
Collega’s om
 op te eten.

Unieke recepten van Harol medewerkers.





Wie ons van de buitenkant bekijkt,  
ziet een bedrijf dat schermen maakt. 

In alle vormen en maten.
Van superstille rolluiken tot  

robuuste garagepoorten.
Van elegante zonwering tot innovatieve 

oplossingen om het buitenleven vorm te geven.
Van pionier tot referentie voor schermen.

En toch is dat niet wat ons drijft.
Wat écht telt, zit achter of onder de schermen: 

mensen. 
Onze medewerkers en verdelers gedreven door 
de goesting om morgen een nog innovatiever en 

energiezuiniger product te installeren.  
Makers en brengers van comfort, die weten 
dat de producten slechts het begin zijn van 

het verhaal. Want achter en onder elk scherm 
zitten mensen die onze producten doen leven. 
Hoe zij het comfort, veiligheid, vormgeving en 

duurzaamheid beleven, dat inspireert ons.  
Dat maakt ons beter.  

Elke dag.
 

Wat Harol écht maakt, zit vanbinnen.



En dat gebeurt niet zomaar. In dit receptenboek gaan 

we op zoek naar een deeltje van wat onze mensen 

maakt tot wie ze zijn: hun lievelingsrecept.

Want wat mensen graag eten zegt veel over hen. 

Eten onze medewerkers van de afdeling zonwering 

graag blinde vinken of eet een technieker van de 

garagepoorten zijn salade met extra olie? Dit boek 

geeft antwoord op deze en andere vragen.

Wat al deze verschillende gerechten gemeen hebben 

valt meteen op: iedereen zijn dagelijkse portie draagt 

bij tot het succes van dit bedrijf.

92 unieke recepten van unieke mensen, gebundeld in 

1 boek: Collega’s om op te eten. Dat wordt smullen. 

Het zou ons niet verwonderen dat de kookboeken van 

Nigella, Jamie en Otolenghi een kleine terugval kennen 

in 2017.

Veel lees-en kookplezier.

Wij wensen jullie een smakelijk 2017.

Het Harol receptenboek-redactieteam

Mensen maken
Harol.
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Nagerechten

Niemand die beter kan afsluiten dan Harol.

Hoofdgerechten

Werk waar je je handen moet bij houden.

Lunch

In deze pauzes is werk gestoken.

Aperitiefhapjes

Een perfect eindresultaat begint 
bij een goede voorbereiding.

Drankjes

Bij Harol houden we het graag droog vanbinnen,
maar er zijn uitzonderingen. 
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Bij Harol houden we het graag droog vanbinnen,  
maar er zijn uitzonderingen. 

Drankjes
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Peters Glögg
Voor een keer laten we de warmte  
graag binnenkomen.

PETER CLAES — TCA Scandinavië

4 personen

Rode wijn 

Kaneel

Gember

Kardemom

Kruidnagel

Amandelnoten 

2 dl cognac,  

sinaasappellikeur  

of jenever

Warm de wijn (en ev. portwijn) met de kruiden langzaam op. Laat het 

brouwsel minimaal 4 uur afkoelen.

Giet de glögg nu door een zeef om hem terug voorzichtig op te warmen, 

voeg sterke drank en suiker toe naar smaak (hoe sterker de glögg qua alcohol 

hoe zoeter die mag zijn om de balans erin te houden).

De glögg gloeiend heet in kleine kopjes gieten en serveren met enkele 

amandelnootjes in.
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Rasp citroenschil en voeg samen met een beetje citroen aan de alcohol.

1 week laten trekken.

Suiker en water in kookpot doen.

Opkoken op hoog vuur tot een dikke siroop. Laten afkoelen.

Alcohol en citroenen zeven.

Alles samen gieten als siroop voldoende is afgekoeld

In diepvries laten verder afkoelen.

½ liter zuivere alcohol 90 %

4 biocitroenen

6 dl water

400 g kristalsuiker

Yolanda’s 
limoncello  
à la Hollandsvin
Harol-Italië: 1-0

YOLANDA VERBRUGGEN — Productieleiding

4 personen



9

Snijd halve limoen in partjes en doe ze in het glas. 

Dan 1 tl rietsuikerwater en limoen met suiker kneuzen tot het sap goed 

zichtbaar is. 

Voeg de Cachaça toe.

Vul op met crushed ice en goed roeren. 

Serveer met een rietje en een schijfje limoen 

TIP: Ik laat mijn ventje koken. Lucky me !!! :-)

Ik maak daarentegen geweldige caipirinha’s, niet volgens een speciaal recept, 

maar wél altijd met heel veel liefde.

4 cl Cachaça (Braziliaanse rum)

½ verse limoen in partjes

½ verse limoen in sap

1 tl rietsuikerwater naar eigen 

goesting (te koop in alle groot-

warenhuizen)

Crushed ice

Agna’s 
caipirinha  
with extra love
Mensen komen voor cijfers.

AGNA PACOLET — Boekhouding

4 personen
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1/3 campari

1/3 rode martini (vermouth)

1/3 gin

Serveer met ijs en schijfje sinaasappel.

TIP: 1/3 = best jeneverglaasje, zeker geen bierglas, alles wat er tussenin is mag. 

Maar in dat geval niet zelf rijden.

Campari

Gin

Rode Martini

Laurents 
Harolala cocktail
Origineel recept van voor de uitvinding 
van de mocktail.

LAURENT DRAELANTS — Sfeerbrenger sinds 1970

4 personen
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Begin met een tumbler gevuld met ijs. Begin niet met de drank maar met 

de ginger beer. 2,5 deel. Knijp een halve limoen uit voor vers limoensap. 

Even roeren met een barlepel. Als laatste voeg je de donkere rum toe (1 deel). 

Als je het mooie storm effect wil creëren schenk het dan geleidelijk 

rechtstreeks uit vanuit de fles over de bolle kant van een barlepel. Niet roeren! 

Garneren met 1 of 2 limoenschijfjes.

Dark rum (1,5 deel)

Ginger Beer (2,5 deel)

Limoen (sap van halve limoen)

1 deel = 30 ml

Joris’  
Dark ’n Stormy!
Ideaal voor op een zonnig terras.

JORIS DRAELANTS — R&D

4 personen
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4,5 cl Rye whisky 

3 cl Martini Rosso 

1 cocktaillepel Angostura bitters 

1 cocktailkers 

1 hand crushed ijs 

5 ijsblokjes 

Koel het glas voor met het crushed ijs. 

Doe het ijs in een mixglas en roer de rest van de ingrediënten erdoor. Strain de 

cocktail in het glas en werk af met een cocktailkers.

Jo’s Manhattan
Het hoofd koel houden wordt moeilijk, 
ondanks zonnescherm.

JO DEVOS — Marketing

4 personen
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Neem een mojito-glas (of een Hoegaarden glas, dat heeft de zelfde vorm 

en is zelfs wat groter). Strooi eerst een eetlepel rietsuiker op de bodem. Rol 

een limoen stevig over de tafel (zo komt er meer sap vrij) en was hem. Snij 

de limoen in de helft, gebruik één helft. Snij deze helft in 4 en gooi de partjes 

volledig in het glas. Pers de partjes limoen uit in het glas met een speciaal 

ontworpen stamper (of de achterkant van een dikke houten lepel).Voeg exact 

5 cl rum toe. Roer nog even om alle suiker op te lossen.

Leg een takje munt in één open hand, sla er even krachtig op met je andere 

hand en doe de munt in het glas. Zo komt de smaak meer vrij. Voeg crushed 

ijs toe, dat mag gerust een schep of 4 zijn. Je kan crushed ijs kopen, ijsblokjes 

in een crusher doen of in een handdoek en daar met een hamer op slaan (dat 

laatste raad ik niet aan).

Vul aan met spuitwater. Voeg een rietje toe en eventueel andere fantasietjes. 

Wist je dat: Iedereen kent mojito, daar is niets origineel aan. Toch stel ik vast 

dat ik zelf thuis lekkerdere mojito’s maak dan ik in de meeste restaurants 

bediend krijg. Dit komt doordat men vaak naar snellere oplossingen zoekt 

(suikerstroop i.p.v. echte rietsuiker, limoensap uit een fles i.p.v. vers, een deel 

van de mix op voorhand gemaakt, …). Daarom geef ik even mee hoe volgens 

mij een echte mojito dient gemaakt te worden.

Rietsuiker

Limoen

Rum van goede kwaliteit (zeker 

geen rum agricole)

Verse munt uit de tuin

Crushed ijs

Spuitwater

Pauls mojito
Wat je zelf doet doe je beter.  
En zeker dankzij Pauls werkwijze.

PAUL VAN HOVE — R&D

4 personen
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Een perfect eindresultaat begint 
bij een goede voorbereiding.

Aperitiefhapjes
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Schil de peren en verwijder klokkenhuis.

Snijd in blokjes.

Doe de blokjes in de kookpot samen met een liter kippenbouillon.

Snijd de witte korsten van de brie en snijd de brie in blokjes.

Voeg de kaas toe aan de kookpot. Kruid met zwarte peper van de molen.

Verwarm rustig, niet laten koken.

Na 15 minuten is de soep klaar.

Giet in de blender of zet de staafmixer in de soep.

Klaar.

Geniet van de verrassend fijne smaak. 

De soep is eerder bedoeld als voorgerechtje, niet om ganse kommen van op te 

slurpen. Smaak is nogal machtig. 

TIP: Je kan vers gehakte peterselie, garnaaltjes of volledig verkruimeld 

uitgebakken spek toevoegen.

4 dikke, rijpe peren  

(bij voorkeur Conference)

1 punt Brie, mag van de goed-

koopste soort zijn

1 liter kippenbouillon, vers of 

van een blokje

Zwarte peper van de molen

Martine’s 
fluweelzachte 
perensoep
Voor de gevoelige lezers onder ons.

MARTINE SWINNEN — HR

4 personen
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Verwijder de zwoerd en eventueel de harde stukjes van het spek. Doe de ham en 

het spek samen in de gehaktmolen en hak grof. Doe het mengsel in een kom, vul 

deze met water (om te ontzouten) en zet 1 uur in de koelkast.

Verwarm de oven voor op 170 °C.

Gebruik een zeef om zo veel mogelijk water uit het ham-spekmengsel te halen.

Maak het zakje gelei klaar. Doe de ham en het spek in een voldoende grote 

schaal of in twee cakevormen. Voeg nu eventueel de champignons, olijven enz. 

toe. Meng alles in de schaal en verdeel de gelei over het mengsel. Dek af en laat 

1 uur bakken in de oven. Laat vervolgens 24 uur afkoelen in de koelkast.

Bon apétit! 

Wist je dat? Dit recept heb ik zelf bedacht.

500-600 g gekookte ham

500-600 g spek (gerookt of 

natuur)

1 zakje madeiragelei

40 cl water

Extra: olijven, champignons...

Bertrands  
hambrood
Een uitvinding waar ze bij ons R&D 
departement jaloers op zijn.

