
Simple but Satisfying 

 
 

Vlaamse Kervelsoep 
Gebonden kervelsoep met snippers gerookte paling 

 

Garnalen Buzara 
Pasta met tomaten witte wijn saus en grote garnalen 

 

Mosterd Monchou kipfilet in gerookte ham 
 Kipfilet in de oven gegrild 

In witte wijn gestoofde prei en krieltjes in de schil 

 

Bießtße Liebe 
Warme Frambozen met vanilleroom uit de oven 

En vanilleijs met zelfgebakken kletskop 

 

 



 
Kervelsoep is een in Nederland wat uit de gratie geraakte soep. In Belgie wordt hij 

echter nog volop gegeten ... en terecht, want zeker met een stukje paling erin is de 

soep niet te versmaden. 

 

Gebonden kervelsoep met paling  
 

voor 4 personen 

2 liter goede kippenbouillion (bij voorkeur zelf dubbelgetrokken) 

1 bosje kervel 

Wat boter en bloem voor roux 

Beetje slagroom of koksroom 

Wat stukjes paling  

 

Mise en place: 

Trek de bouillion van een stuk harde soepkip. Hoe langer de bouillon opstaat, hoe 

beter. Schep eventueel te veel aan vet af en zeef de bouillon als dat nodig is. Was de 

kervel. Verwijder het grootste deel van de steeltjes en snijd de kervel (met name de 

resterende steeltjes) zeer fijn. Voeg toe aan de bouillion en laat een tijdje op het vuur 

staan tegen de kook aan. Maak nu in een pan die voldoende groot is voor alle soep een 

roux van de boter en de bloem. Smelt daarvoor de boter in de pan. Voeg nu net zoveel 

bloem toe en roer met de garde totdat een korrelige massa ontstaat. Laat de roux nu op 

een gematigd vuur een minuut doorgaren. Voeg vervolgens op hoog vuur steeds een 

schep kervelbouillion toe en roer met de garde totdat de roux het vocht heeft 

opgenomen. Blijf dit steeds doen en blijf goed roeren zodat geen klontjes ontstaan. 

Voeg de rest van de kervelbouillon toe. Laat de soep op een laag pitje staan. 

 

Haal het vlees van de graat van de paling en verdeel het in stukjes.  

 

Bereiding: 

Doe in ieder bord een beetje paling. Schep nu de soep in de borden. Schenk 

voorzichtig in een leuk figuurtje wat room in het bord. 



 
Dit gerecht is een rare mix tussen een Italiaanse pasta en een kroatische 

ovenschotel. Zoals veel gerechten uit de Italiaanse pastagerechten zijn subliem 

lekker, ondanks het feit dat de bereiding simpel is. Het geheim zit ‘m vaak in het 

gebruik van goede ingredienten. Zo ook bij deze buzara. 

  

Garnalen Buzara 
 

voor 4 personen 

250 gram grote gepelde garnalen 

1 blik gepelde tomaten 

1 ui 

3 teentjes knoflook 

Peterselie 

200 ml droge witte wijn 

150 ml slagroom 

½  visbouillionblok 

1 tl italiaanse kruidenmix (bij voorbeeld rosa maria dipper van oil en vinigar)* 

Gedroogde spaghetti van goede kwaliteit (bij voorbeeld Barilla parpadelle) 

 

Mise en place: 

Indien de garnalen uit de vriezer komen, leg ze in een vergiet en schenk er wat 

kokend water overheen. Verhit in een pan de olijfolie en fruit hierin de ui, de 

knoflook en peterselie 2 min. Voeg de gepelde tomaten en de italiaanse kruiden toe en 

smoor de tomaten op een laag vuur totdat ze helemaal uit elkaar vallen. Verwijder 

eventuele harde stukjes van de tomaten uit de saus. 

 

Bereiding: 

Kook de pasta volgens de verpakking. 

Verhit de tomatensaus opnieuw en voeg wijn, slagroom en visbouillion toe. Breng het 

mengsel aan de kook en laat het inkoken tot de juistde dikte (de saus mag niet meer te 

nat zijn). Breng op smaak met zout en peper. Voeg de laatste 2 minuten de grote 

garnalen toe. 

