
Ronald’s
Recepten

boek



Pasta met Tomaten-venkel room saus. 

1. 1.5 a 2 venkel knollen in kleine stukjes

2. 2 uien i stukjes

3. 4 tenen knoflook

4. 5 a 6 grote tomaten ontveld en in stukjes

5. Groot bekertje creme fraiche

6. Geraspte Parmezaanse kaas

7. Knor

8. Piri piri

9. suiker

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

In braadpan uien in olijfolie fruiten en halverwege knoflook toevoegen. 

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

deksel  Op de pan alles minstens 10 min laten sudderen. 

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

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

een flinke scheut piri piri.

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

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

en door warm Worden. Eventueel nog wat binden met allesbinder. 



Asperges met Ronald’s Asperge saus

1. Minstens 2kg asperges (4 pers)

2. 4 gekookte eieren

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

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

5. Nootmuskaat

6. Bijna heel plantje bieslook

7. Paar takjes tijm

8. melk

Eieren pellen en in kleine stukjes snijden

Bieslook en tijm versnipperen

Asperges schillen en aan de kook brengen.

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

Garen. 

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

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

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

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

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

Saus is ontstaan.

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

Laat nog een minuutje doorkoken 



Ronald’s verrukkelijke vistaart

1. 1.5 kg geschilde aardappels (klein pannetje vol)

2. 3 tenen knoflook uit de knijper.

3. 2 uien, fijn gesneden

4. 2 grote knollen venkel, in stukjes

5. 2 punt paprika's, in stukjes

6. 2 potjes witte bonen in tomatensaus

7. kool vis filet

8. flinke bos peterselie, fijn gesneden

olie verhitten in koekenpan. Ui en knoflook glazig fruiten.

Venkel en paprika toevoegen en met de deksel op de pan 

stoven onder af en toe omroeren. knor en peper toevoegen

In tussentijd aardappels koken.

De koolvis in stukken snijden en met viskruiden betrooien

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

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

mee verwarmen. Helft van de peterselie toevoegen en het gas 

uitdraaien.

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

nootmuskaat en de rest van de peterselie.

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

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

in de oven 30 minuten bakken. kaas onder de gril bruinen.



Ronald’s Hollandse roerbakgroenten

1. 3 paprika's in stukjes

2. halve courgette in stukjes.

3. half bakje champignons in vieren

4. half pond sperziebonen doormidden

5. vijf worteltjes in plakjes 

6. 3 tenen knoflook u.d.k.

7. half bosje peterselie fijngehakt

8. geraspte Parmezaanse kaas

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

folie bedekt schaaltje 4 min in de magnetron garen

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

courgette, champignons roerbakken. Als deze de eerste tekenen van 

glazigheid gaan vertonen de bonen en de wortels toevoegen.

Knorr toevoegen. Alles roerbakken tot de gewenste gaarheid.

Vuur laag en er even de fijngehakte peterselie doorheen roeren.

Op het bord er een schepje Parmezaanse kaas overdoen.



Ronald’s vegetarische wintersoep

1. 4 aardappelen schoongemaakt in 1cm blokjes

2. 2 preien in ringetjes

3. halve courgette in blokjes

4. 200 gr sperziebonen schoongemaakt

5. 200 gr diepvries doperwten

6. 2 uiten gesneden

7. 4 teentjes knoflook fijngesneden

8. 3 groentebouillon blokjes (AH)

9. bosje peterselie

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

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

de prei een beetje zacht wordt.

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

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

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

zachtjes gaar koken.

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

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

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

toevoegen.

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

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

(wortel, snijbonen, bloemkool etc)



Ronald’s venkel soep

1. 1 gesnipperd uitje

2. 3 tenen knoflook grof gehakt

3. 3 grote venkelknollen

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

5. Knorr aromat

6. Olijfolie

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

8. Naar smaak 2 eetlepels room

Snij de stelen van de Venkel af en bewaar ze.

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

dat er niet zo smakelijk uitzien.

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

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

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

minuten bakken. Af en toe omscheppen.

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

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

pruttelen. 

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

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

In deze staat kan de soep afgekoeld en bewaard worden.