BERTRAND FRUCHART — TCA Frankrijk

4 personen



17

Rol het deeg open en smeer in met een mengsel van eierdooier + 2 druppels 

water. Kruid met zwarte peper uit de molen. Strooi parmezaanse kaas over 

het deeg, goed verdelen, strooi nu ook gedroogde kruiden over het deeg 

(tijm, rozemarijn, oregano,...). Snijd het deeg overlangs met een mes in repen 

van 1 cm breed. Voorzie bakpapier op de bakplaat en laat telkens 2 mm ruimte 

tussen de stengels. Voorzichtig: niet aan trekken, deeg leurt uit.

Bak in midden van heteluchtoven op 180°. Ongeveer 8 à 10 minuten.

Laat afkoelen, stengels worden stijf. Klaar.

TIP: Pimpen? Draai rond uiteinde van een stengel gedroogde ham 

(San Daniele ham of Parmaham) en zet rechtop in een hoog waterglas. 

Lekker!

1 pakje kant-en-klaar bladerdeeg

1 zakje gemalen parmezaan kaas

1 eierdooier

Wat kruiden

Martine’s 
super simpele 
kaasstengels
Het had de titel kunnen zijn van een strip 
en wees gerust, ook je kinderen zullen er 
gek op zijn.

MARTINE SWINNEN — HR

4 personen
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Rol het bladerdeeg open.

Beleg het bladerdeeg met de ham.

Smeer daarna een laagje pesto over de ham.

Sluit af met een laagje kaas.

Dit alles rol je mooi op, en daarna snij je deze worst in schijfjes van ongeveer 

0,5 cm.

Leg deze schijfjes op het bakpapier en bak volgens de aanwijzingen van het 

bladerdeeg.

Laat het smaken!

5 sneden ovengebakken ham

5 sneden belegen hollandse kaas

1 potje pesto (naar eigen smaak)

Bladerdeeg

Bakpapier (zit meestal bij het 

bladerdeeg)

Cynthia’s 
pestohapje
Een opener die in de smaak zal vallen.

CYNTHIA TIELENS — HR

4 personen
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Snij het stokbrood schuin in toastjes en leg ze even op de gril.

Smeer er pesto op, leg er enkele partjes zongedroogde tomaten op en werk af 

met schilfers Parmezaan. 

Klaar. 

TIP: Dit aperitiefhapje is verre van origineel en komt gewoon uit een 

hapjesboek. Maar het is geweldig lekker in verhouding tot het werk dat je 

eraan hebt en daarom het vermelden waard. Ideaal voor als je (veel) volk hebt 

en niet constant in de keuken wil staan.

Stokbrood

Groene pesto

Zongedroogde tomaten

Parmezaanse kaas

Pauls gegrild broodje 
met pesto, zongedroogde 

tomaten en parmezaan
Ideaal voor mensen die niet graag in de keuken staan:  

een BBQ recept. 

PAUL VAN HOVE — R&D

4 personen
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Fabrizio’s  
Olive all’Ascolana

Het Italiaanse buitenleven past perfect  
bij het Belgische buitenleven.

FABRIZIO DI GIROLAMI — R&D

4 personen
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Voor de vulling:

100 g rundslapje 

100 g varkensspiering 

100 g kip- of kalkoenborst

1 kleine wortel

1 kleine stengel selder

Mespunt gemalen kruidnagel

1 tl nootmuskaat

1 halve ui

Geraspte schil van 1/2 citroen

30 g fijn paneermeel of broodkruim

80 g fijngeraspte Parmigiano 

Reggiano

1 ei

1 kopje witte wijn

Voor het paneren:

Bloem

Paneermeel

2 eieren

Hak de groenten (ui, selderie, wortelen) fijn en bruin 

deze samen met 3 eetlepels extra vergine olijfolie in een 

braadpannetje. Snij de drie soorten vlees fijn en voeg 

deze toe aan het mengsel in de pan. Wanneer het vlees 

gebruind is voeg je wat zout toe en witte wijn dat je laat 

verdampen op een laag vuur.

Haal het mengsel van het vuur en laat het afkoelen, 

hierna pureer je het geheel met een staafmixer of 

keukenmachine, giet daarna alles in een kom. Voeg nu 

de gemalen kruidnagel en nootmuskaat toe, de geraspte 

schil van één halve citroen, één ei, wat Parmezaanse 

kaas en eigengemaakt broodkruim of paneermeel. 

Meng alle ingrediënten goed samen tot een zachte 

massa. Laat deze dan een halfuurtje rusten. 

In de tussentijd concentreer je je op het ontpitten van 

de olijven. Met een glad en scherp keukenmesje begin 

je aan de bovenkant van de olijf te schillen zoals je een 

sinaasappel zou schillen waarbij je een lange en dikke 

schil overhoudt. De kunst is dus om de schil niet te 

breken en alleen de pit over te houden. 

Op dit punt zijn de olijven klaar om gevuld te worden, 

je rolt min of meer de vulling in de olijf en past het schil 

netjes weer terug zodat de olijf weer de originele ronde 

vorm heeft.

Ondertussen bereid je drie schaaltjes voor waarin je 

afzonderlijk bloem, losgeklopt ei en paneermeel doet. 

Je rolt de olijf eerst door de bloem, daarna in licht 

geklopte ei en tenslotte door het paneermeel. Als ze 

allemaal klaar zijn laat je ze een half uur in de koelkast 

rusten. Hierna herhaal je het proces nogmaals om ze 

goed krokant te kunnen bakken in de frituurpan met 

olijfolie.

Laat ze uitlekken door ze op een stuk keukenpapier te 

leggen alvorens ze te serveren.

Wist je dat? N.B. Olijfolie word nooit zo heet als 

frituurvet dus let op dat je de olijven rustig een paar 

minuten laat frituren. Advies is dit eerst een keer uit te 

testen met een olijf of twee zodat je weet hoe lang de 

olijven moeten bakken. Doe nooit meer dan 6 tegelijk in 

de frituurmand. 
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Dit allemaal ongeveer een maand in de olie laten trekken in afgesloten glazen 

potten (eventueel zeven). Dit kan je dan gebruiken om te wokken, om vis en 

vlees in te bakken… 

TIP: Scampi’s in kom leggen, ui en look erbij doen en dan overgieten met 

deze olie, 3 à 4 uur laten trekken. 

1 liter olijfolie

6 chilipepers (rode of groene)

3 teentjes look,

1 ajuin

1 takje tijm

1 blad laurier

10 peper bolletjes

Christa’s  
pikante olijfolie
Aan de hitte van de zon kunnen we 
iets doen, aan de hitte van deze olie niet.

CHRISTA VANMOL — Klantendienst

4 personen
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Diepvrieserwtjes stomen/koken en pureren samen  

met gerookte forel. 

Smeuïger maken met wat lichte room en versieren  

met grijze garnaaltjes.

Diepvrieserwten

Gerookte forel

Light room

Grijze garnaaltjes

Annicqs  
amuse
Meteen de juiste sfeer creëren,  
daar houden we van.

ANNICQ NEUTS — M.I.S.

4 personen
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Maak de broccoli proper en verdeel in kleine roosjes. Kook 5 min. maar zorg 

dat ze knapperig blijven.

Rol het deeg open en doe dit op taartvorm. Doorprik het deeg enkele keren en 

schik er de broccoli in.

Klop de eieren met de room, kruid met peper en zout en giet over de broccoli.

Strooi er de kaas over en zet in een op 175°C voorverwarmde oven. Laat 

ongeveer 40 min. bakken.

Wil je er een volledige maaltijd van maken dan kan je er ham of op voorhand 

gebakken spekreepjes aan toevoegen.

2 broccolistruiken (1 kg)

3 eieren

20 cl room (bv alpro cuisine)

100 g gemalen kaas (gruyère, 

emmental, parmezaan)

1 kruimeldeeg

Anita’s 
broccolitaart
Ook vegetariërs vinden hun goesting 
bij Harol.

ANITA BLEVI — Doeken

4 personen
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4 aubergines

4 stengels selderij met wat 

blaadjes

1 sjalotje

2 handen groene olijven (met pit 

is lekkerst)

4 el kappertjes

+/-500ml tomatenpassata 

(homemade uit eigen tuin of bio 

kan ook)

1 blikje tomatenpuree

Goede olijfolie (EV)

Azijn

Rietsuiker

Zwarte peper en zout

Handvol gehakte pistaches

Tamara’s 
caponata
Ook toekomstgericht koken  
valt in de smaak bij Harol.

TAMARA BUNGENEERS — Marketing

4 personen

Snij de aubergines in blokjes (2x2), bestrooi ze met zout en laat ongeveer een 

uur rusten. Zo gaat het vocht en de bittere smaak eruit. 

Snij het sjalotje en de selder heel fijn en fruit ze in olie. Als ze zacht zijn, gooi 

je er de kappertjes bij. Doe de olijven in stukjes (pit eruit :-) ) en voeg toe. 

Daarna mag de tomatenpassata en –puree erin. Laat wat indikken op zacht vuur. 

Neem een kopje en giet er een hele flinke scheut azijn (half kopje)in met een 

6-tal soeplepels rietsuiker. Voeg bij de saus en laat dit inkoken. Zet ze af.

Dep de aubergines droog. Doe vééééél olijfolie in een pannetje, zet het maar 

op heel heet en bak de blokjes beetje bij beetje. Tot ze boterzacht zijn. Haal ze 

met de spatel eruit en laat ze uitlekken. Daarna voeg je ze bij de saus. Goed 

afkruiden met zwarte peper en zout. En…mijn nonna zou daar nog een snuifje 

kaneel aan toevoegen ;-). Afwerken doe ik met wat gehakte pistaches. 

Caponata is het lekkerst als je hem een uurtje of zelfs een dag laat rusten, 

zodat de smaakjes er helemaal intrekken. Geduld en passie maken em extra 

lekker.

TIP: zalig op z’n siciliaans met homemade brood en venkelsalami. Of bij een 

uitgebreider antipasti buffetje.
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In deze pauzes is werk gestoken.

Lunch
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Kuiltje maken in het meel, hierin de gist verbrokkelen en mengen met het 

lauwe water, snuifje zout, en olijfolie toevoegen, met kneder met de hand 

wat mengen.

Dan laten mengen met Kenwood, komt als een bol los van de kneder. Op een 

handdoek (bloem) een bolletje rollen, inpakken met de handdoek en 20’ laten 

rusten in plastieken zak, Oven voorverwarmen 220°C Bewerken, platrollen met 

deegrol en aan de uiteinden wat dunner en in aangepaste vorm kneden, goed 

afgedekt in vorm met handdoek, nogmaals 20 à 30’ laten rijzen.

Omdraaien en op bakplaat storten.

45’ op 215°C

Halfweg baktijd brood omdraaien.

 Wist je dat? Thanks to my husband Willy :-)

600 g meel (bv. 7 granen 

van aveve)

350 ml water (lauw)

1 pakje gist

Snuifje zout en olijfolie

Christa’s brood
Ook tijdens de lunch primeert 
vakmanschap.

