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Ranko en Chris 



Woestijnsoep 
 
Ingrediënten:   
 

2 flinke uien (in stukjes) 
4 teentjes knoflook (gehakt) 
1 kg winterwortel (in plakken)  
6 flinke stengels bleekselderij (in 
stukken) 
4 el olijfolie 
2 flinke tl gemalen komijn 
2 rode pepers (fijngehakt)  
3 l groentebouillon   
400 gr ontpitte dadels 
Sap van 1 citroen 

          250 gr crème fraiche 
Sprietjes gesneden bieslook 
Peper en zout 

 
Voorbereiding: 

Snij de ingrediënten als bovenbeschreven. 
 
Bereiding: 

Verwarm de groentenbouillon in een pan. 
Fruit ondertussen in een ruime soeppan (5 l) de uien en knoflook glazig in de olie. 
Voeg dan de wortel en bleekselderij toe en bak deze even mee op middelhoog 
vuur tot de groenten glazig zijn. 
Voeg de komijn en pepertjes toe en bak het even mee.  
 
Voeg de groentenbouillon toe en breng het geheel aan de kook. Snij ondertussen 
de dadels in niet te kleine stukken en voeg deze toe aan de soep. Laat het geheel 
10 min sudderen. 
 
Laat het geheel een  beetje afkoelen en pureer vervolgens de soep. Breng deze 
op smaak met citroensap (ter onderdrukking van de zoete smaak van de dadels), 
peper en zout. 
 
De soep serveren met crème fraiche en bieslook 
Wijntip: Chardonnay 
 



Varkensnek in kriekbier 
met knolselder/aardappelpuree 

 
 
 
Ingrediënten:   

2 kg varkensnek 
150 cl  kriekbier  
6 uien  
2 teentjes look  
8 blaadjes laurier  
8 takjes tijm  
6 kruidnagels  
6 sneetjes peperkoek  
6 eetlepels scherpe mosterd  
2 eetlepels kersenconfituur  
peper  
zout  

 
 
 
Voorbereiding: 
Verwarm de oven voor tot 170°C. 
 
Bereiding: 

Pel de uien en snipper ze zeer fijn. Pel de look en plet de teen tot pulp.  
Verhit een grote stoofpot op een matig vuur en smelt er een klont boter in.  
Stoof de stukjes ui, samen met de look. Roer af en toe en laat de uien niet bruin 
kleuren.  
Snij de varkensnek in twee gelijke stukken.  
Verhit ook een braadpan op een matig vuur en smelt er een klont boter in.  
Bak de stukken varkenswang goudbruin in de hete pan. Kruid het vlees 
tussendoor met wat peper en zout. Bak nooit te grote hoeveelheden in één keer 
en roer niet in de pan. Enkel de buitenkant van de nek wordt aangebraden, dus 
het vlees hoeft binnenin niet gaar te zijn.  
Schep de gekleurde stukjes vlees in de stoofpot met ui.   
Giet het braadvet uit de pan en zet ze opnieuw op een matig vuur. Schenk het 
kriekbier over de bodem met aanbaksels van het vlees. Laat het bier opwarmen 
en roer tussendoor de bakresten los. 
  
Schenk het warme bier in de stoofpot en voeg de kruidnagels toe. Zet het vuur 
zacht.  
Verzamel takjes tijm en blaadjes laurier en bind ze tot een strak kruidentuiltje 
met behulp van een eindje keukentouw.   
Schep een beetje kersenconfituur bij het vleesgerecht.  
Smeer een flinke laag scherpe mosterd op de sneetjes peperkoek. Leg deze 
bijzondere boterhammen (mosterd naar onder) bovenop het stoofgerecht en zet 
het deksel op de pot.  
Gaar de varkensnek in de oven van 170°C gedurende anderhalf tot twee uur. 



 Het vlees hoort botermals te zijn.)   
Verwijder het uitgekookte kruidentuiltje uit de stoofpot en serveer de varkensnek 
met saus. 

