Door Yvon van Rhoon

Zuurkool met zoete aardappelpuree en nep-spekjes
Ingredienten
■ 500 gr zuurkool
■ paar klontjes roomboter of 1 tot 2 el olijfolie
■ 3 flinke zoete aardappels
■ blok gefermenteerde tahoe
■ tamari
■ biologische witte natuur azijn
■ paprikapoeder
■ cayennepeper
■ knoflook
■ zeezout of rookzout
■ zwarte peper

Bereiding
Breng 500 gram zuurkool, 200 ml gekookt water, een paar klontjes roomboter of 1 tot
2 eetlepels olijfolie, een snuf zwarte peper en 100 ml koud water aan de kook. Roer dit
goed door en laat minimaal anderhalf uur stoven op laag vuur. Voeg water en boter of
olie toe als er te weinig vocht in de pan is.
Was de aardappels, schil ze en snijd ze in blokjes. Kook de aardappels in ruim water
gaar. Giet de aardappels af en voeg ½ theelepel azijn, een snuf paprika poeder (of
oregano of kurkuma), een klontje roomboter of 1 eetlepel olijfolie toe. Meng naar eigen
inzicht de puree aan met rijstmelk.
Lek een blok gefermenteerde tahoe uit en snijd ze als spek in blokjes. Marineer de
blokjes met 2 eetlepels tamari, ½ eetlepel (biologische witte natuur) azijn, ½ theelepel
paprikapoeder, ½ eetlepel olijfolie, ¼ theelepel cayenepeper, ½ teen knoflook (heel fijn
gesneden), ½ theelepel zout en een ½ theelepel rookzout of zeezout. Laat dit een half
uur marineren. Bak de blokjes daarna in de koekenpan. Gebruik een klontje roomboter
of 1 eetlepel olijfolie gebruiken om in te bakken.

Door Anita Stierp

Zuurkoolpizza
Ingrediënten
■ ½ pak witte broodmix
■ 3 el koffieroom
■ 1 groene paprika
■ 100 gr geraspte kaas
■ 2 eieren
■ 1 blik knakworst
■ 300 gr zuurkool

Bereiding
Warm de oven voor op 200 graden.
Maak de broodmix klaar volgens de beschrijving.
Vet de bakplaat in en rol het deeg hierop uit.
Laat de zuurkool goed uitlekken en snijd deze fijn.
Maak de parika schoon en snijd ze in blokjes.
Snijd de knakworst in plakjes.
Meng de zuurkool, paprika en worst door elkaar en schep dit op de pizzabodem.
Klop de eieren los met de koffieroom en schenk dit over de zuurkool.
Strooi de geraspte kaas over de pizza.
Bak de pizza in +/- 30 minuten gaar.

Door Heleen Jambroes

Zuurkool met parelhoenfilet
Ingredienten (voor twee personen)
■ 2x parelhoenfilet
■ 300 gr zuurkool
■ 1 ui
■ 2 sjalotjes
■ 2 plakjes bacon (of 1 el spekjes)
■ ½ el suiker
■ 1 laurierblaadje
■ 3 dl witte wijn (of andere wijn naar smaak)
■ 250 gr Eigenheimers
■ roomboter
■ melk
■ ½ theelepel nootmuskaat
■ peper en zout

Bereiding
Kruid de parelhoenfilet met peper en zout.
Kort rondom bruin bakken in boter of olie op de velkant.
Leg de parelhoenfilet in een ovenschaal en laat het geheel in de oven
op 75/100 graden 45 minuten garen.
De ui en sjalotjes met bacon of spekjes licht fruiten.
Strooi de suiker erover en laat het geheel licht carameliseren.
Doe de zuurkool, het laurierblaadje en de wijn erbij.
Laat dit een klein uurtje stoven.
Serveer het gerecht met een lekkere zelfgemaakte aardappelpuree
en een heerlijke witte wijn.

Door Anita Boersen

Zuurkoolstamppot met wortel, ui en knoflook
Ingrediënten
■ 1 kg geschilde aardappels
■ 550 gr zuurkool
■ 1 grote ui
■ 2 teentjes knoflook
■ 1 blikje ananas (3-4 schijven) in stukjes
■ 1 glas ananassap
■ 2 kleine wortels in stukjes
■ 100 gr knolselderij in blokjes
■ 1⁄2 theelepel kummel
■ 250 gr zuurkoolspek
■ boter
■ melk
■ zout
■ peper

Bereiding
Zet de aardappels en het zuurkoolspek op en kook de aardappels gaar.
Houd het zuurkoolspek achter en maak de aardappels met boter en melk tot een puree.
Smelt de boter in een pan, voeg de uien, knoflook, selderij, wortel en kummel toe.
Laat de uien glazig worden.
Snijd het zuurkoolspek klein en bak het spek mee.
Knijp de zuurkool uit en bak het 5 minuten mee.
Roer de puree, de ananas en het sap door het baksel tot een smeuïge schotel.