CHRISTA VANMOL — Klantendienst

4 personen
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Je start met havervlokken. Hierbij doe je een mix van verschillende noten, 

deze plet je met een vijzel. Afhankelijk van wat er in huis is kan je extra zaden 

toevoegen. Bij ons wordt dat gesmaakt! Overgiet met agavesiroop om het 

zoet en kleverig te maken. Nadien voeg je vetstof toe om het te bakken in de 

oven. Hiervoor gebruik ik kokosolie. Hou je van kokos? Voeg dan ook nog 

kokosvlokken of geraspte kokos toe.

Dit alles gooi je bij elkaar in een kom en meng je goed. Vervolgens schep je 

het op de ovenplaat met bakpapier en zet je het 15-25 minuten in de oven op 

175 graden. Tussendoor 2 keer omscheppen, zodat alle kanten gelijkmatig 

geroosterd worden. De baktijd hangt een beetje af van hoe “crunchy” je het 

wil. Dat is een beetje proberen. Laat het vervolgens afkoelen en nogmaals 

goed doormengen, zodat je geen klonters hebt. 

Indien je graag gedroogd fruit hebt, dan kan je dat na het afkoelen nog 

toevoegen, bv. rozijnen, abrikozen, …

TIP: Ik doe dit alles in een mooie glazen pot omdat het er wel mooi uitziet om 

op tafel te zetten. Met deze hoeveelheid kom je ongeveer 2 weken toe.

Granola eet je trouwens heel simpel. Gewoon met een beetje yoghurt en 

eventueel nog met wat extra vers fruit. Zo vind ik blauwe bessen altijd heerlijk. 

Meer heb ik niet nodig om ’s ochtends mijn dag heerlijk en gezond te beginnen.

250 g havervlokken

250 g notenmix (denk aan 

walnoten, hazelnoten, pistache-

noten, amandelen, cashewnoten, 

pecannoten,…)

50 g zaden (bijvoorbeeld 

lijnzaad, pompoenpitten, zonne-

bloempitten of pijnboompitten)

5 el agavesiroop

5 el kokosolie

50 g kokosvlokken

Annicks  
home made 
granola
Pik ook eens een graantje mee van de CEO.

ANNICK DRAELANTS — CEO

4 personen
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Mispels wassen en in 4 snijden. Citroen dun schillen.

Citroenen uitpersen, pitten opensnijden.

Mispels, pitten en citroensap in water koken tot ze zacht zijn.

Massa door passe-vite roeren. Suiker, kruiden en citroenschil bijvoegen.

+/- 5 minuten al roerend borrelend laten koken. Citroenschil uithalen.

In “heel” propere bokalen gieten en luchtdicht afsluiten. 

We hebben een mispelboom in ons tuintje staan, een wat onbekende vrucht 

maar staat in elke (oude) boomgaard met grote fruitbomen.

Oh ja, de recepten komen van mijn vrouw, zelf ben ik niet zo een grote 

keuken chef… dus eigenlijk is het Marcs vrouw mispelconfituur.

½ kg mispels (niet schillen)

2 citroenen

½ liter water

¾ kg geleisuiker per kilo 

 mispelmoes

1 tl speculaaskruiden

Marcs 
mispelconfituur
Vergeten vruchtenconfituur die je niet 
snel zal vergeten.

MARC SCHODTS — Verkoop & Werfopvolging

4 personen
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Smelt de boter en voeg de bloem toe. Leng aan met de melk,

Als het mengsel kookt voegt er de chocolade, suiker, eieren bij en dan luchtig 

kloppen met de mixer.

In bokalen verdelen en in de koelkast bewaren.

250 g boter

60 g bloem

300 ml melk

200 g fondant callets

200 g suiker

2 eieren

Christa’s 
zelfgemaakte 
choco
Wie wil Nutella als er Christa is?

CHRISTA VANMOL — Klantendienst

4 personen
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Olijfolie

1 ui, fijngehakt

3 teentjes knoflook, fijngehakt

2 tl geraspte  verse gember

500 g zoete aardappelen, in 

stukken

1 liter bouillon

200 ml kokosmelk (blik)

Sap van 2 limoenen

Verhit een scheut olijfolie in een pan en fruit daarin de ui, knoflook en gember. 

Doe de aardappels nu ook in de pan en bak ze even aan. Doe de bouillon erbij. 

Breng aan de kook en laat 15 minuten zachtjes doorkoken. Pureer de soep met 

een staafmixer en voeg de kokosmelk en het limoensap toe. Laat nu nog 10 

minuten koken. 

Breng de aardappelsoep op smaak met zout en flink wat versgemalen zwarte 

peper.

Massimo’s zoete 
aardappelsoep met 
kokos en limoen
Ongelooflijk wat producten van buiten 
vanbinnen met je doen.

MASSIMO VERPOORTEN — Livarti Sint Martens Latem

4 personen
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Water aan de kook brengen, paprika erbij doen (die in reepjes gesneden zijn) 

+ 4 blokjes kippenbouillon. Daarna de sandwiches.

20 min laten doorkoken.

Alles mixen en dan de kaas erbij doen.

Klaar voor het opdienen !!!

Super makkelijk en lekker.

5 pistolets of sandwiches

4 blokjes kippenbouillon

3 liter water

2 rode paprika 

1 vlootje maredsouskaas

Chantals 
paprika-soep
Geen stuk brood met soep,  
maar stuk brood in soep.

CHANTAL BOSMANS — Boekhouding

4 personen
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Snij de uien fijn. Kuis de sla en snij in reepjes. Smelt de boter en fruit hierin de 

uien en de sla. Voeg de kippenbouillon toe en breng aan de kook.

Laat 20 min rustig koken en mix de soep fijn.

Roer de eierdooiers in een kommetje doorheen de maizena, de slagroom en 

het citroensap. Voeg dit mengsel onder voortdurend roeren bij de soep.

Belangrijk!! Voeg bij het mengsel eerst enkele lepels warme soep.

Warm het geheel goed op, maar niet laten koken.

Breng de soep verder op smaak met wat peper en zout én eventueel 

citroensap.

50 g boter

2 uien

2 dikke kroppen sla

2 liter kippenbouillon

2 eierdooiers

2 el maizena

2 dl slagroom

3 el citroensap

Peper en zout

Eddy’s  
slasoep
Simpel smaakt subliem.

EDDY CLAES — Kwaliteit

4 personen
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Werk waar je je handen moet bij houden.

Hoofdgerechten
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Snij de ui en bak ze in een pan tot een mooie gouden kleur.  

Gebruik voldoende boter.

Schil de aardappelen en snij in dunne schijfjes.

Neem en bakvorm en smeer deze in met genoeg boter. Leg laagjes 

van aardappelen, ui en ansjovis. Zorg dat de bovenste en onderste laag 

aardappelen zijn. Giet de room erover en het vocht van de ansjovis.

Verdeel enkele klontjes boter over het geheel en bestrooi met paneermeel.

Zet de bakvorm in het onderste deel van de voorverwarmde oven (225 graden) 

en laat dit een uurtje staan.

Tips: Indien de bovenkant te bruin wordt, dek af met alu-folie. Serveer 

met een lekker stukje zalm. Indien je de ansjovis niet lust kan je deze altijd 

vervangen door spekjes.

2 grote uien

700 g vaste aardappelen

250 g Ansjovis

3-4 dl room

Klompje bakboter

3 sl paneermeel

Peters Janssons 
Frestelse
Moeilijker om uit te spreken dan op te eten, 
deze Zweedse aardappelgratin.

PETER CLAES — TCA Scandinavië

8 personen
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Zet een pan op het vuur met olijfolie. Pel de teentjes knoflook en laten samen 

met de takjes tijm en rozemarijn even sudderen in de olie zodat de smaken 

worden afgegeven.

Voeg de tomatenblokjes toe, samen met de bouillonpasta en kruid met peper 

en zout. Laat 20 min. op een zacht vuurtje sudderen.

Kook de penne gaar.

Zet een pan op het vuur met kruidenboter en een lepel olijfolie. Kruid de 

lamssteak met peper en zout en korst ze in kruidenboter langs beide kanten. 

Bak nog even tot de steak saignant is. 

Was spinazie, laat uitlekken en bak even kort zodat hij slinkt. Kruid met peper 

en zout. Meng de tomatensaus en de spinazie onder de penne. 

Schik de lamssteak op de penne.

Serveer met geraspte Parmezaanse kaas, stokbrood en kruidenboter.

4 lamssteaks

450 g verse spinazie

2 teentjes knoflook

Enkele takjes rozemarijn

100 g Parmezaanse kaas

500 g penne

2 blikken tomatenblokjes  

(of verse tomaten)

½ rolletje kruidenboter

1 el groentenbouillonpasta

3 el olijfolie

Peper en zout

Yolanda’s 
pasta ambiente
Niet alle successen worden in het fabriek 
geproduceerd.

YOLANDA VERBRUGGEN — Productieleiding

4 personen
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1 gesnipperde ui aanstoven in boter tot die glazig is. (2 uien als je dat graag 

eet, of heel grote honger hebt). Kippenblokjes (filet in stukjes gesneden) 

toevoegen en bakken tot ze bijna gaar zijn. Verse champignons toevoegen 

(in schijfjes gesneden) en kort bijbakken (1 minuutje of zo).

1 blik champignonroomsoep toevoegen (of 2 als je echt een grote pot maakt 

met veel kip en dus veel saus nodig hebt) en goed roeren.

Als dit alles goed warm is of bijna kookt (pas op: roeren want die soep kan 

aanbakken). Boursin (of kruidenkaas vd Aldi) toevoegen en roeren. 1 of 2 

potjes, naargelang jouw smaak (ik vind 1 meestal genoeg – behalve in een 

grote pot :-))

Nu mag de massa niet meer koken, laat de kaas rustig smelten en opgaan in 

de saus.

Eten met puree of rijst (favoriet van mijn kindjes) of gewone patatjes. Of zelfs 

met een boterham, is ook best lekker :-)

1 ui

Kippenblokjes

Verse champignons

1 blik champignonroomsoep

1 potje Boursin kruidenkaas

Stijns videke
Ook dit recept is aanpasbaar op 
ieders maat.

STIJN VANDENWIJNGAERT — M.I.S.

4 personen
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Bak de rösti in de frituurpan of in de oven. Bak de hamburger. Bak ook het 

bacon kort aan.

Stel de burger als volgt samen, van onder naar boven: rösti, kaas, hamburger, 

barbecuesaus, bacon, rösti, kaas, hamburger, barbecuesaus, bacon, kaas, rösti 

en kaas. Houd het geheel samen met een houten prikker. Zet de burger een 

halve minuut in de microgolfoven zodat de raclettekaas kan smelten.

Klaar!

TIP: Serveer de burger met een salade.

Zelf inspiratie? Je kan het bacon bijvoorbeeld vervangen door chorizo, ajuin 

toevoegen enz.

Raclettekaas

Hamburger

Barbecuesaus

Aardappelpannenkoekje (rösti)

Bacon

Salade

Jeremy’s 
patataburger 
Afvallen? Eet hamburgers.