 



 
Gezien de toenemende omvang van een aantal van onze kook-kornuiten. Deze keer 

een mager hoofdgerecht slechts 195 kcal per persoon. En dan ook nog snel simpel 

en natuurlijk lekker! 

 

Mosterd mon chou kipfilet in een Pakketje 
 

voor 4 personen 

75 gram monchou op kamertemperatuur 

1 volle eetlepel grove mosterd 

4 enkele kipfilets van ongeveer 75 gram 

8 plakken rauwe ham 

 

Mise en place: 

Prak de monchou en de mosterd door elkaar zodat er een gelijkmatig mengsel 

ontstaat. 

Maak de kipfilets droog en snij ze in de lengte richting in zodat er een inkeping 

ontstaat. Vul de inkeping met het mon chou mosterd mengsel. Rol elke filet in 2 

plakken rauwe ham. Verpak de filets per stuk in aluminium folie en leg ze in de 

koelkast tot de bereiding 

 
Bereiding: 

Verwarm de oven voor op 200 graden. Leg de kippakketjes in het midden van de oven 

en bak ze in 20 minuten gaar. Let op! Een bakblik met bakpapier onder het rooster 

kan het lekkende vocht van de pakketjes opvangen. 



 

In wijn gestoofde prei met tijm en krieltjes 
 

voor 4 personen 

 

3 stuks prei 

50 gram boter 

150 ml witte wijn 

Tijm 

 

500 gram kleine verse krieltjes in de schil 

50 gram boter 

Verse bieslook en peterselie. 

 

Mise en place: 

Snijd de prei in stukken van ongeveer 5 cm en was deze goed schoon zodat er geen 

zand meer in zit (verwijder eventueel het buitenste blad). Leg de preistukken in een 

ovenschaal. Leg daar de boter in blokjes bovenop. Voeg tijm, peper en zout toe. 

 

Was de krieltjes goed schoon zodat al het zand eraf is en doe ze in een pan koud water  

met een bouillionblok (bij voorkeur hetzelfde soort bouillion als het vlees dat je erbij 

serveert). Als de krieltjes groot zijn, snijd ze dan in tweeen. 

 

Bereiding: 

Giet de witte wijn in de ovenschaal. Dek af met aluminiumfolie en zet in de oven (20 

min op 200 graden). Indien de oven in gebruik is, kan de prei ook gestoofd worden in 

een hapjespan met deksel. 

 

Zet de pan op het vuur en kook de krieltjes gaar. Giet af en voeg een flinke klont 

boter, bieslook, peterselie en peper en zout toe. 

 



 
Desserts hebben regelmatig vreemde namen, zo het traditioneel Duits gerecht: 

Heisse Liebe. Dit is de Biestse variant ervan. Serveer het op een koude winteravond 

aan de dame des huizes en ontdek hoe dit gerecht aan zijn naam komt. 

 

Bießtße liebe 
voor 4 personen 

 

Ingredienten bießtße liebe: 

bakje van 250 gram frambozen 

4 el witte basterdsuiker 

4 el grand marnier citrus 

12 el koksroom  

1 vanillestokje 

4 bolletjes vanilleijs 

 

Ingredienten kletskoppen 

250 gram basterdsuiker 

75 gram gehakte amandelen 

125 gram Zeeuwse bloem 

75 gram boter 

1/2 theelepel kaneel 

1 gram zout 

 

Mise en place: 

Oven voorverwarmen op 200°C 

Kneed alle ingrediënten voor de kletskoppen tot een stevige bal. Maak er balletjes van 

ter grote  van  van een knikker. Leg deze op ruime afstand op een met boter ingevette 

bakplaat.Bak ze boven in de oven, tot ze dun uitgelopen zijn. Laat ze enigszins 

afkoelen, en haal ze met een pannenkoek mes van de plaat. 

 

Bereiding: 

Verwarm de oven voor op 200 graden. Verdeel de frambozen over 4 ovenschaaltjes. 

Marineer de frambozen 10 minuten in de grand marnier en de helft van de 

basterdsuiker. Roer het merg van het vanillestokje door de koksroom. Voeg per bakje 

3 el koksroom toe. Strooi de rest van de basterdsuiker eroverheen. Plaats in de oven 

voor 15 tot 20 min in de oven totdat de koksroom enigszins is ingekookt. 

 

Serveer met een bolletje vanilleijs met een kletskop. 

 

 

 