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

was) en er twee lepels anijsdrank door roeren.

Je kunt er ook nog een scheut room door roeren, maar nodig is dit niet.



Ronald’s  winter wortel soep

1. 2  uien

2. 5 tenen knoflook

3. 1kg winterpeen

4. 3 AH groente bouillon blokjes

5. 1 theelepel vers gemalen komijn poeder

6. halve rode peper

7. knor

8. peper

9. ketjap manis

10. olijfolie

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

snij ze vervolgens in schijfjes.

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

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

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

voor dat de winterpeen wordt toegevoegd  het komijn poeder even 

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

mee. 

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

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

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

met de staafmixer. 

Op smaak brengen met knor en indien nodig peper.



Ronald’s  prei-kaas flappen

1. 1 grote prei

2. 3 teentjes knoflook

3. 1 eetlepeltje bloem

4. flink hoopje grof geschaafde Parmezaanse kaas

5. Pimenton (geroosterd paprika peoder)

6. knor

7. peper

8. 5 plakjes blader deeg ontdooid

9. 1 heel klein eitje

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

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

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

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

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

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

kaas gesmolten is.

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

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

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

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

aan. Bestrijk de flapjes met ei en bak ze 20min op 200C



Ronald’s  Houston saus met rijst

1. 2  rode uien

2. twee kleine venkel knollen

3. flink stuk koolvis (400 gr)

4. 5 teentjes knoflook

5. flinke berg champignons 

6. scheutje wijn

7. 2 blikjes tomaten blokjes

8. groot potje creme fraiche (250ml)

9. klein potje groene pesto

10. thee lepel suiker

11. knor

12. peper

13. Surinaamse rijst

14. olijfolie

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

champignons in vieren.

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

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

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

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

om alles goed aan de gang te houden.

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

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

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

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

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

Na ongeveer 8 min is de vis gaar. Roer er nu het potje pesto doorheen.



Ronald’s   windloze erwtensoep 

1. 3 flinke preien

2. 1 knol selderij met groen

3. 3 winter wortels

4. 5 tenen knoflook

5. 2 uien 

6. HEMA rookworst

7. AH groente bouillon blokken

8. knor 

9. peper

10. pimenton

11. ketjap

12. olijfolie

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

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

knoflook. Was en snipper het loof van de knolselderij.

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

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

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

blokken toe. 

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

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

effect kan in de vegetarische variant worden bereikt door flink 

mespuntje pimenton poeder toe te voegen aan het eind. 

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

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

pimenton, peper.



Jansons verleiding (zweeds gerecht uit Trouw)

1. 1 kg aardappelen

2. 2 grote uien

3. 150gr ansjovis

4. 3dl slagroom

5. boter

6. 3 eetlepels paneermeel

7. peper

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

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

stukjes.

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

gedeeltelijk overlappende aardappel schijfjes. Verdeel hierover een 

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

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

een laagje aardappelen.

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

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

over de paneermaal wat vlokjes boter. 

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

van 200 graden. 



Mozerella Augergine saus met pasta (naar Jamie Oliver) 

1. 2 niet al te grote Aubergines

2. 2 uien 

3. 5 teentjes knoflook

4. 2 blikjes tomaten in blik

5. groot bekertje creme fraiche

6. 2 bollen Mozzarella

7. vers geraspte Parmezaanse kaas

8. potje pesto of vers gesneden basilicum

9. scheutje basemico azijn

10. schep suiker

11. knor

12. peper

13. olijfolie

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

ze in dubbelsteentjes. 

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

belangrijk dat de olie heet is anders zuigt de Aubergine zich 

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

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

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

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

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

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

alles weer door en door warm worden.

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

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

keer om en serveer direct met de pasta. 

Lijkt me trouwens ook lekker met kleef rijst.



Ronald’s  enchiladas met koolvis

1. 1 a 2 rode uien

2. 2 blikken tomaten blokjes

3. pak grote taco wraps (8 stuks)

4. 4 tenen knoflook

5. 400gr koolvis filet

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

7. bol mozzarella

8. beker creme fraiche

9. knor

10. peper

11. Pimenton (gerookt paprika peoder)

12. taco kruiden

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

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

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

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

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

laat de filet een aantal uur in de koelkast marineren.