JEREMY HENNEMAN — TCA Frankrijk

4 personen
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Een grote ketel met water en een goeie scheut gekruide olijfolie aan de kook 

brengen. Maak ondertussen je basis béchamelsaus adhv boter/bloem/melk. 

Voeg vervolgens bij de béchamelsaus je kazen toe, en laat alles op een lager 

vuurtje langzaam smelten, regelmatig roeren!

De spekjes of reuzengarnalen kunnen gegaard worden in de microgolfoven, 

liefst op 500W maximum, neem hiervoor de tijd. Ondertussen zal het water 

koken en kan de pasta in de ketel.

De spekjes of reuzengarnalen en de maïs kunnen nu toegevoegd worden aan 

de smeuïge kaassaus. Hou de saus op een heel laag vuurtje warm terwijl de 

pasta kookt.

Wanneer de pasta klaar is, kan je deze afgieten en in een grote kom doen.

Voeg ten slotte de rijkelijke kaassaus toe aan de pasta. Goed doormengen,  

’t is klaar om te eten. 

TIP: Spekjes kan je gaar maken in de microgolf of opbakken in een pan.

De kaasmengeling kan ook op basis van een kaasmix voor kaasfondue

Pastasoort naar keuze  

(macaroni, spaghetti, fusili, 

spirelli, ….)

4 soorten kazen (bij voorkeur 

minstens ééntje schimmelkaas 

en één geraspte kaas)

Béchamelsausbasis

Spekjes of reuzengarnalen

Maïs

Ann’s 
Slagmolense 
4-kazen pasta
Een recept met evenveel s’en als kazen. 

ANN VANRUTTEN — Klantendienst

4 personen
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Ui grof snipperen. Rode en groene paprika in blokjes snijden.  

Chilipepers fijn snijden.

In pan:

Zet een pan op een matig vuur en schenk er een scheutje olijfolie in.

Stoof de stukjes ui in de hete olijfolie. Roer regelmatig even in de pot.

Blokjes paprika toevoegen en verder laten stoven. 

Chilipepers toevoegen.

Gehakt toevoegen (+- 200 g).

1 blikje tomatenconcentraat toevoegen.

Kruiden: tijm, oregano, rozemarijn, paprikapoeder, piment, zout, peper, look… 

(naar smaak)

Laat alles enkele minuten bakken. Roer regelmatig even in de pan.

In kookpot:

Zet een kookpot op een matig vuur en schenk er een scheutje olijfolie in.

Voeg 2 blikken gepelde tomaten toe aan de hete olijfolie. Laat even stoven… 

Roer regelmatig in de kookpot. Voeg de gezeefde tomaten toe. Verder laten 

sudderen op laag vuur.

Kruiden: tijm, oregano, paprikapoeder, piment, zout, peper … (naar smaak)

Inhoud pan toevoegen… en als laatste 2 blikken rode bonen toevoegen… 

nog even laten verder sudderen.

Een scheutje olijfolie

1 ui

2 rode en 1 groene paprika 

1 of 2 (naar eigen smaak) 

chilipepers

+- 200 g gemengd gehakt

1 blikje geconcentreerde 

 tomatenpuree

2 blikken gepelde tomaten

1 doos gezeefde tomaten

2 blikken rode bonen

Kruiden: tijm, oregano, rozema-

rijn, paprikapoeder, piment, zout, 

peper, look… (naar smaak)

Liliane’s spicy 
rode bonen
Zo wordt het ondanks de zonwering  
toch warm binnen.

LILIANE STAS — M.I.S.

4 personen
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Glens  
pimped Rendang

Naar het schijnt komen de Maleisiërs er voor  
op vakantie naar België.

GLEN VANDINGENEN — Productieleiding

4 personen

Neem een grote gietijzeren kookpot en verwarm 

de kokosolie op een middelmatig vuur. Voeg de 

kruidenpasta toe en laat deze bakken gedurende een 

10 tal minuten (laat de pasta niet verbranden). Voeg het 

vlees bij de kruidenpasta en laat nog verder bakken 

voor enkele minuten. 

Bevochtig alles met de kokosmelk en het water en voeg 

alle hele kruiden toe. Laat alles nu voor minstens 2 uur 

zacht koken tot het vocht heel dik en donker van kleur 

geworden is.

Bak de gemalen kokos in een droge pan tot deze bruin 

kleurt. Breng de Rendang op smaak met peper, zout en 

eventueel suiker, dit is naar smaak.

Voeg als laatste de gebakken gemalen kokos toe voor 

een nootachtige smaak en extra rijke curry.

Serveer dit met gekookte basmati rijst. 

Wist je dat? Het basisrecept heb ik leren kennen op 

een reis naar Maleisië, maar dit recept heb ik gemaakt 

naar eigen smaak.

Kruidenpasta: alle ingrediënten fijn 

malen in een blender

4 st lemongras

2 sjalotten

1 el sambal manis

4 tenen look

1 stuk gember (duimgrote)

1 stuk galangal (duimgrote)

1 stuk verse kurkumawortel (5 cm 

groot)

1 el tamarinde

1 el ketjap 

2 el vissaus (thaise)

2 kl korianderpoeder

2 kl komijnpoeder

5 el vers kokos vruchtvlees

Hele kruiden: 1 stokje kaneel

4 à 5 groene kardamonpeulen

4 à 5 kaffir lime blaadjes

1 sternanijs

4 à 5 kruidnagels

Andere ingrediënten: 

1 kg mager stoofvlees

1 blik kokosmelk

½ liter water

5 el gemalen kokos

2 el kokosolie
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Yakups  
karniyarik
Leg 3400km af in 1 uur.

YAKUP MURTEZAOGLU — TCA Turkije

4 personen
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Verwijder de schil van de aubergines met een 

dunschiller (zodat de aubergines een streeppatroon 

krijgen in de lengte). Snij de aubergines aan één 

zijde in. Rooster de aubergines 20 minuten in een 

voorverwarmde oven op 200° C.

Snij het kalfsvlees in blokjes. Snij ook de ui en telkens 

drie kwart van de paprika’s in blokjes, maar maak ze 

iets groter dan het vlees.

Fruit de ui aan in een scheut olijfolie en voeg als de 

ui licht gekleurd is het vlees toe. Laat twee minuten 

bakken en voeg dan de paprika’s toe.

Meng er 2 eetlepels geklaarde boter onder en voeg 

daarna 1 eetlepel tomatenpuree toe. Kruid af met peper 

en zout. Overgiet met 100 ml bouillon en laat tien 

minuten koken tot het vocht bijna verdampt is.

Haal de aubergines uit de oven en prak het vruchtvlees 

zodat er wat ruimte ontstaat in het ‘auberginebootje’. 

Kruid met zout en vul op met de groentjes en het vlees.

Leg een extra kwartje tomaat op de aubergines en rasp 

er wat kaas over. Je kan ook een beetje paprikapoeder 

over de kaas strooien voor de kleur. Plaats de bootjes 

opnieuw in de oven tot de kaas gegratineerd is.

Snipper voor de bulgurrijst een halve ui en doe 

hetzelfde met de overgebleven kwartjes paprika. Doe 

een scheut olijfolie in een pan met anti-aanbaklaag en 

fruit hierin de ui en paprika aan. Meng er een eetlepel 

tomatenpuree onder.

Doe de bulgurrijst in de pot en giet er bouillon over 

zodat de rijst ongeveer 1,5cm onder staat. Breng aan 

de kook, draai het vuur lager en laat rustig verder gaar 

pruttelen in ongeveer 7 minuten. Laat na het koken de 

rijst 10 minuten rusten met een stukje keukenpapier 

tussen pot en deksel.

Zeef de tomatensaus en voeg nog een extra eetlepel 

tomatenpuree en een flinke scheut bouillon toe. Kruid 

met peper en zout en laat enkele minuutjes inkoken. 

Serveer de rijst met de gevulde aubergines en de saus.

4 aubergines 

600 g kalfsvlees 

500 g bulgurrijst 

1 tomaat 

1 rode paprika 

1 groene paprika 

1 ui 

1 teentje look 

2 el geklaarde boter 

3 el tomatenpuree 

1 l groenten- of vleesbouillon 

Geraspte kaas 

Olijfolie 

Peper - zout
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4 eieren

1 scheutje melk

1 grote of 2 kleine tomaten

1 ajuin

250 g champignons 

1 stuk Poolse worst (200 g)

Peper en zout

Bak de ajuin, tomaten, champignons, Poolse worst op een zacht vuur voor 

een 10 tal minuten. 

Klop de eieren samen met de melk los en kruid met peper en zout.

Voeg het eimengsel toe aan het geheel en bak het al roerend tot alles mooi 

gaar is.

Serveer met stokbrood.

Benny’s  
Poolse eieren
Met een goede voorbereiding bak je dit 
in 14 minuten.

BENNY DEL’ARBRE — Voorbereiding

4 personen
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Pel de scampi’s en verwijder het darmkanaal.

Zet een ruime kookpot op het vuur met gezouten water. Smelt ondertussen 

een klontje boter in een ruime pan. Stoof hierin de sjalot aan samen met een 

uitgeperst teentje knoflook. Voeg nu de paprika blokjes en champignons toe. 

Stoof dit gaar (beetgaar).

Voeg de witte wijn toe en laat deze voor de helft verdampen. Voeg nu de room 

en tomatenpuree toe. Breng de saus al op smaak met peper en zout. Kook 

ondertussen de tagliatelle beetgaar (al dente ;-)). Voeg ook de scampi’s toe 

aan de roomsaus.

Pasta afgieten en mengen onder de scampi met roomsaus.

BUON APPETITO !!

250 g tagliatelle (als het kan 

zelfgemaakte … ik kan dat niet) 

1 sjalotje, fijngesneden

1 gele of groene paprika, in 

blokjes

250 g champignons, in 4 

gesneden

1 dl witte wijn

1 teentje knoflook

1 potje tomatenpuree

100 ml volle room

+/- 24 scampi’s

Jans tagliatelle 
met scampi
De automatische stilte die dit gerecht 
met zich meebrengt aan tafel toont sterke 
gelijkenissen met de stilte van onze 
automatische zonwering.

JAN HERREMAN — TCA België

4 personen
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Konijn

Zout, peper en muskaatnoot

Zwart tafelbier

Laurierbladeren

50 g pruimen

125 g rozijnen

Kaneelhout

Konijn bakken in boter. Kruiden toevoegen: zout, peper, nootmuskaat. 

Zwart bier toevoegen (tafelbier). Laurier toevoegen. Pruimen en rozijnen 

(gedroogd) toevoegen (pruimen 50 g, rozijnen 125 g). Kaneelhout (1 stuk) 

toevoegen.

Dan laten stoven tot het klaar is. 

De saus aandikken.

Chantals  
konijn
Een schot in de roos.

CHANTAL BOSMANS — Boekhouding

4 personen
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Een dubbele kipfilet in blokjes

2 courgette

1 doosje champignons

1 ajuin

2 teenjes look

1 pot van 500 g mascarpone

1 potje rode pesto

3 tomaten

Gemalen kaas

Spirelli 500 g

Kook de kipfilets in water mals, bak courgette mals en maak champignons 

klaar. Bak ajuin en look. Kook ondertussen de spirelli’s en hou een beetje 

kookvocht over voor bij de mascarpone. Doe bij de ajuin en look de rest van 

de groenten. 

