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Gerecht 1  
 
Starter: 

 
Pikant gebakken tonijn-bakkeljauw hapje met brood 

6 personen 

 

Ingrediënten:   

3 blikjes tonijn 

1 ui 

1 teentje knoflook 

300 gr kabeljauwfilet 

Rawitpepertjes (naar smaak)  

Olie 

2 stokbroden 

2 bouillonblokjes 

Cajunkruiden naar smaak 

 
 

Bereiding: 
Ui snipperen en fruiten in wat olie tot deze glazig is. Dan nog wat olie in de pan en de tonijn 

en bakkeljauw erbij doen. Goed blijven roerbakken. 

Pepertjes van steeltjes ontdoen en in hele kleine stukjes snijden.  Na zo’n 10 minuten 

geperste knoflook en pepertjes toevoegen. Indien nodig nog wat olie toevoegen en geheel 

goed roerbakken tot de vis droog is. 

Stokbrood voorverwarmen en in stukjes snijden. 

Gerecht kan zowel warm als koud geserveerd worden  

 

Wijntip: 
Een frisse witte 

Chardonnay  (l 

Órmarins)of een 

Sauvignon Blanc 

(Bergwater) zijn een 

prima optie 

Ook een witte Hardy 

en een witte Alicia 

zijn een goede 

begeleider van deze 

verrukkelijke recepten 



Gerecht 2 

 

Bakkeljauw met bonen  

15 personen 

 

Ingrediënten: 
1 grote en 1 kleine pot bruine bonen van HAK 

5 gepelde tomaten 

3 uien zeer fijn gesnipperd 

5 knoflook teentjes 

4 laurier blaadjes 

2 maggi blokjes 

Olijfolie 

5 zakjes bakkeljauw 

 

Voorbereiding: 

Leg de gezouten bakkeljauw in een pan schoon 

water. Laat het geheel 1,5 uur ontzouten. 

Hierna water afgieten en handeling herhalen. Doe dit 3-4 keer. Voor het bereiden de vis op 

een schone keukendoek laten uitlekken. Een keer omdraaien en weer laten uitlekken 

 

Bereiding: 
Spoel de bonen af met koud water. Bak de vis in de olie tot de vis een beetje bruin is.  

 

Saus 

Maal de tomaten fijn in de blender. Alle ingrediënten (buiten de bonen en de vis) ca. 10-15 

minuten bakken in de olie. Voeg de vis toe en bak deze 2 minuten mee. Bonen toevoegen met 

een klein beetje water. Dit laat je wat inkoken. Eventueel zout toevoegen indien nodig 

(gerecht eerst proeven i.v.m. de vis die al gezout is). 

Vis in water zetten na,5 uur 4 uur afgieten 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gerecht 3 

Kippenmaagjes met uien en limoen  

15 personen 

 

 
Ingrediënten: 

2 kg kippenmaagjes 

5 laurierblaadjes 

Flinke scheut ketjap manis 

Zout 

3 grote uien gesnipperd 

2 grote uien in ringen 

5 teentjes knoflook 

olie 

3 maggi blokjes 

3 limoenen 

 

  

Voorbereiding: 

Kippenmaagjes goed wassen.  

 

 

Bereiding: 
Doe de kippenmaagjes in een pan met ca. 300 ml water en voeg de ui toe met 2 maggi 

blokjes, knoflook, zout en laurierblaadjes. Na een half uur ketjap en olie toevoegen en laten 

inkoken tot de maagjes helemaal gaar zijn. Dit kan ca. 1 1/2 duren. Met het vocht wat over 

blijft de kippenmaagjes samen met de ui goed knapperig bakken.  

  

Apart de ui ringen bakken. Leg de kippenmaagjes in een schaal en leg hier de ui ringen 

bovenop met de limoenpartjes 

 

 
 
 



Gerecht 4 
Zuurgroenten (zuring) met zoutvlees  

15 personen 

 

In grediënten: 
3 uien  

7 laurierblaadjes 

2 maggi blokjes 

5 teentjes knoflook 

5 eetlepels pindakaas met nootjes 

4 tomaten 

Zuur groenten (zuringblad) 

4 pakjes zoutvlees (450 gr) 

olijfolie 

 

 

 

Voorbereiding: 

Kook het zoutvlees met water, 3 laurierblaadjes en 1 gesnipperde ui op een laag vuur ca. 20-

30 minuten. 

Kook de zuurgroenten met 300 ml water in een andere pan met 2 laurierblaadjes en 1 

gesnipperde ui ca. 30 minuten. Giet daarna het water af. 