Door Anita Stierp

Zuurkoolgoulash
Ingredienten
■ 300 gr riblappen
■ 200 gr hamlappen
■ 2 middelgrote uien
■ 1 rode paprika
■ 4 zoetzure augurken
■ 3⁄4 kg aardappelen
■ 500 gr zuurkool
■ 1 teen knoflook
■ 15 gr bakboter
■ 125 gr reepjes spek
■ 1 blikje tomatenpuree
■ 1 laurierblad
■ peper en zout
■ 2 eetlepels paprikapoeder
■ 2 kruidnagels
■ 1 theelepel kummel of karwijzaadjes
■ 2 eetlepels yoghurt
■ +/- 4 dl kokend water

Bereiding
Snijd het vlees in blokken van +/- 3 cm. Snipper de uien. Maak de pap- rika schoon
en snijd in blokjes. Snijd de augurken in stukjes. Schil de aardappelen en snijd ze in
dobbelsteentjes. Haal de zuurkool los. Maak de knoflook schoon.
Verhit de boter in de braadpan en bak hierin de stukken vlees. Neem ze uit de pan.
Bak in het bakvet de spekreepjes. Voeg de uien en paprika toen roerbak 3 á 4 minuten.
Voeg de tomatenpuree toe en knijp de knoflookteen boven de pan uit en roerbak nog
1 á 2 minuten. Voeg naar smaak peper en zout toe en strooi de paprikapoeder erover.
Schep het vlees weer in de pan, voeg augurken, laurierblad, kruidnagels en kummel
of karwijzaad toe en schenk er zoveel water bij dat het vlees net onder staat. Dek de
pan af en breng de inhoud aan de kook. Zet de pan op de kleinste pit en laat het vlees
in 3 uur heel langzaam gaar worden. Schep de aardappelen en zuurkool erdoor en stoof
de goulash nog 30 minuten zodat de aardappelen gaar koken. Haal de pan van het vuur
en roer de yoghurt erdoor.

Door Nel van Baar

Eenvoudige maar o zó lekkere Zuurkoolstampot
Ingredienten
■ 300 gr zuurkool
■ stukje zuurkoolspek
■ 1 el rozijnen
■ paar tenen knoflook
■ 1 sjalotje
■ zout/peper

Bereiding
Zuurkoolspek in dobbelstenen snijden.
Ongeveer een half uur aanbraden.
Fijngehakt uitje, fijn gehakte knoflook, zuurkool en rozijnen erbij.
Geheel voor driekwart onder water zetten en in ongeveer drie kwartier laten garen.
Zout en peper toevoegen.
Aardappels koken.
Goed fijn stampen
Klont roomboter creme fraîche en melk erbij.
Goed met de garde doorroeren
Terug op het vuur zetten zodat er een mooie puree ontstaat en het goed warm blijft.
Zuurkool erbij en goed mengen.
Door de smeuïgheid van de puree wordt het een heerlijk geheel.

Zuurkoolstamppot met crème fraîche en fruit uit de oven
Ingredienten
■ 500 gr aardappelen
■ 500 gr zuurkool
■ 50 gr rozijnen
■ ca. 1 dl melk
■ 1 ui
■ 2 bananen
■ 1 klein blikje ananasstukjes
■ 2 theelepels kerriepoeder
■ 1 dl crème fraîche
■ 2 eetlepels boter
■ 100 gr jonge kaas in plakjes
■ zout
Bereiding
Rozijnen in een bakje warm water wellen.
Schil de aardappelen, kook ze met de zuurkool.
Giet de aardappelen en zuurkool af als ze gaar zijn en stamp alles tezamen fijn tot
stamppot.
Voeg hete melk toe en roer goed.
Voeg de rozijnen toe.
Pel de uit en snijdt hem fijn.
Pel de bananen en snijdt ze in dikke plakken.
Smelt 2 eetlepels boter in een koekepan en fruit de ui.
Fruit de banaan en de uitgelekte ananasstukjes en kerriepoeder ook even mee.
Neem de pan van het vuur en roer de crème fraîche er door.
Doe de helft van de stamppot in een ingevette ovenschaal, doe hierop het crème fraîche
mengsel en schep de rest van de stamppot daar bovenop.
Afdekken met de plakjes kaas. In een voorverwarmde over zetten (200 graden) en in 20
minuten warm en goudbruin laten worden.