Voor de saus: mascarpone mengen met potje pesto en een beetje kookvocht 

bij doen (saus mag niet de dik zijn) dan kruiden met peper en zout.

Doe de spirelli’s en de groenten in een ovenschotel en giet er de saus over, leg 

dan de tomaten er boven op en eventueel een paar blaadjes basilicum en doe 

er dan de gemalen kaas over en zet 25 min in voorverwarmde oven op 190 g

Kristofs pasta 
met pesto en kip
Past in elk seizoen.

KRISTOF DUCOMBLE — Verzending

4 personen
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Pel en snipper de ui. Maak de broccoli schoon en snij in roosjes. Schil de steel 

en snij in staafjes. Maak de paprika schoon en snij in grove stukken.

Snij de kip in blokjes en kruid met peper en zout en haal door het maiszetmeel.

Doe de margarine in een wok en schroei de kip. Voeg hier de groenten aan toe 

en laat 4 minuten bakken. Voeg de room en 50 ml water toe en kruid met de 

kippenbouillon, de graanmosterd, de salie en peper.

Laat gedurende zo’n 5 minuten zachtjes sudderen tot de kip gaar is en de saus 

de gewenste dikte heeft.

100 g ui

250 g broccoli

1 rode paprika

1 gele paprika

1 kl margarine

250 g kipfilet

1 kl maiszetmeel

65 ml room

50 ml water

1/2 kippenbouillon

1 kl salie

Zout

Zwarte peper

1 kl graanmosterd

Sabrina’s kipstoofpotje 
met graanmosterd, 
paprika en broccoli

En watertandende lezers.

SABRINA CHRIST — Administratie

4 personen
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Verwarm de oven voor op 200°C. 

Spoel de kwartels en dep droog. Kruid ze aan binnen- en buitenkant met 

peper en zout. Snij de foie gras in kleine blokjes en mix fijn met de room, 

de port en de citroenschil. Meng met de croutons, de rozemarijn en de tijm. 

Vul de kwartels met deze farce. 

Wikkel elke kwartel in twee sneetjes spek en bind vast met keukentouw. 

Leg in een braadslee, bestrijk met gesmolten boter en kruid met peper en zout. 

Bak 35 minuten in de oven en bedruip af en toe met het bakvocht. 

Maak de venkel schoon en bewaar het groen. Snij de venkel in blokjes, hak 

het groen grof. Halveer de kastanjes. Pel de ui en snipper fijn. Fruit de ui in een 

sauteerpan met 1 eetlepel boter. Voeg de venkel toe en roerbak nog 1 minuut. 

Kruid met peper en zout. Bevochtig met de witte wijn en de helft van de 

groentebouillon. Dek de pan af en laat 10 minuten zacht stoven. 

Fruit de kastanjes in de rest van de boter, strooi er de suiker over en laat 

karamelliseren. Kruid met peper en zout, giet er de rest van de bouillon bij en 

laat bijna helemaal inkoken. 

Serveer de kwartels op een bedje van de venkel en schik er de kastanjes rond. 

Werk af met het venkelgroen. 

4 kwartels van ± 200 g elk

125 g foie gras van gans

4 el room

1 el port

1/2 tl geraspte citroenschil

4 el boerenbroodcroutons

1/2 tl fijngehakte rozemarijn

1/2 tl fijngehakte tijm

8 sneetjes gerookt spek

40 g gesmolten boter

400 g venkel

250 g gekookte kastanjes

vacuüm verpakt

1 ui

2 el boter

2 el droge witte wijn

1 dl groentebouillon

1 tl suiker

Jo’s gevulde kwartels 
met foie gras, venkel 

en kastanjes
Als u iets hoort piepen tijdens de maaltijd:  

onze rolluiken zijn het niet.

JO DEVOS — Marketing

4 personen
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250 g spinazie met room = een 

half doosje ingevroren (te vinden 

in elk supermark).

250 g pasta naar keuze

300 g gehakt (of meer voor de 

echte vleeseters)

Halfvolle melk (naar eigen 

smaak)

Currypoeder (naar eigen smaak)

Geraspte kaas (natuurlijk ook 

naar eigen smaak)

Ontdooi de spinazie. Kook de pasta, en bak op dat moment ook het gehakt.

Pasta afgieten, terug in de pot doen.

Spinazie erbij, gehakt erbij, omroeren zodat alles goed gemengd is. Melk erbij 

doen zodat het goedje niet te droog is. 

Geraspte kaas (dit is naar eigen voorkeur) toevoegen. Currypoeder toevoegen 

(dit ook naar eigen voorkeur).

Doriens pasta 
met spinazie
Ideaal voor mensen die over manuele 
rolluiken beschikken.

DORIEN CLEMENS — Klantendienst

4 personen
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Snij de aubergine in schijven van +/- 1 cm dik. Bestrooi ze met zout en laat ze 

30 min uitlekken. Spoel dan overvloedig met koud water en dep ze droog.

In een pan de aubergineschijfjes afbakken en telkens een beetje olijfolie 

toevoegen.

De fijngesneden ui en knoflook eventjes bakken in de olijfolie, het gehakt 

toevoegen en even laten gaar bakken. Voeg het blik tomaten en de 

tomatenpuree bij het vlees alsook de kruiden en de bouillon. Laat 10 minuten 

sudderen, proeven en bijkruiden.

Een ingeboterde vuurvaste schotel vullen met afwisselend een laagje 

aubergine en de vleessaus.

Klop de eieren los met de yoghurt, de melk en de kaas. Giet dit mengsel over 

de schotel.

40 minuten bakken op 180°C.

1 aubergine

¼ ui

1 teentje look

Olijfolie

250 g lamsgehakt

1 klein blikje tomaten met 

basilicum

2 lp vers gehakte marjolein

2 lp vers gehakte peterselie

50 ml groentebouillon

Klein blikje tomatenpuree

Pezo, paprika naar smaak

2 eieren

1,5 dl griekse yoghurt

5 lp melk

100 g gemalen parmezaankaas

Elke’s  
moussaka
Dankzij dit receptenboek wordt het  
vanaf nu ook jouw moussaka.

ELKE VANDENBERGHE — Livarti Sint Martens Latem

4 personen
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Philippe’s farfalle met 
Formaggi-saus

Een hoofdgerecht waarin ook het aperitief is verwerkt.

PHILIPPE NATUS — Verkoop & Werfopvolging

4 personen
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Fles witte wijn openen en proeven of wijn wel degelijk 

goed is !! Minimum 1 glas proeven, anders kan men 

nooit zeker zijn, bij twijfel 2e glas aanspreken. 

Spekblokjes in de pan aanbakken in een weinig olijfolie, 

daarna in een kookpot gieten. Kalkoenfilet in blokjes of 

reepjes snijden en bestrooien met de italiaanse kruiden. 

Deze blokjes in een pan mooi laten bakken. Dit alles 

blussen met een flinke geut witte wijn (ca 1 glas in de 

pan, en 2 glazen in de kok want nu heeft deze toch 

al een 10 à 15 minuten aan het vuur gestaan) en een 

minuutje laten pruttelen. 

De kalkoenblokjes en het nat in de kookpot bij het spek 

gieten en op een klein vuurtje zetten. Mascarpone-kaas 

hierbij voegen en laten smelten. Terwijl deze smelt ook 

al 1/2 potje room toevoegen.

Als alles mooi gesmolten is, de gemalen kaas toevoegen 

en eveneens laten smelten in het mengsel. Indien saus te 

“dik” is, naar smaak room toevoegen.

Terwijl dit alles smelt, blijven roeren, en proeven of 

de wijn ondertussen niet slecht geworden is!! Bij 

minste twijfel een nieuw glas nemen, volschenken en 

degusteren. Bol mozarella-kaas in blokjes snijden, aan 

het mengsel toevoegen en laten smelten. 

Naar smaak afkruiden met wat peper en oregano. 

Het bodempje wijn dat nog in de fles zit leegdrinken en 

echtgenote roepen om afwas te komen doen !! 

Farfalle al dente koken en afgieten. Gedeelte van saus 

over de pasta gieten en mengen, beetje Parmiggiano 

erover raspen en daarna opdienen. Rest van saus er 

apart bij serveren. 

Tip voor wie graag wat pittiger wil: op de pasta 

enkele blokjes Roquefort of Gorgonzola en hierover 

dan de saus.

300 g gerookte spekblokjes

2 st kalkoenfilet (of kalfslapjes)

1 st grote pot Mascarpone-kaas

1 st bol mozarella-kaas

300 g gemalen kaas (naar 

smaak Gruyere, of Emmenthal of 

 gemengde)

1 à 2 st potje room (of light room)

1 st blok Parmiggiano 

Italiaanse kruiden (merk Delhaize) 

Oregano

Pezo

Olijfolie

1 fles witte wijn (vb Chardonnay of 

Pino Griggio)

1 doos farfalle (harde vlinderpasta)
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1 kg rundsstoofvlees

5 paprika’s

3 dikke ajuinen

3à4 teentjes look

2 sl tomatenpuree

2 blikken tomatenstukjes

2 glazen rode wijn

3 rundsbouillonblokjes

Tijm

Laurier

Ras el hanout

Curry

Peper

2 sl paprikapoeder, mag 

ook meer

Vlees aanbakken en uit de pan nemen. Ajuin en look aanstoven, dan 

tomatenpuree en curry mee aanbakken. Blussen met rode wijn.

Doe de ajuin, vlees en paprika terug bij in de pan. Voeg de bouillon, 

tomatenstukjes en kruiden toe. Laat aan de kook komen en zet daarna op een 

klein vuurtje.

Het geheel mag verder sudderen voor 1u45.

Isabelle’s goulash 
van de moeke
Vakmanschap in een hedendaags jasje.

ISABELLE WINTMOLDERS — Marketing

4 personen
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Ca 1 kg kippenfilets  

(of 1 gegrilde kip)

140 g spek

3 st. bananen

2 dl chilisaus

4 dl (slag)room

1 dl pindanoten

Zet de oven op 225°C. Snij de kippenfilets in reepjes en bak de stukjes 

tot ze een lichte kleur hebben in een pan (+/- 2 minuten). Snij het spek in 

kleine blokjes en bak deze in een braadpan. Laat ze daarna uitlekken op 

keukenpapier. Leg de kippen- en spekstukjes in een ovenvaste vorm. Pel de 

bananen, snij ze in plakjes en verdeel deze over de vleesstukken.

Klop de room en meng deze met de chilisaus. Giet deze mengeling over de 

vlees- en banaanstukken. Strooi over het geheel de pindanoten. Laat de 

schotel nu gedurende 15 à 20 minuten gratineren in de oven.

Serveer de “Flygande Jakob” met gekookte rijst en salade. 

Wist je dat? De naam komt van dat de maker “Jacobsson” werkte met 

goederentransport per vliegtuig, vandaar “Flygande Jakob”.