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

de vis in zoveel porties als er enchiladas  zijn

Snij de mozzarella in kleine dobbelsteentjes.

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

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

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

blokjes mozzarella en wat geraspte kaas over en smeer er een 

theelepel crème fraiche over.

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

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

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

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

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

over. bak ze 30 min in de oven op 200C



Ronald’s   broccolisoep

1. 1 kg broccoli

2. 1 liter groente bouillon

3. nootmuskaat

4. peper

5. zout

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

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

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

zout. 

Ronald’s   Marokkaanse  Aubergine soep

1. 2 middel grote Aubergines

2. 1 liter groente bouillon

3. 1 milde rode peper

4. 6 tenen knoflook

5. klein uitje

6. mespuntje komijn

7. theelepel korianderzaad

8. knor

9. theelepel suiker

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

gril pan mooi donkerbruin. Snij ze daarna in vieren.

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

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

te scherp is.

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

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

begint te bruinen kunnen de stukken Aubergine en 600ml bouillon 

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

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

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

met knor. Maak de soep iets zoeter met 1 a 2 schepjes suiker.



Ronald’s Parmangiani Lasagne

1. 2 mooie grote aubergines

2. ca. 12 a 15 mooie rode tomaten

3. een grote bos basilicum

4. Honig lasagne bladeren

5. Parmezaanse kaas

6. 50gr boter

7. 50 gr bloem

8. melk

9. knor  aromat

10. peper

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

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

Aubergine plakken in porties aan beide zijden mooi bruin. Steeds 

tussen elke portie de pan invetten.

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

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

de plakken Aubergine wel klaar zijn. 

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

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

melk eerst wat knoflook te laten trekken.

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

plakken mooi aaneengesloten. Bedek met een flinke laag basilicum en 

vervolgens een laag tomatenplakjes netjes tegen elkaar. Zowel op de 

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

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

laagje lasagne bladeren.

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

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

30min in de oven op 200C 



Ronald’s Fruit Pasta/Rijst saus

1. 1 hele grote courgette

2. 2 rode uien

3. drie teentjes knoflook

4. 2 blikjes tomaten 

5. 2 blikken gemengde vruchten

6. 1 bekertje crème fraiche

7. olie

8. knor/peper

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

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

tot ze zacht  beginnen te worden. 

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

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

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

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

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

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

weer warm is opdienen.

Gaat goed met Surinaamse rijst



Enchilada’s met Aubergine vulling  

1. 2 niet al te grote Aubergines

2. 2  (rode) uien 

3. 2 (punt) paprika’s

4. half bakje champignons

5. 6 teentjes knoflook

6. 1 blikje hele tomaten 

7. groot bekertje creme fraiche

8. 1 bol Mozzarella

9. vers geraspte Parmezaanse kaas + gewone kaas

10. wraps

11. provinciaalse kruiden

12. knor, peper, olijfolie

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

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

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

belangrijk dat de olie heet is anders zuigt de Aubergine zich 

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

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

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

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

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

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

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

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

beetje afkoelen.

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

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

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

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

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

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

blokjes mozzarella over. Een half uurtje in de oven op 200C



Ronald’s vegetarische Moussaka 

1. 3 niet al te grote Aubergines

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

3. 6 tenen knoflook

4. kruimelige aardappelen

5. pak Tahoe

6. 2 blikken gepelde tomaten 

7. vers geraspte Parmezaanse kaas

8. oregano

9. kaneel

10. knor, peper, olijfolie

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

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

afkoelen.

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

mooi donker bruin

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

marineer het kruim in olijfolie en oregano. 

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

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

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

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

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

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

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

zachtjes pruttelen.

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

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

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

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

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

losgeklopte eieren toe. bedek de Moussaka en bestrooi met kaas



Ronald’s vegetarische preitaart van Ed 

1. ca. 1 kg prei in ringen

2. 3 uien  gesnipperd

3. 5 tenen knoflook

4. kruimelige aardappelen

5. pak Tahoe

6. 1 winterpeen grof geraspt

7. geraspte kaas

8. zoete en zoute ketjap

9. gerookt paprika poeder

10. knor, peper, olijfolie

11. groente bouillon tablet

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

afkoelen en snij in plakken

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

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

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

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

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

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

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

goed pruttelen. 