Door Corry Kaufmann

Zuurkool met tomatenketchup
Ingredienten
■ zuurkool voor 2 pers.
■ aardappels voor 2 pers.
■ 1 rookworst
■ 1 ui
■ tomatenketchup
■ olie
■ peper

Bereiding
Kook de zuurkool en de aardappelen apart of samen (energie besparen).
Snij de worst door de helft en nog een keer maar in de lengte tot 4 halve worsten.
Braad deze in een beetje olie mooi bruin.
Schuif ze naar de zijkant en fruit de gesneden ui glazig.
Afblussen met tomatenketchup eventueel wat vocht van de aardappels.
Giet de aardappelen af.
Spreidt de zuurkool op een bord uit, aardappels er overheen en leg de worst er omheen.
Roer de saus even door en giet er overheen!

Door Josien Rauws

Zuurkool met ontbijtspek
Ingredienten (voor vier personen)
■ 500 gr milde zuurkool
■ ± 750 gr aardappelen
■ 1 flinke el roomboter
■ 1 flinke ui, gesnipperd
■ 1 appel (Elstar of Goudreinet), gesnipperd
■ 10 jeneverbessen
■ 2 laurierblaadjes
■ 100 ml witte wijn
■ 2 ons ontbijtspek in 3 plakken
■ 1 rookworst
■ 150 gr crème fraiche

Bereiding
Fruit de ui in de roomboter op middelhoog vuur tot lichtgekleurd.
Voeg de appel toe en fruit die een minuut of 5 minuten mee.
Voeg de zuurkool toe, laat eventjes meebakken.
Verdeel de laurierblaadjes en de jeneverbessen over het gerecht.
Leg de plakken rookspek er bovenop.
Overgiet het geheel met de wijn.
Laat ong. 20 minuten sudderen.
Afhankelijk van de soort rookworst: indien rauw de gehele periode mee laten sudderen
of als deze reeds is voorgekookt de laatste 5 à 10 minuten meeverwarmen.
Aan het einde van het kookproces de worst en het spek er uit halen.
Crème fraiche erdoor roeren.
Kook ondertussen de aardappelen apart.
Zuurkool, aardappelen, worst en spek apart opdienen en genieten!

Door Yvon van Rhoon

Zuurkoolschotel met shoarma uit de oven
Ingredienten
■ 750 gr aardappelen
■ 500 gr zuurkool
■ 1 rookworst
■ 250 gr shoarma

Bereiding
Maak een stamppot zoals je gewend bent van de aardappelen en zuurkool.
Bak de shoarma in een koekenpan gaar.
Vet een ovenschaal in.
Daarin een laag zuurkool scheppen.
Hierop de shoarma.
Dan weer een laag zuurkool.
De schotel bedekken met plakjes rookworst( hoef je niet eerst te verwarmen).
Dit geheel ongeveer 30 minuten in de oven op 200ºC.

Door Mariëtte Baten

Zuurkoolschotel met gehakt en brie uit de oven
Ingredienten (voor vier tot zes personen)
■ 500/750 gr verse zuurkool uit ’t vat of pakjes
■ gekookte aardappelen
■ stukjes ananas uit blik
■ bakje champignonschijfjes
■ gele paprika, in stukjes gesneden
■ bakje spekjes
■ 500/750 gr geruld gehakt
■ brie

Bereiding
Braad de gehakt, aangemaakt met zout en peper.
Bak de spekjes uit.
Kook de aardappelen en maak er volgens eigen recept puree van.
Neem een ovenvaste schaal en vet deze in.
1e laag, gebraden gehakt.
2e laag, zuurkool.
3e laag, verdeel 1/3 ananas, 1/3 paprika, 1/3 champignons.
4e laag, zuurkool.
5e laag, uitgebakken spekjes.
6e laag, zuurkool.
7e laag, gebraden gehakt.
8e laag, aardappelpuree met daarop wat plakjes brie
Plaats de schaal in een op 200ºC voorverwarmde oven tot het goed warm is.

Door Werner Drent

Zuurkoolstamppot-brood
Ingredienten
■ 300 gram zuurkoolstamppot
(of 150 gram gekookte aardappelen met 150 gram zuurkool)
■ 600 gram witte bloem
■ 1 eetlepel zout
■ 7 gram gist, gedroogd
■ 1 eetlepel griekse yoghurt
■ 200 milliliter lauw water