 

 
Bereiding: 
Saus 

Snijd 1 ui zeer fijn. Bak de ui in de olie tezamen met knoflook, 2 maggi blokjes, 2 

laurierblaadjes en 4 fijn gemalen tomaten tot alles een gaar is. Voeg het vlees toe en bak 

dit goed mee. Voeg daarna de zuur groenten toe met 300 ml water. Als het geheel kookt 

voeg je de pindakaas toe. Laat dit geheel inkoken tot een mooie saus. Voeg zout naar smaak 

toe. 



Gerecht 5 
 
Gerookte kip met pindasaus  

4 personen 

 
Ingrediënten: 
1 gerookte kip 

1 grote ui 

2 tenen knoflook 

¾ blik peltomaat 

1½ el pindakaas 

2 bouillonblokjes 

2 laurierblaadjes 

+ 300 ml water 

olie 

 

    Bereiding: 
 

Kip ontdoen van vel en ander niet 

eetbare delen, en goed afspoelen. 

Daarna rondom goed aanbakken in wat 

olie. 

Ui snipperen en peltomaten pureren 

met staafmixer. 

Wanneer de kip mooi bruin is, de helft 

van de ui meefruiten tot ie glazig is. 

Haal dan alles uit de pan en houd even 

apart in een schaal. 

 

 

 

 

Opnieuw wat olie in de pan doen en de rest van de ui fruiten tot glazig. Dan de gepureerde 

tomaten toevoegen en zo’n 10 minuten laten meebakken. Goed blijven roeren. 

Voeg nog een scheutje olie toe met laurierblaadjes, bouillonblokjes, geperste knoflook, 

pindakaas. Even aanbakken en dan 100 ml. water erbij. 

Zorg dat de pindakaas goed oplost in het geheel; flink roeren dus. 

Laat alles ongeveer 15 minuten zachtjes koken. Doe de kip in de saus en de rest van het 

water. Laat nog 10 minuten op zachtjes koken tot er een mooi gebonden saus ontstaat. 

 

 

 

 



Gerecht 6 
Gerookte vis met agushi 
10 personen 

 

Ingrediënten: 

3 gedroogde gerookte vissen   

3 uien 

4 teentjes knoflook 

3 Laurierblaadjes 

1 zakje agushikruiden 

2 blikjes peltomaat 

350 ml water 

2 bouillonblokjes 

 

Voorbereiding: 
Laat de vis 10 minuten weken in warm water.  

Dan de vis schoonmaken: ontdoen van kop, vel en grote graten.  

 

Bereiding: 
Snipper de uien en pureer de tomaten met staafmixer. 

Kruid de vis met wat cajunkruiden. Doe de olie in de pan  en bak de vis ongeveer 10 minuten. 

Dan 1 gesnipperde ui toevoegen en bakken tot ie glazig is. 

Zet dan het vuur uit. 

 

Saus 

Doe wat olie in een tweede pan en bak de andere ui hierin. Als de ui glazig is de tomaat en 

bouillonblokjes toevoegen. Laat dit ongeveer 10  min. koken. Dan toevoegen 250 ml water, 

laurier, geperste knoflook en 100 gram agushi. Even goed doorroeren en alles 

ongeveer 15 min zachtjes doorkoken. Na 15 minuten de vis toevoegen en nog 10 min laten 

sudderen. 

 

 

 



 

 Gerecht 7 
Bakbanaan  

10 personen 

 

Ingrediënten: 

1500 gram bakbanaan 

1 liter zonnebloemolie 

 

Voorbereiding: 

 

Verwijder de schillen van de bananen (en houd de 

schillen even apart). 

Snijd de bananen in schuine plakken.  

Verhit de zonnebloemolie (kan in een frietpan of in 

een gewone pan)  

Bananen niet te lang ongepeld laten liggen anders 

worden ze bruin 

 

Bereiding: 
Frituren tot ze aan beide zijden goudbruin zijn. 

(de schillen kun je nu eventueel gebruiken als ‘warmhoud-deken’). 

 

 



 

Gerecht 8 

Maniok 

5 personen 

 

Ingrediënten: 

3 kg maniokwortelen 

zout 

peper 

 

Voorbereiding: 
Schil de maniok en snijd ze in de lengte 

doormidden. Verwijder de wortel in het 

midden.. Daarna beide helften nog een 

keer in de lengte halveren. Tot slot alles in gelijke stukken snijden. 

 

Bereiding: 

Doe alles in een pan water met wat zout en breng aan de kook. Na ongeveer 15 minuten is 

het gaar. Afgieten en even kruimig laten worden 

Maniok is ook rauw te eten. 

Cassave is een andere naam voor maniok. 

 

 