Flygande Jakob is een klassiek Zweeds en feestelijk recept. Het wordt 

geserveerd met gekookte rijst en salade. Er zijn ook andere varianten, 

bijvoorbeeld Flygande Jakob met curry-gekruid varkensvlees. 

Philippe’s 
Flygande Jakob
Zo voel je het Noorden ook eens tot in 
de eetkamer.

PHILIPPE KENENS — R&D

4 personen
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Alle groenten snijden. Olie in de wok pan en de eitjes breken. Vervolgens met 

een houten spatel roeren tot de eitjes mooi geel zien. Deze uit de pan halen en 

even in een kommetje laten.

Opnieuw olie in de pan en de groenten toevoegen in volgorde van de gaartijd. 

Eerst ajuin, dan paprika’s, boontjes, prei. Regelmatig roeren en na 5 min 

bouillonblokje toevoegen.

Water opzetten voor de rijst en pan voor het vlees opwarmen. Groentjes 

afkruiden met peper en zout en eventueel pikante olie. Toevoegen van erwtjes 

en maïs. Vlees bakken en afkruiden met peper en zout. Rijst koken. (Proeven 

van de groenten is niet verboden ;-))

Eieren toevoegen aan de wok met groenten en het geheel doorroeren. 

Wanneer groenten gaar zijn, het vlees gebakken en de rijst gekookt mag alles 

samen gedaan worden. In de wokpan indien mogelijk, anders serveren op 

het bord.

Laat het smaken!

2 eieren

Ajuin

Groene, rode, gele paprika,

2 stengels wit van prei 

Prinsessen boontjes (100-150gr)

Erwtjes en maïs (elk 50gr)

Rijst

Gehakt of kippengehakt, of 

kippenblokjes (500-600gr) 

(afhankelijk hoeveel honger 

men heeft)

Olijfolie/ arachideolie

Peper, zout, pikante olie 

( eventueel)

Groentebouillonblokje

Dennis’ 
wokrecept
Waar wacht je nog op?  
Garagepoort open en inkopen doen.

DENNIS HAAZEN — Boeding

4 personen
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Breng de aardappelen aan de kook en kruid met zout.

Kuis de spruitjes en stoom (of kook) ze gedurende +/- 10 minuten. Laat 

intussen een klontje boter smelten in de pan, snij de 2 sjalotjes en de gebakken 

spekreepjes fijn en laat ze opstoven in de pan. Voeg de rookworst toe. Giet de 

aardappelen af wanneer ze gaar zijn. Doe ze in een grote pot, kruid met peper, 

zout en muskaatnoot en stamp fijn.

Voeg de gestoomde spruitjes bij het spek en de sjalotjes in de pan en laat ze 

even mee aankorsten. Doe het spek, de sjalotjes en de spruitjes vervolgens 

bij de aardappelen in de pot en stamp alles fijn. Vermeng vervolgens met 

3 eetlepels zure room en 2 eidooiers.

Deglaceer de pan waarin je zonet de spekreepjes hebt gebakken met bruine 

fond en laat even inkoken. Kruid met kerrie, peper en zout, werk af met een 

klontje boter en zeef door. Serveer de saus bij de stamppot.

250 g gebakken spekreepjes 

(=restje)

Rookworst

500 g aardappelen

500 g spruitjes

Peper en zout

2 sjalotjes

Boter

Muskaatnoot

3 el zure room

2 eierdooiers

1 el kerriepoeder

Bruine fond

Maaike’s 
spruitjes stamppot
Winterkost smaakt ook in de zomer als het 
binnen lekker fris is.

MAAIKE VAN DESSEL — Marketing

4 personen
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Verhit 60 g boter en fruit de uien tot ze beginnen te kleuren. Roer de knoflook 

erdoor en strooi er na 1 minuut paprikapoeder en bloem door een zeefje 

over. Roer alles goed door. Schenk er langzaam, onder voortdurend roeren, 

2  deciliter water en de gezeefde tomaten door. Blijf zolang roeren tot de 

saus gebonden is. Laat het bouillontablet in de saus oplossen. Roer er daarna 

gedroogde tuinkruiden door en voeg laurierblad toe.

Laat alles 10 minuten zachtjes sudderen. Proef de saus en voeg naar smaak 

zout, peper en suiker toe.

Kook ondertussen de sperziebonen en de macaroni totdat ze gaar zijn. 

Schenk de saus door een fijne zeef en breng de saus opnieuw aan de kook. 

Klop een stukje koude boter (ca. 25 g) door de kokende saus. Neem tijdens 

het kloppen het pannetje van de warmtebron. Roer onmiddellijk daarna de 

sperziebonen en in plakjes gesneden rookworst alsmede de peterselie door 

de saus.

Serveer de macaroni op een bord en schep de saus hierop. 

TIP: Een frisse salade erbij, maakt het gerecht compleet.

Ca. 500 g Hema rookworst of 

Keurslagers rookworst

450 g sperziebonen

600 g macaroni ( elleboogjes)

60 + 25 g boter

2 grote gesnipperde uien

1 knoflookteentje

1 tl paprikapoeder

45 g bloem

2 ½ dl gezeefde tomaten, uit pot 

of pak

1 tablet voor (runder)bouillon

2 tl gedroogde  Italiaanse 

keuken kruiden

½ tl gedroogde tijm

½ tl gedroogde oregano

1 klein laurierblad, verkruimeld

Zout, peper, 1/3 tl suiker

2 el fijngehakte peterselie

Geerlings  
lekker maaltje
Hoe sommige bedrijfsgeheimen toch 
hun weg naar de buitenwereld vinden.

GEERLING PETERSE — TCA Nederland

4 personen
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Snipper de uien en snij de paprika’s in kleine stukjes. Stoof ze in een pot 

met olijfolie en wat water. Als de ui glazig is, de kippenblokjes, 1 eetlepel 

harissapasta en nog 50 ml water toevoegen. Deksel erop en verder stoven tot 

de kip gaar is (wit gekleurd).

Vuur laag zetten en 250 ml zure room toevoegen. Eventueel sausbinder erbij 

doen om de saus dikker te maken.

Je kan dit serveren met pasta (best tagliatelle) of brood, maar traditioneel 

wordt dit gegeten met hartige pannenkoeken. Om hartige pannenkoeken 

te maken doe je wat zout bij het beslag. Schep wat van het gerecht op een 

pannenkoek, dichtplooien en smullen maar.

2 uien

Een gele en een rode paprika

300 à 400 g kippenblokjes

Harissapasta

Zure room

Olijfolie, water, sausbinder

Pauls kip op 
Hongaarse wijze
Ook de recepten van onze R&D afdeling 
doorstonden de test met glans.

PAUL VAN HOVE — R&D

4 personen
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Schil de aardappelen en snij ze in fijne plakjes. Pel de uien en snij ze in 

fijne ringen, pel de knoflook. Verhit de olijfolie in een grote pan. Bak de 

aardappelen en de uien 1 min. en pers er de knoflook over uit.

Laat het geheel 10 min. afgedekt zacht bakken tot de groenten klaar zijn.

Klop de eieren los en voeg peper en zout naar smaak toe.

Schenk ze bij de groenten en laat stollen tot een smeuïge omelet

8 eieren

4 middelgrote aardappelen

2 rode uien 

2 teentjes knoflook

4 el olijfolie 

Peper en zout

Peters 
aardappel-tortilla
Flamenco dansen na het nuttigen van 
deze maaltijd is een veel voorkomend 
fenomeen. TIP: Kies hiervoor de garage 
met isolerende garagepoort.

PETER CAMS — Klantendienst

4 personen
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4 aubergines

2 ajuinen

2 knoflookteentjes

2 wortelen 

4 tomaten

Rozijnen 

Pijnboompitten 

Rode wijnazijn

Gemalen kaas

4 lamsfilets 

Aubergines uithollen en opstoven. Alle groenten in stukjes snijden en opstoven 

in olijfolie. Op het laatste laatst pijnboompitten en rozijntjes toevoegen.

Aubergines opvullen en overstrooien met gemalen kaas. Half uur laten bakken 

in voorverwarmde oven 

Opdienen met lamsfilets.

Barts gevulde 
aubergine met 
lamsfilets
Hoe het zonnetje toch kan schijnen aan 
tafel, ondanks dat je van zonwering 
je beroep hebt gemaakt.

BART GOEN — Productie screens

4 personen
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Jurgens stoverij
Een goed product maak je niet in 2 seconden.

JURGEN DEBRIE — Klantendienst

4 personen
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2 kg stoofvlees – Jos Theys junior 

beef (Jos Theys boerderij lubbeek)

3 grote gele uien

Zilveruien, vers, niet opgelegd – 2 

grote handen.

5 snedes peperkoek

Mosterd ‘de ster’

Bloem (voor singeren), boter

Kruidenboeket: goede handvol 

mengeling zachte en harde tijm, 

handvol peterseliestengels, 5-tal 

laurierblaadjes

Bier: Sint Bernardus abt 12, of 

winter koningske (Bink brouwerij)

De klassieke luikse siroop

Peper, zout

Bruine fond, best een 75 cl.

In een bakpan boter laten uitschuimen, vlees toevoegen 

en enkele minuten laten bakken, dit dient enkel voor 

het vlees te bruinen, en een jus te verkrijgen. Haal het 

vlees uit de pan, en blus met een scheut bier de pan 

(degraisseren), werk dit wat los met een vork of garde.

Laat een flinke klont boter lichtjes bruinen in een pot, 

voeg dan de gele uien toe. Deze snij je het best eerst in 

de helft, dan overlangs zodat je halve ringen krijgt van 

circa 4 mm (deze lossen bijna volledig op in de saus 

tijdens het garen). Wanneer de uien glazig zijn, het 

vlees toevoegen, en bestrooien met een goede eetlepel 

bloem, met houten spatel omroeren tot alles in de kom 

droog lijkt. Indien bloem moet toegevoegd worden, 

opletten dat je dit niet overdadig doet, de bloem zorgt 

voor de verdere binding, maar ze mag niet doorsmaken!

Toevoegen van het bier, ik gebruik of 2 bernardussen, 

of 1 Winterkoningske (fles van 75 cl). Hierna de jus 

uit de pan toevoegen. Wanneer je merkt dat het licht 

kookt, vuur lager zetten, voor het verdere verloop is het 

belangrijk dat het nooit meer dan lichtjes suddert!

De fond toevoegen, en het kruidentuiltje, samen-

gebonden met touw, in de pot, maak het touwtje vast 

aan de handgreep, zo gaat het niet verloren. Besmeer 

de peperkoek met de mosterd, en leg hem met de 

besmeerde zijde in de saus.

Laat gedurende 1 uur lichtjes sudderen met het deksel 

op de pot, wel regelmatig blijven roeren zodat er niets 

aankoekt (steeds nodig indien je met bloem werkt, 

indien je dit niet wenst, kan je de bloem in het begin 

achterwege laten, en binden op het einde met maizena, 

doch ik ben hier geen fan van).