 
Knolselderij/aardappeltoefjes 
 
Ingrediënten:  
1 kg aardappelen gram aardappelen  
1-2  knolselderij  
3 deciliter room  
2-3 eetlepel roomboter  
1 losgeklopt eigeel 
2-3 takjes snijselderij  
bakpapier 
peper,zout en nootmuskaat naar smaak 
 
Voorbereiding 
Aardappelen schillen en wassen . Knolselderij dik schillen en in plakken snijden. Daarna 
in blokjes snijden. De aardappelen met de knolselderij gaar koken met wat zout. 
Knolselder pas toevoegen als de aardappelen 2 minuten koken 
Afgieten en daarna door een fijne zeef wrijven. Smeuïg maken met boter 
 
Bereiding 
 
Schaal voorverwarmen. Melk verwarmen en door de puree mengen. Boter toevoegen. 
Op laag vuur de puree verwarmen. De puree in een spuitzak doen en rozetjes spuiten 
op bakpapier. Afstrijken met eigeel en in oven 10-15 minuten op 160 graden. 
Afstrooien met fijngeknipte selderijblaadjes 
 
Wijntip: Denatile Nero d’Avola Shiraz 
 

http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/nachtschade/aardappel.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/kruiden/selderij.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/zuivel/room.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/zuivel/boter.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/kruiden/selderij.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/mineralen/zout.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/kooktechnieken/wassen.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/kooktechnieken/koken.html


Spinaziesalade met quinoa en geitenkaas gedrapeerd met gebakken 
bloedworst 

 
 
Ingrediënten:   

300 g quinoa  
1 l groentebouillon  

de vinaigrette: 
12 eetlepels walnotenolie  
een scheutje olijfolie  
4 eetlepels rode wijnazijn 
(of ciderazijn) 
2 eetlepels grove mosterd  
2 flinke eetlepels honing  
peper zout  
 

de salade: 
500 g jonge spinazie  
8 lente-uitjes  
4-5 takjes matig fijngesneden koriander 
240 g verse zachte geitenkaas  
 

de bloedworst 
1 grote goudreinet 
4 plakken bloedworst 
50 gram boter 

 

Bereiding van de quinoa: 

Doe een pot verse groentebouillon in een pan. 
Giet de quinoa in een zeef en spoel de zaadjes onder stromend water. Laat de 
zaadjes even uitlekken. 
Zet een steelpannetje of een kookpot op een zacht vuur. Kook de quinoa gaar in 
de bouillon. Doe dit in een verhouding van 1/3 quinoa en 2/3 groentebouillon. 
De zaadjes zullen de bouillon absorberen. Proef de quinoa en voeg indien nodig 
een beetje extra bouillon toe. 

 
Bereiding van de vinaigrette 

Neem een mengschaal en doe er de honing en de mosterd in. 
Schenk er de rode wijnazijn bij en meng alles met de garde. 
Blijf roeren met de garde en schenk er beetje bij beetje de walnotenolie en de 
olijfolie bij, tot de vinaigrette bindt. 
Proef en kruid het sausje met wat peper van de molen en een snuifje zout. 
Zet de schaal met vinaigrette even opzij. 
TIP: Je kunt achteraf ook nog wat verbrokkelde walnoten toevoegen. 
 

Bereiding van de salade 

Spoel er de spinazieblaadjes met koud water. Doe het voorzichtig, zodat je de 
fijne spinazie niet kneust. Als je ijsblokjes in het water doet, blijft de groente 

http://www.een.be/programmas/dagelijkse-kost/recepten/groente-en-kippenbouillon


extra krokant. Laat de spinazie nadien uitlekken in een vergiet (of op een 
handdoek). 
Let wel: Wanneer je noodgedwongen geen jonge spinazie gebruikt, scheur dan 
de taaiste bladnerf van de blaadjes en scheur ze in kleinere stukken. Laat de 
spinazie uitlekken en strooi ze in een ruime slakom. 
Spoel de lente-uitjes en snij de wortelstukjes eraf. Snipper het bleke en 
lichtgroene deel van de uitjes in flinterdunne ringen. 
Neem er een ruime slakom bij en doe daar de blaadjes spinazie in. 
Spoel koriander af. Verwijder de steeltjes. Scheur de blaadjes in stukjes en voeg 
ze toe aan de salade. Meng het groen voorzichtig. 
Verbrokkel de geitenkaas en strooi de hagelwitte stukjes verse kaas over het 
groen. 
Schep de de gare quinoa in de slakom. 
Schenk er een portie van de vinaigrette over. Let erop dat de sla niet zwemt in 
het sausje. Zet eventueel een restje vinaigrette apart op de tafel. 
 

