
Snijbonen met spek
4 personen

1 kg snijbonen  (of sperziebonen en peultjes)
100 gram gerookt mager spek zonder zwoerd
2 uien
1 teentjes knoflook
2 schijfjes laoswortel of 1 tl laospoeder
2 eetlepels zonnebloemolie
4 tomaten
1 kippenbouillonblokje

Snijd de harde uiteinden van de snijbonen. 
Snijd de snijbonen vervolgens in schuine 
stukken zo groot als een vingerkootje. Doe 
de stukken in een vergiet en spoel ze af 
met water. Schil de uien en snijd ze klein. 
Verwijder het schilletje van de knoflook. Snijd 
twee plakjes van de laoswortel en haal de 
schil eraf. Snijd de plakjes in reepjes. Was de 
tomaten en snijd ze in stukjes. Snijd het spek 
in plakken en daarna in reepjes. Bewaar ze 
zolang in een kommetje of bord.

Zet een braadpan op het fornuis en giet de 
zonnebloemolie er in. Laat dit zachtjes warm 
worden. Doe de uien erin en pers de knoflook 
er boven uit. Doe de reepjes laos er ook bij. 
Bak dit tot de ui lichtbruin gaat zien.
Doe dan de spek en de stukjes tomaat erbij. 
Laat dit ook even meebakken. Verkruimel 
de bouillonblokjes erboven en roer het goed 
door. Giet er een paar kopjes water bij. Voeg 
de snijbonen toe. Roer het om en doe dan de 
deksel op de pan. Roer af en toe even om. De 
bonen zijn in een half uurtje gaar. 

Appeltaartje 
10 taartjes

5 à 6 goudrenetten
suiker
vers geperst citroensap
gezouten roomboter
bloem
100 g boter
100 g suiker
100 g bloem
250ml slagroom

Schil de appels en snijd ze in kleine blokjes. 
Doe de blokjes in een kom en meng direct 
met wat citroensap en suiker. Proef een stukje 
appel of er genoeg suiker op zit. 
Doe de boter, suiker en bloem in een kom. 
Meng dit met de vingers tot een deeg. Draai 
van het deeg 10 balletjes.  Druk ieder balletje 
tussen de handpalmen wat plat. Het moet 
kleiner zijn dan de diameter van het vormpje 
anders gaat het deeg aan de rand plakken. 
Leg een klein klontje boter op de bodem van 
het vormpje. Schep het vormpje bijna vol met 
appelstukjes.
Verdeel een portie deeg over elk vormpje. 
Verwarm de oven voor op 170 graden. Zet de 
vormpjes op een bakplaat. Zet de bakplaat 15 
minuten in de oven.
Haal de taartjes uit de oven en laat even 
afkoelen. Snijd dan met een mesje de randen 
los en keer de taartjes voorzichtig om. Klop 
de slagroom stijf met een beetje suiker en 
serveer bij de taartjes. 
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Salade van gele en gestreepte biet met rucola 
4 personen

Schil de bieten en rasp ze. Laat in een kookpan een stukje boter 
smelten en laat het langzaam bruin worden. Voeg de bietjes toe 
en smoor ze even. Doe de deksel op de pan en laat de bietjes 
gaar worden. Kijk af en of er een scheutje kippenbouillon bij 
moet. Schep de bietjes één keer om. Schil de rode ui en snijd 
klein. Verspreid de ui bovenop de bietjes. Strooi er wat zout en 
versgemalen peper over. Schep na vijf minuten alles om. 
Voeg een kleine eetlepel balsamicoazijn of een rode wijnazijn toe 
en schep door de bietjes. Proef of er nog meer peper bij moet. Laat 
de bietjes afkoelen.
Snijd de rucola in stukjes. Leg wat rucola op het bord. Schep er wat 
bietjes over. Snijd de gekookte rode biet in blokjes en leg een paar 
blokjes op de bietensalade.