Na een uurtje, verwijder de kruidentuil, de verse 

zilveruitjes toevoegen, dan nog +/- 30min laten 

sudderen (kan variëren naargelang de kwaliteit van je 

vlees, maar met de Jos zijn stoofvlees zit je wel goed 

rond 1,5 u).

Het stoofvlees is klaar wanneer je het met een lepel 

van elkaar kan duwen, maar het mag niet helemaal 

kapot zijn, de zilveruitjes moeten heel blijven, maar wel 

gegaard zijn!

Afwerken met een paar goede lepels Luikse siroop, 

meerdere naar eigen goesting, of indien je het perfect 

vindt zonder, dan laat je het achterwege.

Bij het opdienen kan je afwerken met peterselie die je 

eerder van de stengels hebt gehaald, maar dit is naar 

eigen smaak.
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Zwoerd verwijderen en in blokjes snijden (je kan ook voorgesneden spekjes 

kopen, als je niet veel tijd hebt). Krokant aanbakken in een beetje boter, uit de 

pan verwijderen en vet weggieten.

Saus:

Bechamelsaus maken met melk, bloem en room met toevoeging van scheutje 

sjalot of frambozenazijn (saus mag wat zurig zijn). Afkruiden met peper en zout 

(niet teveel zout, zie gezouten spek).

Kan je samen eten met appelmoes of fijn gesneden krulsla en gekookte 

aardappels (gebloemde).

Wist je dat? “Keunkes-saus” is een nostalgisch recept van mijn mama!

1 kg spek mag ook gerookt zijn 

(voor goede eters)

Bloem

Melk

Room

Scheutje sjalot- of frambozen-

azijn

Peper en zout

Georgette’s 
Keunkes-saus
Over de betekenis van de naam is niet 
iedereen het eens. Over de smaak wel.

GEORGETTE WINTMOLDERS — Steun, toeverlaat en smaakmaker

4 personen
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Smelt de cheddarkaas met het bier en de mosterd in een pannetje tot je een 

gladde massa krijgt. Breng op smaak met peper en zout. 

Drenk het brood in 25 cl bier. Leg het brood vervolgens in aparte vuurvaste 

schaaltjes. Leg op elke snee brood een sneetje ham en overgiet elk schaaltje 

vervolgens met het cheddarmengsel totdat de ham volledig bedekt is. 

Bak 10 minuten in een oven van 180 °C. 

Voor de liefhebbers: voeg eventueel een ei toe bovenop de bereiding.

Laatste tip: serveer dit gerecht warm uit de oven met een heerlijke portie frietjes 

en een lekker biertje zoals Jenlain Blonde d’Abbaye. Liever kant-en-klaar? Proef 

dan onze Welsh du Nord met Maroilles en bier (350 g).

400 g cheddarkaas

4 sneetjes ham

4 el bier (amber of bruin)

25 cl bier

4 tot 6 sneden brood (boeren-

brood of toastbrood)

4 el mosterd

Peper en zout

Eventueel 4 eieren

Fabiens Welsh 
de Ch’nord
Mondjes gaan even vlot open als onze 
garagepoorten als deze specialiteit wordt 
opgediend.

FABIEN DEJONCKÈRE — TCA Frankrijk

4 personen
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Pel ui en snij in stukjes. Pel de teentjes look en snipper fijn. Schil de wortelen 

en reinig de bleekselder. Snij beide in gelijke stukjes. Verhit een eetlepel 

olijfolie en stoof de ui en looksnippers aan. Voeg het gehakt toe en bak het 

gehakt bruin. Voeg de wortel- en selderstukjes toe en laat garen voor ca. 

10 min. Voeg de tomatenpuree en room toe. Kruid met paprikapoeder, peper 

en zout. Laat 10 min. stoven.

Maak ondertussen de aardappelpuree. Voeg de geraspte kaas toe aan de 

warme puree en meng. Vul een ovenschotel met de gehaktgroentemengeling. 

Bedek met een laag aardappelpuree. Trek met een vork lijntjes in de puree.

KLAAR !

TIP: Hou je van een korstje? Heb je nog wat extra tijd? Dan kan het gerecht 

ook in de oven. Strooi wat paneermeel boven de puree, zo krijg je een lekker 

korstje. Zet in een voorverwarmde oven op 180°C gedurende 20 min. Zet nog 

kort onder de grill. 

SMAKELIJK !

1 kg gemengd gehakt

200 g wortelen

250 g bleekselder

1 ui

2 teentjes look

600 g aardappelpuree

125 g geraspte kaas (gruyère)

2 el tomatenpuree

2 dl room

Paprikapoeder

Nootmuskaat

Olijfolie

Paneermeel (indien gerecht in 

de oven gaat)

Wendy’s -al dan
niet in de oven-
gehaktschotel
Een basisproduct, meerdere 
mogelijkheden.

WENDY RODET — Klantendienst

4 personen
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Verwarm de oven voor op 180°. Gebruik kruimeldeeg dat je voorverpakt kan 

kopen. Rol het deeg uit en bedek er de taartbodem mee. Leg zeker een vel 

bakpapier onder het deeg. Druk het deeg goed aan in de randen en verwijder 

de overhangende stukken. Laat deze bodem 15 min voorbakken in een 

voorverwarmde oven van 180°.

Snipper het witloof in fijne stukjes. Dat gaat het makkelijkst als je de stronken 

overlangs doorsnijdt. Verwijder zeker de kern.

Verhit een klontje boter in een pan op een matig vuurtje. Zodra de boter 

lichtbruin is bak je de stukjes witloof in de pan. Roer regelmatig om. 

Het witloof zal een stuk volume verliezen. Kruid de groente met peper en zout 

en nootmuskaat.

Verwijder het vetrandje van de ham en snij het vlees vervolgens in kleine 

blokjes. Neem een mengkom en klop er de hele eieren en de extra eierdooiers 

in los, samen met de room. Kruid het mengsel met peper en zout.

Neem de voorgebakte bodem bij. Verdeel het witloof en de hamblokjes 

gelijkmatig over de bodem. Rasp de cheddar eroverheen en tenslotte giet je 

het mengsel van ei en room erbij. 

Plaats de quiche in de warme oven en bak ze 30 min lang op 180°.

1 vel kruimeldeeg

2 hele eieren

2 eierdooiers

2 dl room

100 g cheddar

6 stronkjes witloof

200 g ham

Nootmuskaat

Peper en zout

Klontje boter

Barts quiche  
met ham, witloof 
én cheddar
De afwerking zit hem in  
doordachte details.

BART VANHOUDT — TCA België

4 personen
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Plet de knoflook samen met saffraan en grof zout. Voeg de may toe en breng 

op smaak met citroensap peper en zout. Zet koel weg.

Spoel de venkel en snij in reepjes. Halveer de chilipeper in de lengte, verwijder 

de pitjes en zaadlijsten en snipper fijn.

Verhit olie in een ruime pan, voeg de venkelreepjes, de resterende 

gesnipperde knoflook, chilipepertjes en peterselie toe. Blus met de witte wijn 

en doe de tomatenblokjes erbij. Schep om en laat 10 min afgedekt pruttelen.

Spoel de mosselen en schelpen. Snij de visfilet in stukken. Voeg samen met de 

mosselen, schelpjes en scampi’s toe aan het stoofpotje en dompel ze onder in 

de saus. Laat afgedekt sudderen tot de schelpen open zijn. Breng eventueel 

nog op smaak met peper en zout.

Bestrooi met dille en serveer met de aïoli en stokbrood. 

Wist je dat? Met dank aan mijn moeder, Marleen Jonkergouw.

12 mosselen

2 zeebarbeel (filets)

1 zeebaarsfilet

4 grote scampi’s

12 venusschelpen

2 tenen knoflook

1 venkel

400 g tomatenblokjes

1 chilipeter

1 dopje saffraan

200 ml may

1/2 citroen

200 ml witte droge wijn

2 el bladpeterselie

4 takjes dille

Stokbrood

Olijfolie

Peper

Zeezout grof

Kristofs 
visstoofpotje 
met mosselen en 
scampi’s
Van het leven genieten begint thuis.

KRISTOF DUCOMBLE — Verzending

4 personen
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Pel de scampi’s en verwijder het darmkanaal. Pel en ontpit de tomaten, snij 

deze in kleine blokjes. Pel en snipper de sjalot fijn en fruit daarna glazig in olie. 

Doe er de tomaten en tomatenpuree bij en laat eventjes sudderen. 

Blus met de wijn en de visfumet. 

Kruid af met cayennepeper en zout. 

Roer er de room en de peterselie door (laat niet meer koken).

Bak de scampi’s in de olijfolie en kruid ze met wat zout en cayennepeper. 

Doe ze bij de saus.

Verdeel alles over de borden en werk af met wat verse peterselie.

Serveer eventueel met wat (wilde) rijst.

24 scampi’s

1 sjalot

2 vleestomaten

3 el tomatenpuree

200 ml visfond

240 ml room

200 ml droge, witte wijn

Olijfolie

1 el fijngesneden peterselie

Cayennepeper

Zout

Cynthia’s 
scampi’s 
diabolique
Hemels.

CYNTHIA TIELENS — HR

4 personen
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1 rol bladerdeeg (kant-en-klaar 

te koop)

Verse groenten, spinazie, 

 broccoli, prei, witloof … naar 

keuze, smaak.

2 potjes light room - 20 % 

2 à 3 eitjes, kaas mozzarella of 

andere geraspte kaassoort.

Spekreepjes of gerookte of 

gekookte zalm of gewoon vege-

tarisch… naar goesting en smaak.

Bladerdeeg in taartvorm leggen met het bakpapier er onder, overtollig papier 

verwijderen.

Groenten beetgaar koken, hierna kookwater laten uitlekken en laten afkoelen…

Eitjes samen met 300 ml room mixen, kruiden toevoegen naar smaak… 

De afgekoelde groenten op het deeg leggen in de taartvorm en vlees of 

vis of extra groenten toevoegen. Giet het room mengsel over de gehele 

taartvorm en voeg de gekozen kaas naar hartelust toe. Plaats het geheel in de 

voorverwarmde oven en bak af op 200°c gedurende 35 min. 

Een gemakkelijk en snel receptje …..

Guy’s quiche
Koud of warm,  
zoals je zelf verkiest.

GUY PITTEVILS — Onderhoud

4 personen
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1 pak notenrijst

500 g sperziebonen

4 el zonnebloemolie

500 g kippenfilet in blokjes

2 rode pepers zonder zaden in 

reepjes gesneden

1 zak paprikamix 3 stuks in 

blokjes

2 uien in halve ringen

1 tl texmex kruiden

125 ml room

1 bouillonketeltje kip

175 g mango

1 bosuiltje in ringetjes

Kook de rijst. Kook de sperziebonen in gezouten water

Verhit in de wok de olie. Bestrooi de kip met peper en zout en en bak in de pan. 

Neem de kip uit de pan en bak de pepers de parika en de uien in wat olie gaar. 

Schep de tex mex kruiden erdoor en bak nog 1 min verder. 

Draai het vuur laag, voeg de room, het bouillonblokje en 100 ml water toe en 

breng aan de kook. Voeg de kip en de mango toe en verwarm nog 2 min. 