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

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

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

geraspte kaas. ca. 40 min 200 C hete lucht oven.



1. 2 blikjes kidneybonen à 400gr

2. 2 blikjes tomatenblokjes

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

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

5. 2 middel grote uien fijngesneden

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

7. 1 rode peper van zaadjes ontdaan en fijngesneden

8. 1 kaneel stokje

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

Kerrie poeder)

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

11. Olijfolie

12. Zout, peper

13. Vetvrijpapier of bakpapier

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

en die in de oven kan.

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

het eventueel tussen twee dubbele velletjes keukenpapier terwijl je er 

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

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

olijfolie onder voortdurend omscheppen. Zorg er voor dat het in 

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

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

beetje een kleurtje heeft gekregen. Helemaal bruin bakken is geen 

goed idee omdat de korrels dan hard worden.

Verwarm de oven voor op 150C

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

zongedroogde tomaten in kleine stukjes. Dit is een vervelend karwijtje 

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

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

maken. 

Chilli sin Carne 



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

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

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

Roer alles goed door elkaar en voeg dan de fijngehakte zongedroogde 

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

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

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

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

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

150C. 

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

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

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

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

volgende dag. 



Renald's gebakken aardappeltjes uit de oven

1. ca. 1.5 kg aardappelen (ietwat bloemig)

2. zonnebloem olie

3. klontje boter

4. zout

Voor het bakken moeten de aardappelen helemaal afgekoeld zijn

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

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

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

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

uiteindelijk onderwater. Op die manier blijft er zoveel mogelijk zetmeel 

aan de aardappelen kleven.

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

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

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

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

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

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

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

zodat die mee verwarmd wordt.

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

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

minute regelmatig omscheppend tot ze een beetje verkleuren.

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

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

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

mooi bruin zijn (ca. 45 min tot een uur).



Renald's zalm-room saus met tagliatella uit Cadzand 

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

2. pakje zalm snippers

3. bosje lente uit

4. Paar teentjes knoflook

5. Bakje champignons in zeer dunne plakjes gesneden

6. Bekertje slagroom

7. Halve liter visbouillon gemaakt van een blokje

8. flinke lepel bloem.

9. Olijfolie

10. Peper, Knorr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Knorr.

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

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

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

klaar is.

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

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

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

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

Lekker met geraspte Parmezaanse kaas



Boterbiesjes van oma (Dekker) 

1. 250 gr bloem gezeefd

2. 125 gr basterd suiker gezeefd

3. 190 gr blue band boter

4. 1 zakje vanilje suiker

5. Mespunt zout

6. Mespunt zuiveringszout of 

bakpoepder

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

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

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

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

bakpapier. Afbakken op 175C (gasstand 5).

Boterkoek van Oma 

1. 250 gr bloem

2. 125 gr basterd suiker

3. 250 gr Roomboter

4. Mespunt zout

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

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

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

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

175C (gasstand 5).



Uiensoep van Ad 

1. 1 kg Uien in ringen gesneden

2. 4 tenen knoflook grof gehakt

3. 1 eetlepel bloem

4. 5 AH rundvlees bouillon blokken

5. Peper uit de molen

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

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

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

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

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

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

opdienen op smaak brengen met verse peper uit de molen   

Ojja van oom Kaçem 

1. 3 uien in niet te kleine stukjes

2. 4 teentjes knoflook uit de knijper

3. 1 rode paprika in niet al te kleine stukken

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

5. 5 rijpe tomaten in stukken

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

7. Klein blikje tomaten puree

8. 1 rode paper in stukjes gesneden

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

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

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

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

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

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

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

worden.

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

ongeveer 10 min voor het einde er een paar eieren over die dan stollen.



Bloemkool uit de oven 

1. 1 Bloemkool verdeeld in roosjes

2. 50 gr blue band

3. 50 gr bloem

4. Wat melk

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

6. Tabasco

7. Peper

8. Nootmuskaat

9. Knorr

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

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

kookvocht op. Laat alles afkoelen.

