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Mijn eigen receptnotities: 

 3 

 

“Ik kook, dus ik ben” schreef een mevrouw 
onlangs in een groot landelijk dagblad. 
 
Helaas geldt dit motto niet voor iedereen die 
achter het fornuis staat. Uit gemak of 
desinteresse wordt dagelijks dezelfde kost 
bereid. De 'kok' in kwestie vindt het al best; 
als het maar warm is en smaakt. 
 
Edoch… een mens zit niet altijd alleen aan 
tafel. Ergerlijk wordt het bijvoorbeeld 
wanneer uw huisgenoten of intieme 
vrienden u repertoirevermoeidheid, of nog 
erger: u gemakzucht of desinteresse gaan 
verwijten. Want al is bovenstaand motto 
wel erg hoog gegrepen, de liefde gaat toch 
ook een beetje door de maag. 
 
In dit kookboekje gaat het daarom in zeven 
stappen van goed naar beter, van super- 
eenvoudig naar zeer eenvoudig, van lekker 
naar verrukkulluk. Basishandelingen en 
proftermen worden waar nodig toegelicht. 
Daarom… zeven laatste strohalmen om ook 
uw relaties te redden. 
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recept 1 
 
Tomatensaus met chorizo (4 personen) 

 
De lekkerste tomaten voor een tomatensaus 
zijn verse zondoorstoofde tomaten van de 
koude grond, donkerrood en friszoet.  
De allerlekkerste hebben ze misschien wel in 
Italië, maar ga ze daar maar eens vandaan 
plukken. Omdat het niet altijd zomert voor 
deze saus de op een na beste keuze: 
Italiaanse tomaten uit blik. Spotgoedkoop en 
altijd op voorraad te houden. 

 
Benodigdheden: 
 
150 gram gesneden chorizo (vleeswaren) 
1 grote gesnipperde ui 
2 blikken tomaten (à 400 gram) 
2 eetlepels fijngesneden verse peterselie 

 17 

 

De broccoli schoonmaken. De stronk in 
plakjes snijden. De roosjes in ongeveer even 
grote stukjes verdelen. In weinig water met 
wat zout eerst de stronk een paar minuten 
koken, vervolgens de roosjes enkele minu-
ten meekoken (moeten knapperig blijven).  
In een vergiet laten uitlekken.  
 
Ondertussen de pasta 'al dente' (beetgaar) 
koken. De uien fijn snipperen. De ansjovis in 
stukjes snijden en de visolie opvangen en 
met de olijfolie aanvullen tot 4 eetlepels.  
Deze olie verhitten (kan wat gaan spetteren) 
in een koekenpan en de uien hierin glazig  
fruiten. Dan de ansjovis toevoegen en op 
middelhoog vuur het geheel tot een saus 
laten worden.  
Broccoliroosjes erbij (stronkjes gebruiken 
voor een salade of zijn volgens een  
bevriende Fransman “voor de hond”), 
gepelde knoflook erboven persen en peper 
naar smaak erboven malen. Nog even laten 
bakken en tenslotte mengen met de 
uitgelekte pasta.  
 
Aan tafel serveren met de geraspte kaas in 
een schaaltje. Bon appetit! 
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recept 7 
 
Pasta con broccoli (2 personen) 

 
Als hekkensluiter nog een 'traditional' die in 
een echt Italiaans restaurant niet zou 
misstaan. Sommige mensen weten de 
zoutige smaak van de ansjovis niet erg te 
waarderen en weken die eerst een tijdje in 
wat melk. Ik vind dat bijna een doodzonde. 
In deze pasta combineert het zout van de vis 
perfect met het 'melige' karakter van de 
broccoli en het zoete van de uien. 

 
Benodigdheden: 
 
350 gram broccoli 
2 kopjes pasta naar keuze 
2 uien 
1 blikje ansjovisreepjes in (olijf)olie 
2 a 3 eetlepels (olijf)olie 
1 teentje knoflook 
(liefst versgemalen en zwarte) peper 
geraspte (Parmezaanse) kaas 
  

 5 

 

 
 
 
 
Snijd de plakjes chorizo fijn en bak ze in een 
droge braadpan op een laag vuur wat uit. 
Voeg de ui toe. Als de ui glazig begint te 
worden (er wat doorzichtiger uit is gaan 
zien) de tomaten met het sap toevoegen en 
het geheel, een half uur minstens, zachtjes 
laten pruttelen en indikken.  
 
Geen deksel op de pan dus.  
Eventueel de grote stukken tomaat wat fijn-
maken met een lepel.  
 
Vlak voor het opdienen de peterselie 
toevoegen. 
Serveren met beetgare macaroni of 
spaghetti, geraspte (Parmezaanse) kaas en 
een frisse salade. 

16  

 

recept 7 
 
Pasta con broccoli (2 personen) 
 
Als hekkensluiter nog een 'traditional' die in 
een echt Italiaans restaurant niet zou 
misstaan. Sommige mensen weten de 
zoutige smaak van de ansjovis niet erg te 
waarderen en weken die eerst een tijdje in 
wat melk. Ik vind dat bijna een doodzonde. 
In deze pasta combineert het zout van de vis 
perfect met het 'melige' karakter van de 
broccoli en het zoete van de uien. 

