
Menu 

 
 

Norske fiskesuppe 
Noorse vissoep 

 

Paste me tonfisk e palpersås 
Pasta met Tonijn –Kappertjessaus 

 

Ovnsbakt orrett med rommesaus 
Noors gebakken forel met zureroomsaus 

 

Raggmunkar 
Rostikoekjes uit Zweden 

 

Rødkál me rötbårgelatin 
Deense rodekool met bessengelei 

 

Bakelse tátin från och med ananas 
Tarte tatin van ananas 

 

 

Härligt äta med god aptit  smakelijk eten 
 



 
 

Noorwegen heeft een enorm lange kustlijn, er wordt dus erg 

veel vis gegeten ! 

Noorse vissoep 
(Norske fiskesuppe) 

 

Voor- of lunchgerecht ca. 12 personen ca. 15 minuten bereiden 

 

3 eetlepels boter 

4 sjalotje, fijngehakt 

300 g winterwortel, in luciferdunne reepjes 

300 g pastinaak, in luciferdunne reepjes 

3 dunne prei, in luciferdunne reepjes 

8 theelepels kerriepoeder 

2.5  liter visbouillon (getrokken van vissen koppen of visfond) 

1 kg  kabeljauwfilet, in blokjes 

3 eieren 

12 eetlepels creme fraiche ) 

4 theelepels maïzena 

4 eetlepels peterselie, fijngehakt 

 

Smelt de boter in een soeppan en fruit hierin het sjalotje, de wortel, de pastinaak 

en de prei met het kerriepoeder heel zachtjes 2 a 3 minuten. 

Voeg de visbouillon toe en breng het geheel al roerend aan de kook. Voeg de 

blokjes kabeljauw toe en kook de soep ca.7 minuten heel zachtjes. 

Klop in een kom het ei los met de crêmefraiche en de maïzena en roer er 12 eet- 

lepels hete soep door. Schenk dit mengsel in een dun straaltje al roerend in de soep. 

Verwarm de soep al roerend zachtjes nog enkele minuten, tot hij licht gebonden is. 

Breng de soep op smaak met peper en zout. 

Schep de vissoep in diepe borden en strooide peterselie erover . 

TiP: je maakt er een echt luxe soep van als je ook 100 g verse zalmfilet aan de soep 



toevoegt. Evt. wat witte wijn en 1 teentje knoflook. 

 
 

Door de reuzenkappertjes, ook wel appelkappertjes genoemd, 

krijgt deze klassieke pasta een spannend accent. 

Pasta met Tonijn -Kappertjessaus 
Hoofdgerecht 12 personen ca. 25 minuten bereiden 

 

Voor de pasta: 

olijfolie 

1000 g penne of andere pasta 

5 blikjes tonijn 

6 eetlepels peterselie 

20 ansjovisfilets 

20 volle eetlepels mayonaise 

3 dl witte wijn 

sap van een halve citroen 

 

Voor de garnering: 

9 eetlepels reuzenkappertjes, uit een potje 

9 lente-uitjes 

3 blikjes tonijn 

 

Breng een ruime hoeveelheid water met een scheutje olijfolie aan de kook voor de 

pasta en bereid deze volgens de gebruiks-aanwijzing beetgaar. 

Laat de tonijn goed uitlekken. Hak de peterselie fijn. 

Meng in een kom of keukenmachine de inhoud van 5 blikjes tonijn, ansjovisfilets, 

mayonaise, witte wijn, citroensap en peterselie tot een gladde saus. Giet de pasta af en 

doe hem in êen kom. 

Roer de tonijnsaus erdoor en verdeel de pasta over de borden. Laat de inhoud van 

3 blikjes tonijn en de kappertjes goed uit-lekken en snijd de lente-uitjes in ringetjes- 

Garneer de pasta met de tonijn, reuzen-kappertjes en lente-ui. Serveer direct. 

Lekker met een frisse tomatensalade. 

TiP: op de lente-uitjes en de peterselie na,kan je al deze ingredienten in de voor- 

raadkast bewaren. 



 
 

 

In Noorwegen is dit een van de meest favoriete manieren om 

verse beekforel te bereiden. 

 

Noors gebakken forel met zureroomsaus 
(Ovnsbakt orrett med rommesaus) 

 

Hoofdgerecht 12 personen ca. 10 minuten bereiden 

 

12 hele forellen     6 theelepels maïzena 

zout       6 bekertjes zure room (125 ml) 

6 eetlepels peterselie, fijngehakt   6 eetlepels bieslook, fijngeknipt 

24 eetlepels bloem     ca. 6 theelepel citroensap 

50 g boter      snufje suiker 

3 eetlepels olie     peper 

. 

Spoel de forellen af en dep ze met keukenpapier goed droog. Strooi wat zout in de 

openingen van de vis en stop de helft  van de peterselie in de buikholte. 