20 g boter
5  ongekookte bieten
1 middelgrote rode ui
1 dl kipbouillon
een scheutje balsamico 
    azijn of rode wijnazijn 
zout en versgemalen 
zwarte peper
1 bosje rucola
evt. 2 rode gekookte
    bieten voor de garnering



Pakistaanse tomatensaus 
grote pan

2 uien
1 teentje knoflook
een stukje verse gember
½  kurkumawortel of 
     1 tl kurkumapoeder
1 tl sambal
zonnebloemolie
½ tl korianderpoeder
zout
versgemalen zwarte peper
200 ml gezeefde tomaten (passato)
evt. wat bouillon

Schil de uien en snijd ze 
klein. Verwarm een laagje 
zonnebloemolie in een grote 
braadpan. Bak hierin de uien 
op niet al te hoog vuur tot ze 
helemaal zacht zijn. Dat duurt 
ongeveer 20 minuten. 
Pers de knoflook erboven. Rasp 
de kurkuma en gember en voeg 
toe. Bak even mee. Roer de 
sambal erdoor. Bak even mee 
en voeg de gezeefde tomaten 
toe. Breng zachtjes aan de kook. 
Strooi er wat zout bij en proef 
even. Zet het vuur zachter.
Lekker met Pakistaanse 
gehaktballetjes. 

Gebakken rijst met verse doperwten 
4 personen

500 g gekookte rijst
1 kg verse doperwten of 
     200 g diepvriesdoperwten
½  winterwortel
1 of 2 middelgrote uien
zonnebloemolie
½ verse, geraspte kurkumawortel of 
     1 volle tl kurkumapoeder
½  tl komijnpoeder
½  tl korianderpoeder
½  tl paprikapoeder
beetje sambal
1 tl zout
¼  bosje lente-ui
verse koriander
½  tl geraspte citroenschil

Dop de doperwten en kook ze in kokend water met 
wat zout. Giet ze af en spoel er wat koud water over 
(als u diepvriesdoperwten gebruikt is dit niet nodig). 
Schil de winterwortel en snijd in kleine stukjes of 
reepjes. Schil de uien en snijd ze klein. Verwarm een 
scheut zonnebloemolie in een braadpan. Bak hierin 
de kleingesneden uien tot ze helemaal zacht zijn. 
Doe dan de geraspte kurkuma erbij, komijnpoeder, 
korianderpoeder, paprikapoeder, sambal en zout toe. 
Bak het even zachtjes mee. Voeg de winterwortel toe en 
bak even mee. Doe de doperwten erbij en roer om. 
Schep de gekookte rijst er bovenop en laat het met de 
deksel op de pan even doorwarmen. Snijd de lente-ui 
en de koriander fijn. Schep na 10 minuten voorzichtig de 
rijst door de groenten. Proef de rijst en voeg eventueel 
nog extra zout en sambal toe. Strooi de lente-ui, 
koriander en geraspte citroenschil erover.

Pakistaanse gehaktballetjes 
4 personen

½  kg half om half gehakt
1 ei
½  el korianderpoeder
½  el komijnpoeder
1 tl zout
1 volle tl sambal badjak

Meng het gehakt, de kruiden 
en het ei goed door elkaar. 
Vorm er met vochtige handen 
balletjes ter grootte van een 
pingpongballetje van. 
Verwarm een laagje 
zonnebloemolie in een 
koekenpan. Bak de balletjes 
aan alle kanten bruin. 
Leg de balletjes in de 
Pakistaanse tomatensaus 
om verder gaar te worden 
(zie recept op de bladzijde 
hiernaast). 

Kruidige aardappelen 
4 personen

1 kg aardappelen (niet te bloemig)
1½  el zonnebloemolie
½  tl mosterdzaad
½  tl venkelzaad
½  tl komijnzaad
½  tl korianderpoeder
stukje verse, geraspte kurkuma of 
     1 tl kurkumapoeder
1 tl zout
½  tl komijnpoeder
zwarte peper
1 tl paprikapoeder
verse koriander of bladselderij

Spoel de aardappelen goed af. Kook ze met schil gaar in 
water met wat zout. Giet ze af en laat ze wat afkoelen.
Pel de aardappelen en snijd ze in blokjes van 2 cm. 
Verhit de zonnebloemolie in een grote koekenpan en 
doe het mosterdzaad, het venkelzaad en het komijnzaad 
erin. Voeg na 10 seconden korianderpoeder, geraspte 
kurkuma, komijnpoeder, zout en zwarte peper toe. 
Bak even mee. Voeg daarna de aardappelen toe. Roerbak 
dit tot alles goed gemengd is. Roer de aardappelen af 
en toe om. Bak de aardappelen totdat ze een korstje 
hebben. Strooi de paprikapoeder er over. Proef of nog 
wat zout nodig is. Strooi de gehakte verse koriander of 
bladselderij over de aardappelen voordat u het opdient.