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

schaal. Rasp er nootmuskaat over

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oven. Gratineer de schotel in een half uurtje in de oven op 200 C.



Nasi van je vader 

1. 500 gr snel kook rijst (Basmati)

2. Twee uien in stukjes

3. 3 tenen knoflook geraspt 

4. Ca. 2 cm gember geraspt

5. Rode peper overlangs gesneden en dan klein gesneden

6. Bakje taugé

7. Twee dunne preien in dunne ringetjes

8. Half bosje lente ui in kleine ringetjes

9. Flinke mespunt trassi

10. Opgehoopte theelepel komijn, fijngemalen

11. Kerrie poeder

12. Scheutje zoete ketjap

Voorbereiding:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

keer opscheppen en klaar!



Bloemkoolsoep met Gorgonzola

1. 1 Bloemkool

2. 1 liter water

3. 2 groente bouillon blokjes

4. ½ bakje crème fraiche

5. Klein stuk Gorgonzola

6. 1 ui gesnipperd

7. Teentje knoflook uit de knijper

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

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

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

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

bewaard worden.

Direct voor serveren:

Soep verwarmen en stukjes Gorgonzola toevoegen en door de soep 

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

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

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

Direct opdienen



Pizza bodem (voor twee pizza’s)

1. 700 gr bloem

2. 2 theelepels zout

3. 3 theelepels basterd suiker

4. 2 zakjes gedroogde gist

5. 420 ml handwarm water met een scheutje olijfolie 

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

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

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

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

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

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

minuten kneden. Verdeel het deeg in twee gelijke porties.

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

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

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

luchtvochtigheid en voorkomt een vel tijdens het rijzen.

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

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

vers kokend water.

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

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

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

barsten door uitdroging voorkomen. 

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

in ca. 20 min. 



Ronald’s tomatensaus (voor pizza, gevulde aubergines etc)

1. 2 grote of 3 kleine uien in stukjes gesneden

2. 4 a 5 teentjes knoflook uit de knijper

3. 4 a 5 blikjes hele tomaten in blik

4. Potje groene pesto

5. Peper

6. tabasco

7. Knorr

8. Suiker 

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

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

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

theelepels suiker. Breng aan de pruttel. 

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

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

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

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

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

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

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

ingedikt) , zet dan het vuur uit en roer de pesto door de saus.



Pizza bodem (voor twee pizza’s)

1. 700 gr bloem

2. 2 theelepels zout

3. 3 theelepels basterd suiker

4. 2 zakjes gedroogde gist

5. 420 ml handwarm water met een scheutje olijfolie 

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

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

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

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

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

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

minuten kneden. Verdeel het deeg in twee gelijke porties.

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

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

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

luchtvochtigheid en voorkomt een vel tijdens het rijzen.

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

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

vers kokend water.

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

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

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

barsten door uitdroging voorkomen. 

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

in ca. 20 min. 



Gevulde aubergines  (Imam Bayildi)

1. 2 grote aubergines

2. Flinke portie tomatensaus

3. Half bakje champignons in stukjes

4. 2 teentjes knoflook uit de knijper

5. Geraspte kaas

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

7. Peper

8. Olijfolie

9. Knorr 

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

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

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

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

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

flinke scheut olijfolie en leg de halve aubergines  daar in.

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

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

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

is. Breng op smaak met peper en Knorr

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

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

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

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

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

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

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

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

en at er zo veel van dat hij flauw viel. 



Ratatouille

1. 2 aubergines in plakken van 1.5 a 2 cm

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

gesneden

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

4. (half) bakje champignons in halfjes of kwartjes

5. 1 grote ui gesnipperd

6. 2 teentjes knoflook uit de knijper

7. 2 rijpe tomaten in stukken zonder hart

8. Flinke scheut wijn (wit of rood)

9. Balsamicoazijn

10. Suiker

11. Peper

12. Knorr

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

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

portie totdat alle aubergine is gebakken. Snijdt de gebakken plakken 

doormidden. 