 
Benodigdheden: 
 
350 gram broccoli 
2 kopjes pasta naar keuze 
2 uien 
1 blikje ansjovisreepjes in (olijf)olie 
2 a 3 eetlepels (olijf)olie 
1 teentje knoflook 
(liefst versgemalen en zwarte) peper 
geraspte (Parmezaanse) kaas 
  

 5 

 

 
 
 
 
Snijd de plakjes chorizo fijn en bak ze in een 
droge braadpan op een laag vuur wat uit. 
Voeg de ui toe. Als de ui glazig begint te 
worden (er wat doorzichtiger uit is gaan 
zien) de tomaten met het sap toevoegen en 
het geheel, een half uur minstens, zachtjes 
laten pruttelen en indikken.  
 
Geen deksel op de pan dus.  
Eventueel de grote stukken tomaat wat fijn-
maken met een lepel.  
 
Vlak voor het opdienen de peterselie 
toevoegen. 
Serveren met beetgare macaroni of 
spaghetti, geraspte (Parmezaanse) kaas en 
een frisse salade. 



6  

 

recept 2 
 
Kip met cajunkruiden (2 personen) 

 
Het raffinement van dit recept zit hem in de 
gerookte amandelen en de bosuitjes. Neem 
in de eerste plaats een goede kwaliteit 
amandelen, liefst van de notenspecialist, 
want hoe knapperiger hoe beter.  
De bosuitjes (of voorjaarsuitjes of lente-
uitjes) zijn een soort minipreitjes, die alweer  
jaren zijn ingeburgerd in de Nederlandse 
keuken. De beste koopt u bij de 
(Marokkaanse) groenteboer.  
De supermarkt heeft de vervelende neiging 
om ter wille van de houdbaarheid het eetba-
re groen weg te snijden. 

 
Benodigdheden: 
 
250 gram kipfilet 
1/2 eetlepel cajunkruiden 
3 bosuitjes 
2 eetlepels olie 
75 gram gerookte amandelen 

 15 

 

 
 
 
 
Kipfilet in stukjes snijden. Inwrijven met 
(weinig) zout, peper, djahé, laos en 
ketoembar. 
 
Uien pellen, snipperen en lichtgeel bakken 
in de verhitte olie. Vervolgens de kipfilet 
even meebakken. 
Knoflook pellen en liefst met een 
knoflookpers uitpersen en toevoegen. 
Fijngesnipperd toevoegen mag ook. 
 
Vervolgens de overige ingrediënten en een 
beetje water er doorheen roeren. Door en 
door warm laten worden. Klaar! 
 
Lekker met stokbrood of (pandan)rijst en een 
frisse, groene salade. 
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recept 6 
 
Hete kip (snelle sateh) (2 personen) 

 
Een pittig gerecht dat menige sateh van 
supermarkt of Chinees ver in de schaduw 
stelt. Alleen de stokjes ontbreken. De 
gedroogde kruiden zijn in elke supermarkt 
verkrijgbaar. 

 
Benodigdheden: 
 
300 gram kipfilet 
zout, peper 
1 theelepel djahé (gemberpoeder) 
1 theelepel laos 
1/2 theelepel ketoembar (korianderpoeder) 
3 uien 
1 à 2 eetlepels olie 
2 teentjes knoflook 
2 eetlepels pindakaas (evt. met stukjes 
noot) 
3 eetlepels ketjap manis 
1 eetlepel azijn 
2 theelepels sambal oelek 

 7 

 

 
 
 
 
De kip in stukjes snijden en inwrijven met de 
cajunkruiden. 
De bosuitjes wassen en in ringetjes 
snijden van ongeveer een halve centimeter 
dik. Ook het groene gedeelte in ringetjes 
snijden en apart houden. 
 
Olie verhitten in braad- of koekenpan.  
Kip in 5 minuten rondom lichtbruin bakken. 
Het wit van de bosuitjes toevoegen en  
3 minuten meebakken. Het groen toevoegen 
en 1 minuut meebakken. 
Tenslotte de gerookte amandelen toevoegen 
en nog 1 minuut mee warmen.  
Direct opdienen. 
 
Lekker met rijst en een frisse salade. 

14  

 

recept 6 
 
Hete kip (snelle sateh) (2 personen) 
 
Een pittig gerecht dat menige sateh van 
supermarkt of Chinees ver in de schaduw 
stelt. Alleen de stokjes ontbreken. De 
gedroogde kruiden zijn in elke supermarkt 
verkrijgbaar. 

 
Benodigdheden: 
 
300 gram kipfilet 
zout, peper 
1 theelepel djahé (gemberpoeder) 
1 theelepel laos 
1/2 theelepel ketoembar (korianderpoeder) 
3 uien 
1 à 2 eetlepels olie 
2 teentjes knoflook 
2 eetlepels pindakaas (evt. met stukjes 
noot) 
3 eetlepels ketjap manis 
1 eetlepel azijn 
2 theelepels sambal oelek 

 7 

 

 
 
 
 
De kip in stukjes snijden en inwrijven met de 
cajunkruiden. 
De bosuitjes wassen en in ringetjes 
snijden van ongeveer een halve centimeter 
dik. Ook het groene gedeelte in ringetjes 
snijden en apart houden. 
 
