij

de tomaten en mozzarella in fijne schijfjes en schik de tomaten en
vervolgens de mozzarella op de tapenade. Verwijder de harde takjes
van de venkel. Werk de taart af door het venkelloof erop te leggen.

x Neem het tweede vel bladerdeeg en duw er enkele gaatjes uit met een

spuitmondje. Zo kan de stoom via de gaatjes naar buiten. Maak een
dorure door het eigeel van één ei te vermengen met een scheutje melk.
Strijk de randen van het onderste vel bladerdeeg in met de dorure.

x Leg het tweede vel bladerdeeg op de taart, druk goed aan en knip het
teveel aan bladerdeeg van de randen weg. Rol de randen van de taart
op naar het midden toe en strijk de bovenkant en de randjes van de
croûte in met de dorure. Versier de bovenkant van de croûte met de
rondjes bladerdeeg die je daarnet hebt uitgeprikt. De taart gaat nu
30 tot 40 minuten in de voorverwarmde oven.

x Was ondertussen de rucola grondig. Maak een vinaigrette: meng de
balsamico met de olijfolie en voeg een halve fijngesnipperde ui toe.
Werk af met peper en zout en vermeng dan met de rucola.

Vanwaar komt het woord ‘bladerdeeg’? Je hebt deeg met ertussen boter en dat
wordt ‘getoerd’ zodat je heel veel lagen op elkaar krijgt. Bij het bakken gaan de
laagjes open waardoor je een heel luchtig, bladerig deeg krijgt.
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WITLOFSOEP
MET ROOKWORST
VOOR 4 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1 klontje boter
1 ui
4 stronkjes witlof
2 kleine aardappelen
of 1 grote
witlofvocht
1 l kippenbouillon
peper en zout
enkele blaadjes warmoes
scheutje olijfolie
1 rookworst van 250 g
2 sneden brood
scheutje room

BEREIDING

x Laat een klontje boter smelten in een grote kookpot. Snij de ui in

fijne schijven en laat die stoven. Verwijder een paar van de buitenste
blaadjes van het witlof en leg die even opzij. Snij de rest van het witlof
in grove stukken en laat die mee met de ui stoven. Snij nu de
bovenste witlofblaadjes in de lengte in fijne reepjes en spoel onmiddellijk met water, zo behouden ze hun witte kleur. Die komen straks
samen in de soep als garnituur.

x Schil de aardappelen en leg ze even in koud water. Snij ze in stukjes.

Laat de aardappelen mee stoven met de ui en het witlof. Bevochtig
alles door het restje witlofvocht en de kippenbouillon erbij te gieten.
Kruid met peper en zout. Laat het geheel koken totdat de aardappelen
zacht zijn.

x Spoel de warmoes, dep hem droog en ciseleer (rol op als een sigaar en
snij fijn). Dit doe je door de blaadjes op elkaar te leggen, ze dan op te
rollen als een sigaar en vervolgens zo fijn mogelijk te snijden.

x Doe een scheutje olijfolie in een pan. Snij de rookworst in stukjes

van 3 cm en geef elk stukje een inkeping in de lengte en enkele in
de breedte. Laat de stukjes bakken op een zacht vuur en leg ze daarna
op keukenpapier. Neem twee dikke sneden brood en snij die
in broodsoldaatjes. Bak ze in de pan waar je daarnet de rookworst
in hebt gebakken.

x Mix de soep. Giet in borden en dresseer met de worst, de reepjes witlof,
de fijngesneden warmoes en de croutons. Werk af met een scheutje
room.

