Spruitjessoep
met rookworst
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Voorgerechtvoor 4 personen
Ingrediënten

Materialen

250 gr spruitenmogenA spruitenzijn
2 middelgroteuien
I rookworst250 gram
2 eetlepelszonnebloemolie
I liter vleesbouillon

Een goedewokpan ofhapjespan
elt. een hoge kookpan
Snijplank

Stappenplan

Aandachtspuntjes

l.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Snipper de schoongemaakteuien niet
te fijn, niet te grof.
Schoonde spruiten en door de lengte
halveren.
Verwarm de rookworst volgens de
aanwijzigen op de verpakking.
De olie in de hete wok. Bak de
gesnipperdeuienstukjesglazig, zacht.
Voeg de bouillon toe en breng het
geheelaan de kook.
Doe de spruitjes in de bouillon en
kook nog ongeveer5 minuten
beetgaar.
Snijd de rookworst in plakjes en voeg
die toe.

TIP:
Deze soep kan ookvegetarisch gemaakt
worden. Vervangde roolo,vorstdoor croutons
gebakkenin olijfolie, en gebruik
tuinlvuidenbouillon in plaats van
vleesbouillon.
Een beetje geraspteoude kaas over de soep
strooien en even onder de hete grill plaatsen
tot de kaas bruin wordt.

Het mag in de soepgeenpapje worden.

Kan ook met gehaktballetjesworden
gemaakt.
Zo voorkom je dat alles te langzaam gaart.
Een wok heeft als voordeel dat hij erg heet
kan worden.

Als je gekozenhebtvoor gehaktballetjes
dan
dezein wat bouillonlangergaarlatenkoken
en pasdantoevoegen.

ChineseSpruitjes

GREEII
BITTS
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Hoofdgerechtvoor 4 volwassenen

Ingrediënten:

Materiaal:

-D-spruitjes
350 gramgeschoonde
I middelgroteui
I teentjeknoflook (soloGarlic)
200 gerookÍespekblokjes
I blik ananasstukjes
of I verseananasin
stukjes
I scheutketjapmanis
I scheutketjapasin
1 stukversegember,(ongeschildongeveer
50 gram)
Zonnebloemolie
100gramfijn geraspteoudekaas
Zout enpepernaarsmaak

Kookpan
Wokpan
Staafmixer

Stappenplan:

Aandachtspuntjes:

l. Halveer de spruitjes door de lengte
2. Kook ze 5 minuten in ruim water.

V/ater eerstlaten koken. Pas dan de
gehalveerdespruitjestoevoegen.
Daardoor blijven ze mooi groen.

3. Snipper de ui grof. De knoflook in
fijne schijfies snijden en fruiten in de

4.
5.
6.
7.

9.

zonnebloemolie.
Voeg de spekblokjes
toe
Voeg de uitgelektespruitjestoe en
laathet geheelevendroogbakken.
Voeg de ketjaptoe.
Voeg de fijn gestampte
(in vijzel, of
fijn geraspt)gembertoe.
Voeg de ananasstukjes
met twee
eetlepelsananassap(of
mix) toe.
5 minutenop eenlaagvuur laten
pruttelen.

Na het opdienende gerasptekaas erover
strooien.

BI voorkeurserverenmet riist.

Indienje koos voor eenverseananas,een
gedeelteervan fijn malen met staafmixer.