 

Bereiding van de bloedworst 

Schil de goudreinet en boor het klokhuis eruit. 
Snijd de goudreinet in 4 plakken van gelijke grootte. 
Verhit 25 gram boter in een koekenpan en bak de plakken appel om en om op halfhoog 
vuur. 
Zet de appelschijven apart en houd deze warm. 
Verhit de resterende boter en bak de plakken bloedworst op een matig vuur om en om 
(circa 3 minuten per kant) krokant. 
Verdeel de bloedworst en de appel in kleine stukjes (1-2 cm) Meng de frisse 
ingrediënten van de sla met de warme bloedworst. Laat de bloedworst eerst afkoelen 
anders verbrandt de spinazie. Doe dit voorzichtig en met zorg. Serveer meteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triffle van mascarpone en blauwe bessen 
 
 
 
Ingrediënten:   



de mascarponemousse 

500 g mascarpone  
200 g kristalsuiker  
6 eetlepels vanillesuiker  
4 eieren  

de gekarameliseerde amandelen 
200 g geschaafde amandelen  
80 g kristalsuiker  
scheutje amandellikeur (bv. amaretto) 

gestoofde bosbessen 

400 g blauwe bessen  
200 g kristalsuiker  
10 cl crème de cassis (framboise) 
 

8 sneetjes (kant-en-klare) botercake 
250 ml slagroom 

Voorbereiding: 

Verwarm de oven voor tot 180°C 

Bereiding: 

de mascarponemousse 

 Neem twee mengkommen en scheid de eieren. Verzamel de dooiers in de 
mengpot van je keukenmachine. Hou het eiwit apart. 

 Gebruik je keukenmachine met klopper om de dooiers te mengen. Voeg de suiker 
en de vanillesuiker toe en laat het toestel enkele minuten draaien op matig hoge 
snelheid, tot je een ‘ruban’ krijgt. Zo’n ruban is een bleek en luchtig mengsel van 
dooiers waarin de suiker is opgelost.  

 Schep de mascarpone bij het dooiermengsel en laat de machine nog kort draaien. 
Schep de crème in een mengschaal en spoel de mengkom van de machine en de 
klopper schoon en vetvrij. Goed schoonmaken!!!  

 Doe het eiwit in de propere kom, en klop het tot een stevig luchtig schuim. 
Roer met een garde door de mascarponecrème en spatel er het eiwitschuim in 
rustige bewegingen door, tot je een luchtig egaal mengsel krijgt. Gebruik voor 
het spatelen een pannenlikker.   

 Schuif de schaal met mascarponemousse in de koelkast en laat het mengsel 
opstijven. Geef de mousse een paar uur de tijd.  
  

de gekarameliseerde amandelen 

 Weeg de juiste hoeveelheden schilfers van amandelnoten en suiker. Meng beide 
en druppel er een beetje amandellikeur (bv. amaretto) over. Roer alles met 
schone handen tot de ‘vochtige’ suiker rond de nootjes klontert.  

 Strooi het nootjesmengsel op een bakplaat met een vel bakpapier of een 
bakmatje.  



 Schuif de gesuikerde nootjes in de oven van 180°C. Laat ze goudbruin kleuren. 
Hou de oven in de gaten, zodat de gezoete amandelschilfers niet verbranden. 

gestoofde bosbessen 
 Doe de blauwe bessen in een potje op een matig vuur.  
 Voeg de suiker toe en schenk er een scheutje crème de cassis (framboise) bij.   
 Laat de blauwe bessen kort stoven tot een zoete compote waarin de suiker 

opgelost is. Laat het gestoofd fruit al dan niet afkoelen. (Naargelang hoe je het 
dessert wil serveren.) 

de afwerking 
 Schep de mascarponemousse in een plastic spuitzak.  
 Slagroom kloppen met suiker 
 Verbrokkel wat cake en vul er de bodem van de serveerglazen mee.  
 Lepel wat gestoofde bessen bovenop de cake, gevolgd door een laagje van de 

mascarponemousse. Met de spuitzak kan je deze mooi portioneren.  
 Lepel vervolgens nog wat bessen over de mousse en een toefje slagroom. Werk 

de porties af met gekaramelliseerde amandelschilfers.  
 Schenk er de dessertwijn bij 

 
Wijntip:  Tour Belingard Monbazillac 
 