Bereiding
Doe de stamppot zuurkool in een kom en prak ze fijn. Doe er bloem, zout en gist bij
en meng alles goed door elkaar. Dit gaat trouwens een stuk makkelijker in een keukenmachine. Gebruik dan wel de deeghaken (dus niet de scherpe messen).
Doe nu ook de yoghurt erbij en roer beetje bij beetje het water er doorheen. Meng alles
goed door elkaar tot het op een deeg lijkt. In de keukenmachine duurt dit ongeveer zes
minuten. Gebruik je je eigen spierkracht, dan ben je iets langer bezig.
Strooi wat bloem op het aanrecht en leg het (behoorlijk plakkerige) deeg erop. Kneed
het deeg stevig door en blijf bloem toevoegen tot het deeg niet meer aan je handen
plakt en eruit ziet als een mooie, gladde bol.
Doe de deegbol in een kom en dek deze af met wat plasticfolie of een (schone!) licht
vochtige theedoek. Laat het deeg een uur staan, tot het ongeveer twee keer zo groot
is. Pak een bakplaat en leg er een vel bakpapier op. Kneed het deeg in de vorm van
een brood en leg het op de bakplaat. Dek het deeg opnieuw af met een theedoek
(een droge dit keer) en laat het nog een uurtje rijzen. Zet na een halfuur de oven
vast aan op 220ºC, zodat hij kan voorverwarmen.
Schuif de bakplaat met het brood in de oven en laat hem daar 20 minuten bakken.
Schakel de temperatuur dan terug naar 180ºC en laat het brood nog 15 tot 20 minuten
bakken.
Het brood is gaar als het hol klinkt wanneer je op de onderkant klopt. Laat het brood
nog eventjes afkoelen op een rooster.
Handig en lekker als je nog wat stamppot zuurkool over hebt van het avondeten.

Door Ellen Hollenberg

Zuurkool met gehakt en perzik uit de oven
Ingredienten
■ 500 gr zuurkool
■ 500 gr gehakt (met kruiden)
■ 100 gr ontbijtspek
■ blik perziken
■ klein blikje ananas
■ 3 uien

Bereiding
Uien snijden en fruiten.
Ontbijtspek in stukjes mee fruiten.
Zuurkool en aardappelen koken.
Gehakt rul meebakken met uien en ontbijtspek.
Na ongeveer 5 minuten de kleingesneden vruchtjes erbij doen.
Van de aardappelen puree maken.
Gare zuurkool fijn snijden en door het gehakt-uienmengel scheppen.
Ovenschaal invetten met wat boter en het zuurkool-gehakt-uienmengsel erin scheppen.
Bovenop de aardappelpuree en ongeveer 20 minuten onder de grill tot er een (bruin)
korstje ontstaat.

Door Ellen van der Aa

Zuurkoollasagne
Ingredienten
■ pak of blik zuurkool
■ worst in dunne plakjes
■ klein blikje ananas in stukjes
■ sweet chilisaus
■ geraspte kaas
■ melk
■ gerookte spekjes
■ aardappelen

Bereiding
Schil, kook en stamp of pureer de aardappelen met wat zout.
Vet een ovenvaste schaal in met olie of boter.
Bak spekjes uit.
Laagje aardappelpuree in de schaal doen.
Spekjes en worst in plakjes erover.
Laagje zuurkool gemengd met de ananas.
Besprenkelen met sweet chilisaus.
Lagen herhalen en als laatste laag puree doen.
Geraspte kaas en melk erover heen besprenkelen.
Afdekken met folie en in 180ºC oven.
Ongeveer half uur in de oven.
Na 20 minuten folie eraf halen voor mooie bruine kleur.

Door Kitty Horn

Zuurkoolstamppot uit de wok
Ingredienten
■ zuurkool
■ aardappels
■ kipfilet in blokjes
■ ananas
■ rode paprika
■ champignonschijfjes
■ ui
■ olijfolie
■ ketjap manis

Bereiding
Zuurkool en aardappels gaar koken en door elkaar stampen.
In wokpan (in de olijfolie) de kipfiletstukjes snel gaar bakken.
Voeg daar alle in stukjes gesneden groenten en ananas aan toe en bak mee.
Niet te gaar, beetje knapperig.
Overgiet het bakmengsel met wat ketjap manis en bak dit nog even mee.
Voeg daarna de zuurkool/aardappelstampot hierbij.
Peper, zout en knoflookpoeder naar smaak toevoegen.

Door Linda Kraan

Zuurkoollasagne
Ingredienten
■ 500 gr zuurkool
■ 500 gr kruimige aardappelen
■ 500 gr gehakt
■ geraspte belegen kaas
■ Zwolsche stoofkruiden van Jonnie Boer
■ peper
■ roomboter
■ melk

Bereiding
Maak naar eigen recept aardappelpuree.
Laat de zuurkool uitlekken in een vergiet.
Bak 500 gram gehakt rul (kruiden naar smaak).
Vet een ovenschaal goed in.
1e laag, de helft van de aardappelpuree.
2e laag, gehakt.
3e laag, zuurkool.
4e laag, andere helft van de aardappelpuree.
5e laag, lekker veel geraspte belegen kaas.
20 minuten op 200ºC in de oven.