Strooi de bloem op een plat bord en wentel de vissen door de bloem. Verhit in een 

koekenpan met antiaanbaklaag de boter met de olie en bak hierin de forellen in ca. 10 

minuten bruin en gaar. Keer ze halverwege. Roer intussen in een kommetje de maïzena 

met 1 eetlepel 

water los en roer de zure room erdoor. 

Leg de forellen elk op een warm bord.schenk 12 eetlepels water in de pan en roer de aan 

baksels op de bodem van de pan los. Roer het zureroommengsel erdoor en breng de saus 

tot tegen de kook aan. Neem de pan van het vuur, roer het bies- look door de saus en 

breng de saus op smaak met citroensap, een snufje suiker, peper en zout. Schenk de saus 

over de vis 

en strooi de rest van de peterselie erover. Lekker met gekookte aardappeltjes en een  

salade. 

 

 



 
 

 

 

Deze knapperige aardappelkoekjes moet je a la minute 

bakken, want anders wordt de geraspte aardappel bruin. 

 

Rostikoekjes uit Zweden 
(Raggmunkar) 

 

Bijgerecht 12 personen ca. 20 minuten bereiden 

 

2kg  vastkokende aardappelen, geschild  

6 eetlepels bieslook, fijngeknipt 

peper, zout 

50 g boter 

4 eetlepels (olijf)olie 

 

Rasp de aardappelen grof (in de keukenmachine) en schep het bieslook 

met naar smaak peper en zout erdoor. Verhit in een zeer ruime koekenpan de 

boter en de olie (of gebruik 2 kleinere koekenpannen) en schep er acht bergjes 

geraspte aardappel in. Druk de bergjes plat en bak ze op tamelijk hoog vuur in 

2 a 3 minuten knapperig bruin, keer dekoekies en bak de andere kant ook mooi 

bruin. De koekies ziin heel lekker bij allerlei soorten gebraden vlees en gebakken vis. 

TiP: maak ie deze koekies voor meer personen, doe dit dan in porties en houd de 

gebakken koekies in een op 100 graden voor-verwarmde oven warm. 

 

 

 

 



 
 

Het smoren van de appel en de kool en de toevoeging van 

de rodebessengelei geven de rodekool in dit gerecht een 

heerlijk zachtzoete smaak. 

 

Deense rodekool met bessengelei 
(R0dkál) 

 

Groentegerecht 12 personen ca. 45 minuten bereiden 

 

5 grote, stevige appels, bijv. golden delicious 

50 g boter 

4 eetlepel suiker 

1800 g rodekool, panklaar 

8 eetlepels appel- of wittewijnazijn 

zout 

8 kruidnagels 

12 eetlepels rodebessengelei 

Op smaak maken met een beetje nootmuskaat 

 

Schil de appel, verwijder het klokhuis en snijd de appel in dunne partjes. Smelt 

de boter in een pan met dikke bodem. Roer de suiker erdoor en fruit die even 

mee. Schep eerst de stukjes appel en vervolgens de rodekool erdoor. Voeg de 

azijn toe en breng alles aan de kook. Voeg nu 1.5 dl water, een beetje zout en 

de kruidnagels toe en breng alles weer aan de kook. Kook de rodekool op een zacht 

vuur in 30 a 40 minuten gaar. Neem de pan van het vuur en roer de bessengelei 

door de rodekool. 

Lekker bij Scandinavische winter- en wildgerechten, maar ook bij Hollandse 

hachee.  

TiP: stoof voor een heel apart accent ook eens enkele anijssterren mee. 

 



 
 

 

 

Ondersteboven van ananas met dit heerlijke taartje! 

Tarte tatin van ananas 
Nagerecht 12 personen ca. 30 minuten voorbereiden + ca. 7 minuten in de oven 

 

6 afgestreken eetlepels bruine basterdsuiker 

24 schijven ananas, in blokjes 

snufje kaneel 

12 plakken bladerdeeg 

12 eetlepels honing 

 

Verwarm de oven voor op 250 °C. 

Zet een koekenpan met antiaanbaklaag op het vuur met de bruine basterdsuiker . 

Voeg na ca. I minuut de blokjes ananas toe en bak ze, op hoog vuur ca. 5 minuten 

goudbruin.Verdeel de ananas over 12 ovenschaaltjes met een doorsnede van 6 a 8 cm en 

strooi er wat kaneelover. Laat 2 minuten afkoelen. 

Snijd het bladerdeeg in cirkels die I a 2 cm breder zijn dan de schaaltjes. 

Dek ze hiermee af door het deeg over de ananas te vouwen. Druk het deeg goed 

aan. Bak de tarte tatins in ca. 7 minuten goudbruin in de oven. 

Haal de schaaltjes uit oven en draai ze om op de borden. Schenk 1 eetlepel honing 

over elke tarte tatin. 

VARIATIE: Ook erg lekker met een bol vanille-ijs! 

 

 

 

 