Olie verhitten in braad- of koekenpan.  
Kip in 5 minuten rondom lichtbruin bakken. 
Het wit van de bosuitjes toevoegen en  
3 minuten meebakken. Het groen toevoegen 
en 1 minuut meebakken. 
Tenslotte de gerookte amandelen toevoegen 
en nog 1 minuut mee warmen.  
Direct opdienen. 
 
Lekker met rijst en een frisse salade. 



8  

 

recept 3 
 
Andijviestamp met rookkaas 

(2 personen; vegetarisch) 
 
Rookkaas is een raar product. Je zou het bij 
wijze van spreken eerder bij de slager dan 
bij de kaasboer verwachten. Het is zo rond 
als een ham kan zijn en er zit een dikke brui-
ne plasticachtige korst omheen, die er voor 
dit gerecht beter afgehaald kan worden. Mijn 
ideale broodbeleg zou het niet zijn, maar in 
deze stamp geeft het net dat beetje extra. 

 
Benodigdheden: 
 
gaargekookte aardappels voor ruim 2 
personen (voor stamp is iets meer nodig) 
scheutje melk, nootmuskaat, peper en zout 
1 kleine rode paprika 
1 halve of een klein struikje andijvie 
(300 gram) 
1 zoetzure appel 
1 dikke schijf rookkaas (100 gram) 

 13 

 

 
 
 
 
Uien pellen en snipperen en 2 minuten 
zachtjes bakken in de boter.  
Ondertussen een pannetje water aan de 
kook brengen, een voor een de tomaten tien 
tellen onderdompelen, ontvellen en ze in 
stukjes snijden (Niet ontvellen mag ook). 
 
Knoflook pellen en boven de uien uitpersen 
of fijngesnipperd toevoegen. 
Achtereenvolgens toevoegen: 
bouillonpoeder, sambal, ketjap, gehakt en 
stukjes tomaat.  
5 Minuten laten stoven met het deksel 
schuin op de pan. 
 
Taugé wassen, toevoegen en mee warmen. 
De taugé moet wat knapperig blijven. 
 
Serveren met rijst, sambal en ketjap aan 
tafel en een frisse salade of wat schijfjes 
komkommer en tomaat. 
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recept 5 
 
Gehakt met taugé (3 personen) 

 
Een recept voor elke woensdag gehaktdag 
dat bij mij thuis na jaren nog niet stuk kan. 
Gemakkelijk met wat kant en klare 
bijgerechten van de toko zoals seroendeng, 
atjar tjampoer, emping of kroepoek uit te 
breiden tot een chique illusie van een  
Indonesisch rijsttafeltje. 
 
Benodigdheden: 
 
2 uien 
1 eetlepel boter 
2 teentjes knoflook 
2 theelepels bouillonpoeder of -tablet,  
fijngemaakt 
2 theelepels sambal (oelek) 
2 eetlepels ketjap manis 
300 gram gehakt 
4 tomaten 
300 gram taugé 

 9 

 

 
 
 
 
 
Aardappelen in de pan fijnstampen met een 
scheutje melk, een pietsie nootmuskaat en 
peper en zout naar smaak. De puree moet 
een beetje stevig blijven. Pan terug op een 
laag vuur zetten. 
 
Fijngesneden paprika er doorheen mengen, 
gevolgd door de gewassen en fijngesneden 
andijvie en de appel, geschild en in 
stukjes. 
 
Warm laten worden en als laatste, als de 
andijvie wat geslonken is, de in kleine 
blokjes gesneden rookkaas erdoor roeren. 
De kaas mag een beetje gesmolten zijn. 
Direct serveren. 
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recept 4 
 
Ham met champignons en bosui 

(2 personen; slankrecept) 
 
Er gaat werkelijk niets exotisch in dit 
gerecht. Het is snel klaar, smakelijk en 
bovendien caloriearm.  
En vooral dat laatste geldt meestal niet voor 
het gebruikelijke fast food. 

 
Benodigdheden: 
 
1 bakje champignons 
1 eetlepel boter 
150 gram (liefst gegrilde) achterham 
6 eetlepels droge sherry 
3 eetlepels ketjap manis 
3 bosuitjes 

 11 

 

 
 
 
 
 
De champignons voorzichtig afborstelen of 
schoonmaken met een stuk keukenrol,  
halveren en in de verhitte boter ongeveer  
3 minuten bakken met de in reepjes  
gesneden ham. 
 
Dan sherry en ketjap toevoegen en met het 
deksel op de pan 8 minuten laten stoven. De 
bosui wassen en in schuine reepjes snijden 
en nog 2 minuten laten meebakken, zonder 
deksel op de pan. Direct opdienen. 
 
Lekker met mihoen of rijst en een 'salade' 
van 150 gram knapperige taugé, in een 
vergiet overgoten met wat kokend water. 
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