Warmoes heeft een zurige smaak, wat voor een goede smaakbalans zorgt
in de soep. De naam ‘warmoes’ is een algemene naam die vroeger gegeven
werd aan alle bladgroenten. De ‘warmoezeniers’ hadden een tuintje in Brussel
en voorzagen de mensen in de stad van groenten.
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HETE BLIKSEM
VOOR 4 PERSONEN

INGREDIËNTEN
3 klontjes boter
1 ui
500 g gehakt
peper en zout
3 à 4 stengels prei
100 g bloem
1 l melk
snufje nootmuskaat
250 g gemalen kaas
aardappelpuree
3 el paneermeel

BEREIDING

x Verwarm de oven voor op 200 °C.
x Laat een klontje boter smelten in de pan. Hak een ui fijn en laat

stoven. Kruid het gehakt met peper en zout en bak het mee. Duw
het gehakt zoveel mogelijk uit elkaar om geen te dikke stukken te
krijgen. Draai het regelmatig om tot het droog gebakken is.

x Spoel de prei indien nodig en snij fijn. Doe een klontje boter in

een andere pan en laat hierin de fijngesneden prei stoven. Roer
regelmatig om.

x Neem er een derde, hogere pan bij en laat hierin ook een klontje boter

smelten. Als de boter gesmolten is, voeg je de bloem toe. Laat drogen
tot het naar koekjes ruikt. Voeg er een eerste deel melk bij en roer
goed door. Giet er vervolgens het tweede deel melk bij en herhaal
dit tot de saus de gewenste dikte heeft. Kruid met peper, zout en een
snufje nootmuskaat. Als de saus pruttelt, doe je er de gemalen kaas bij.

x Giet de afgewerkte bechamelsaus bij de prei en roer om. Neem een

ovenschotel en bedek de volledige bodem met het gehakt. Druk zacht
aan en giet vervolgens de mengeling van prei en bechamelsaus over
het gehakt. Strijk dan de aardappelpuree over de ovenschotel. Werk
af met paneermeel en zet de ovenschotel 15 minuten in de voorverwarmde oven.

Hete bliksem is een oud Nederlands gerecht in laagjes met aardappelen, appels of peren en bruine bonen. Het wordt zo genoemd omdat het vocht en
de suiker van het fruit ervoor zorgen dat het erg lang heet blijft. In België is
vooral de variant met gehakt en groenten bekend, en krijgt het vaak de naam
‘hachis Parmentier’ of ‘spoorweg’. Het is een populair gerecht bij de Scouts en
Chiro: goedkoop, lekker en snel klaar! Je kunt het ook klaarmaken met andere
groenten, naargelang het seizoen. Of vervang het gehakt door witte vis.
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STAMPPOT

MET SPRUITJES EN SPEK
VOOR 4 PERSONEN

INGREDIËNTEN
500 g aardappelen
500 g spruitjes
2 klontjes boter
2 sjalotjes
250 g gebakken spek
peper en zout
nootmuskaat
3 el zure room
2 eierdooiers
400 ml bruine fond

BEREIDING

x Schil en was de aardappelen. Breng ze aan de kook in gezouten water.
x Maak de spruitjes schoon en stoom of kook ze ongeveer 10 minuten.

Laat intussen een klontje boter smelten in de pan. Snij de sjalotjes en
het gebakken spek fijn en laat ze aankleuren in de pan. Giet de aardappelen af als ze gaar zijn. Kruid ze dan met peper, zout en nootmuskaat en stamp ze fijn.

x Voeg de gestoomde spruitjes bij het spek en de sjalotjes in de pan
en laat ze even mee aankorsten. Doe dan alles bij de aardappelen
in de pot en stamp fijn. Meng vervolgens met de zure room en
de eierdooiers.

x Deglaceer de pan waarin je zonet de spekreepjes hebt gebakken met
bruine fond en laat even inkoken. Kruid met peper en zout, werk af
met een klontje boter en zeef door. Serveer de saus bij de stamppot.

Als je spruitjes kookt, geven ze een zekere geur af. Om dit te vermijden, kun je
een stuk ajuin en een stuk brood meekoken. Hou je niet van de bittere smaak van
spruitjes? Steek ze dan een nacht in de diepvries.
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