Spruitjesstamppotmet appel
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BAttS
0t flRE

Hoofdgerechtvoor 4 volwassenen

Ingrediënten:

Materiaal:

I kg kruimigeaardappelen
600 gramongeschoonde
spruitjes
4 appels,Jonagoldof Elstar
250 gramZeeuwsspekin blokjes
I Spaanse
peperzonderzaadjesfijngehakt
1,5dl melk
50 gramboter
EventueelI theelepelnootmuskaat
Zoutnaar smaak

Kookpan
Staafmixer of stamper
V/okpan

Stappenplan:

Aandachtspuntjes:

1. Schil de appelsen de aardappelsen
snij deze in stukken.
2. Zetin water op een middelhoog vuur
en kook ongeveer20 minuten.
3. Maak ondertussende spruitjes
schoon.
4. Verhit de olie in de wokpan en voeg
de spekblokjestoe. Ongeveer3
minuten. Uitscheppenen laten
uitlekken op keukenpapier.
5. Roerbak de spruitjes en de peper in
het bakvet in de wok.
6. Na 5 minuten de spruitjesmengen
met een scheutjewater. Schepdan
ook het spek erdoor.
7. Na 5 minuten van het wur halen.
8. Verwarm de melk langzaan.
9. Giet de aardappelenen de appelsaf.
Meng de melk erdoor. Goed stampen
of mixen.
10. Voeg de spruitjesmet de pepertoe.
Omscheppen.
ll. Zout naar smaaktoevoesen.

Heerlijk in de herfsten winter.
Eenlapjevarkensvlees,
schnitzel,rookworst
of uitgebakkenspeklapjeszijn eenideale
combinatie.Jekunt dit receptook toepassen
alsvegetarischgerecht.

Niet afgieten, de pan op de wok laatzitten.
Je kunt dan de boter toevoeqenen eventueel
wat nootmuskaat.

Spruitjes maar dan anders!
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Hoofclgerechtvoor 4 volwassenen
Ingrediënten:

Materiaal:

350 gram spruitjes geschoond
250 gram mager gerookte spekreepjes
2 gesnipperdesjalotjes
2 eetlepelsolijfolie
2 teentjesknoflook
% Spaansepeper fijn gehakt.
Yzbosvers geknipte fijngehakte peterselie(3
eetlepels)
Zoutnaar smaak

Kookpan
V/okpan

Stappenplan:

Aandachtspuntjes:

l. Kook de spruitjesin ruim kokend
watermet zoutongeveer3 minuten.
2. Daamaafgietenen goedlaten
uitlekken.
3. Verhit de olie in de wok. Bak hier de
spekreepjes
in. Bruin en knapperig.
4. Schephet spekuit depan envoegde
knoflooken sjalotjesen de Spaanse
pepersin het achtergebleven
bakvet.
Evenaanfruiten.
5. Voegde spruitjestoe.
Al omscheppend
4 minutenbakken.
6. Voegde spekreepjes
toe.
Strooideverse,fijngehakte,peterselieerover
op het bord.
Heerlijk met gebakkenkrieltjes en
varkensvlees(schnitzel, varkenshaasof
varkenslapies).

Eerstwaterkokenpasdande spruitjes
toevoegen.
Daardoorblijven ze mooi groen.

Rustig omscheppen,maak er geenpap van.
De spruitjesmoetenmooi bruin aanbakken.

VEGASPRUITJES!
Vegetarischspruitengerechtmet walnoten
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Hoofclgerecht
voor 4 volwassenen
Ingrediënten:

Materiaal:

600 gramgeschoonde
kleinespruitjes
Kookpan
1 theelepelkerriepoeder
Wokpan
I groterodepaprikain fijne reepjesgesneden
100gramgeschoonde
walnoten
2 eetlepelsolijfolie
Peperen zout naarsmaak
Stappenplan:
1. Snij de spruitjes in fijne plakjes
2. Kook ze 2 minuten in ruim water met
wat zout.
3. Verhit de wokpan met de olie.
4. Schepalles, de spruitjes en de
paprikareepjesin de hete wokpan.
5. Voeg de gepeldewalnoten en de
kerriepoedertoe.
6. Ongeveer5 minuten op een hoog
vuur wokken.

Serveermet rijst of aardappelpuree.
Maak de pureeeensvan pastinaakof
knolselderii.

Aandachtspuntjes:
Eerstwaterkokenen dandeplakjes
toevoegen.