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

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

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

een flinke scheut wijn, een scheutje balsamicoazijn, twee theelepels 

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

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

toe omscheppen, maar niet teveel anders vallen de aubergines 

helemaal uit elkaar.

Lekker met brood of rijst of in gevulde wraps



Tzaziki 

1. 1 komkommer

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

3. Bekertje crème fraiche

4. Beker Turkse of Griekse yoghurt

5. Peper

6. Knorr

Schil de komkommer en snij hem overlangs doormidden. Verwijder met 

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

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

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

makkelijker gaat. Laat ongeveer een uurtje staan.

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

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

knoflook. Doe er het bekertje crème fraiche en ongeveer gelijke 

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

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

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

elkaar kunnen gaan.



Ronald’s Kikkererwten curry 

1. 2 blikken kickererwten (Bonduel)

2. 2 a 3 uien gesneden in kleine stukjes

3. 3 tenen knoflook geraspt

4. 3 cm gember geraspt

5. Rode peper oberlangs gesneden en dan ik kleine stukjes

6. Rundvlees Bouillonblokje

7. 2 rijpe tomaten zonder hart in kleine stukjes

8. Theelepel heel komijnzaad

9. Theelepel Garam Massala

10. Knorr

Verwarm een flinke scheut zonnebloemolie in een braadpan en voeg 

een theelepel komijnzaadjes toe. Voeg als de zaadjes beginnen te 

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

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

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

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

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

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

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

geheel een paar uur op de allerlaagste sudderstand heel zachtjes 

pruttelen tot de kikkererwten boterzacht zijn. 

Kan goed een dag van te voren worden klaargemaakt



Aspergesoep 

1. 500 gr Asperges

2. 2 sjalotjes of kleine uitjes gesnipperd

3. 1 Aardappel geschild en in kleine blokjes

4. Krulpeterselie (eventueel)

5. 2 groentebouillonblokken

6. Kookroom

7. Peper

8. Olijfolie

9. kerriepoeder

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

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

olijfolie. Doe 1 liter water, de groentebouillonblokjes en de 

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

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

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

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

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

nog even door. Serveer eventueel met fijngesneden krukpeterselie



Oma’s hachee

1. Ca. 8 middelgrote uien

2. Mooie grote riblap

3. Paar teentjes knoflook

4. 4 a 5 kruidnagels

5. 3 a 4 laurier blaadjes

6. Scheutje azijn

7. Scheutje zoete Ketjap

8. Peper zout

9. Knorr

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

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

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

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

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

gedurende een uur of 2.

Voor de hachee in oma’s woorden:

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

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

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

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

knoflook in wil doen kan je het meebakken.

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

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

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

en alles nog +/- een uur zachtjes laten pruttelen



Oma’s bruine bonen soep

1. Vlees: hamschijf, varkens hiel of karbonade

2. 3 a 4 blikken bruine bonen

3. ½ knolselderij of een kleine in blokjes gesneden

4. 1 winterpeen overlangs en daarna in plakjes

5. 2 preien in ringen

6. ½ bosje selderij fijn gesneden

7. Knoflook uit de knijper

8. 5 a 6 uien in wat grotere stukken gesneden

In oma’s eigen woorden:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een worst in de soep mee laten trekken



Parmigiana

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

2. 6 a 7 mooie rijpe tomaten

3. 1 a 2 bollen mozzarella

4. Klein potje groene pesto

5. Een bergje geraspte kaas

6. Knorr

7. peper

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

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

Dit kan soms best lang duren. 

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

en daarna in plakjes van ongeveer 5 mm.

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

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

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

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

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

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

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

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

geraspte kaas over de groenten en besprenkel dat met olijfolie.

Ruim 30 min bakken in de oven op 200C



Gele paprika zalm soep

1. 500 gr gele paprika

2. 3 sjalotjes of kleine uitjes

3. 2 teentjes knoflook

4. Ca. 100 gr zalmsnippers

5. 2 visbouillonblokjes

6. Zout

7. Cayennepeper

8. 1 bekertjes zure room (125 ml)

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

aubermarie tot ongeveer 50C.

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

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

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

koken.

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

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

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

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

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

peper. 

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

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

de soep.