Schep de rijst op 4 borden en verdeel de kip erover. Bestrooi met de bosuitjes 

en serveer met de sperziebonen.

Peters  
kip met mango
Onverwachte combineren leidt tot 
verrassend resultaat.

PETER VAN LEEUWEN — TCA Nederland

4 personen
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Maaikes  
Luikse balletjes

Dit recept smaakt het beste onder  
zonwering van Diestse makelij.

MAAIKE VAN DESSEL — Marketing

4 personen
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Snij de korstjes van het brood en snij het broodkruim 

vervolgens in dobbelstenen. Doe de broodstukjes in 

een ruime schaal en schenk er de melk over. Laat het 

brood even weken tot de melk geabsorbeerd is.

Pel en versnipper de ui. Snij de ui in heel fijne stukjes. 

Omdat rauwe ui niet zo smakelijk is in een gehaktmengsel, 

kan je snippers best kort stoven. Zet een pannetje op 

een matig vuur en smelt er een klontje boter in. Stoof de 

uitstukjes glazig in een paar minuten.

Meng het brood met melk tot een glad papje. Doe gehakt 

in de mengschaal, bij het mengsel van brood en melk. 

Breek ook het ei erbij. Spoel de peterselie en hak 

het groen zeer fijn. Doe de peterseliesnippers en de 

gestoofde uisnippers in de mengschaal. Voeg wat peper 

van de molen toe. Zout hoeft in principe niet.

Was je handen en meng alle ingrediënten tot een 

perfecte basis voor gehaktballetjes.

Verhit een braadpan (bij voorkeur met een hoge rand) 

op een matig vuur en smelt er een klontje boter in. 

Schenk er ook een scheutje olijfolie bij.

Zet een kommetje water in de buurt en maak je 

handen nat. Rol gladde vleesballetjes van ongeveer 5 cm 

diameter. (Het mogen dus redelijk grote bouletten zijn.)

Geef de balletjes een goudbruin korstje. Draai ze na 

enkele minuten met de nodige voorzichtigheid om. 

(Jeroen gebruikt mals gehaktmengsel. Wie een steviger 

balletje verkiest, gebruikt wat minder brood en melk.)

Na zo’n 10 minuten bakken schep je de balletjes uit de 

pan. Hou het vlees warm. Straks kan het verder garen. 

Hou de braadpan met aanbaksels opzij, want daarin 

maak je dadelijk de saus

Saus: Pel de uien en snipper ze in heel fijne stukjes.

Verhit de braadpan opnieuw, en smelt er opnieuw een 

klontje boter in. Bak de stukjes ui kort en schenk er na 

een paar minuten een flinke scheut natuurazijn in. Roer 

de aanbaksels van het vlees los. Schenk het water in de 

pan tot de balletjes bijna onder staan. Laat de bereiding 

20 minuten sudderen op een zacht vuur.

Schep de vleesballetjes uit de pan en giet de saus door 

een zeef. Schenk de saus in een diepe pan en schep er 

een deel van de gestoofde uistukjes bij (die zitten in de 

zeef). Hou ook de rest van de stukjes ajuin bij. Schep de 

Luikse siroop in de saus en laat ze zachtjes aan de kook 

komen. Proef en kruid de saus met wat peper van de 

molen en een snuifje zout.

Mix de saus glad met de staafmixer en voeg de rest van 

gestoofde uitjes toe. (de rest van wat in de zeef zit).

Serveer enkele balletjes en schep er een portie van de 

saus overheen. Eet er sla en verse frietjes bij.

De Luikse balletjes:

800 g gemengd gehakt  

( varken/rund) 

1 ui 

1 dikke snee (oud) wit brood  

(2 tot 3 cm) 

5 cl melk 

1 ei 

Enkele takjes krulpeterselie  

(niet te zuinig) 

Een klontje boter 

Een scheutje olijfolie 

Peper, zout 

De saus:

2 uien

1 flinke el Luikse stroop 

(naar smaak) 

2 el natuurazijn 

4 dl water 

Een klontje boter 

Peper, zout
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Pancetta

Gekruid gehakt (½ varken 

½ rund)

BBQ Rub 

Honing

Bereiding RUB:

50 g rietsuiker

30 g paprikapoeder

50 g zout

3 el peper

3 el knoflookpoeder

2 el uienpoeder

1 tl cayennepoeder

Bereiding gehakt per kg:

2.5 gr witte peper

1 g foelie

1 g gemberpoeder

Kruid het gehakt en maak balletjes van ±25-30 g. 

Meng de ingrediënten van de RUB. Rol de balletjes mooi strak in met een 

schelletje pancetta, je kan eventueel een prikkertje gebruiken om de pancetta 

op z’n plaats te houden. Doop het “poepje” van het balletje in de RUB.

Verwarm BBQ tot 150°C zet de Balls met hun “poep” op de grill, indirect, dwz 

niet rechtstreeks boven de kolen. Ideaal is op een Big Green Egg of een kogel 

BBQ met deksel.

Breng de Balls tot een kerntemperatuur van 68°C. Glaceer de Balls tussendoor 

regelmatig met honing.

Joke’s  
Oink Oink Balls
Alleen al voor de naam zou je de BBQ 
aansteken.

JOKE VAN WONTERGHEM — Boeding

4 personen
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4à5 gefileerde duivenborsten

250 g gemengde bos-

paddestoelen

Spruitjes

Vetstof

Voor de saus: 

1 glas rode porto

1 kopje koffie

3 kruidnagels

Vetstof

1 sjalot

200 cl gevogeltefond

1 el wijnazijn

6 jeneverbessen

Vloeibare meli honing

Peper

Gestoofd witloof en amandel-

kroketjes

Kruid de duivenfilets met peper en bak ze aan. Dit duurt maar enkele minuten 

want het vlees mag nog rosé zijn. Neem de pan van het vuur en laat het vlees 

even rusten.

Fruit voorde saus een gehakt sjalotje en voeg honing toe naar smaak. Vervolgens 

de gevolgeltefond, porto en wijnazijn, kruidnagels en jeneverbessen. Laat alles 

tot 1/3de inkoken. Voeg de koffie toe en laat de saus weer inkoken.

Zeef de saus, werk af met een eetlepel roome ne eventueel een klein beetje 

binden met bruine maizena.

Borstel de bospaddestoelen schoon en bak ze snel in goei boter, kruid 

en peper.

Versnij de duivenfilets in sneetjes en leg op een bord. Drapeer de saus erover 

en serveer met amandelkroketjes, boschampignons, spruitjes, gestoofd 

witloof etc.

Kristofs 
duivenborstfilets 
met koffiesaus
Als ontbijt, lunch of diner? Wij houden 
van multi-inzetbaarheid.

KRISTOF DUCOMBLE — Verzending

4 personen
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4 zeetongen

2 citroenen

5 zure augurken

1 el kappertjes

1 el gesnipperde ui

1 hardgekookt ei

1 eierdooier

2 el bloem

100 g boter

 1 el mosterd

 2 el arachideolie

Peterselie (1 el gehakte) 

+ ½ bosje

Peper

Zout

Mix de eidooier met de mosterd en het sap van ½ citroen met de staafmixer. 

Voeg olie toe tot er een mayonaise ontstaat. Laat even rusten. 

Snipper de augurk. Hak het eitje grof. Roer het ei, de ui, augurk, kappertjes, 

peterselie en het geperst teentje knoflook door de mayonaise. Kruid met 

peper en zout. 

Haal de zeetongen even door de bloem en bak ze aan beide kanten goudgeel 

in de boter. Kruid met peper en zout. Haal de tongen uit de pan en roer de 

aanbaksels los met wat citroensap. 

Leg de vis op de borden, lepel er wat van het braadvocht bij en strooi er de 

peterselie over. Serveer met de tartaar.

Nancy’s  
zeetong met 
verse tartaar
Het beste resultaat begint bij de juiste 
basisproducten.

NANCY VAN DE VREKEN — Livarti Deurle

4 personen
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300 g bladerdeeg

400 g Maroilles

5 eieren

10 tot 20 cl bruin bier

4 el room

Nootmuskaat

Rol het bladerdeeg uit en leg het in een taartvorm met een diameter van 

ongeveer 24 cm. Verwijder de korst van de Maroilles en snijd de kaas in grote 

plakken. Leg deze plakken op het bladerdeeg.

Klop de eieren los met de room en voeg zout, peper en vers geraspte 

nootmuskaat toe. Voeg het bier toe en blijf kloppen. Giet dit mengsel over 

de Maroilles.

Bak de taart 30 tot 35 minuten in een oven van 200 °C. 

Dien warm op met veldsla.

Fabiens hartige 
taart met 
Maroilles du Nord 
Wind uit het noorden houden we buiten, 
maar voor deze lekkernij gaan alle 
poorten open.

FABIEN DEJONCKÈRE — TCA Frankrijk

4 personen
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4 zalmfilets

1 rijpe mango

1 rijpe advocado

1 rode ui

1 grote chillipeper

1 limoen

300 g jasmijnrijst

300 ml kokosmelk

3 el olijolie

3 geplette teentjes look

Verse koriander

Zout

Zwarte peper

Meng olijfolie, look, limoensap, limoenzeste, zout, zwarte peper in een kom. 

Verwijder het vel van de zalmfilets, plaats ze in een ovenschaal en giet er de 

marinade over. Bedek met vershoudfolie en laat de zalm minstens een half uur 

marineren in de koelkast.

Terwijl de marinade zijn werk doet, heb je tijd om de rijst klaar te maken.

Doe de kokosmelk, 300 ml water de rijst en een snuifje zout in een kookpot.

Bedek met een deksel en breng aan de kook. Zet het vuur zachter en wacht tot 

al het vocht is geabsorbeerd (ongeveer 20 min).

Ondertussen heb je nog tijd genoeg om de salsa te maken. Schil de mango, 

de avocado en de rode ui. Snij ze in kleine blokjes.Versnipper de chillipepers 

en vermeng ze met de rest van de ingrediënten. Breng de slasa op smaak met 

limoensap, olijfolie, verse koriander en zout.

Bak de zalm aan weerzijden op een ingevette grillpan of BBQ rooster. Wees 

voorzichtig wanneer je de zalm omdraait.

Serveer de vis met een portie kokosrijst en salsa.

Agnes’  
gegrilde zalmfilet 
met kokosrijst en 
salsa
Lekker buiten. Lekker binnen.

AGNES WILLEMS — Onderhoud

4 personen
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Snijd de groenten in stukjes. Doe alles samen in een pot met peper en zout, 

laat 2u koken en voeg de boter toe. Roer om. 

’s Avonds klaarmaken en de dag erna terug opkoken.

200 g erwten gespoeld in 

kokend water

100 g gerookt spek

2 uien

2 stengels peterselie

2 wortelen

2 aardappelen

2 rapen 

2 stengels groene selder

2 laurierblaadjes

20 g boter

Peper en zout

Lucs  
soep van de 
grootmoeder
Van duurzame technieken wordt  
iedereen gelukkig.

LUC DEMULDER — Productie screens

4 personen



Niemand die beter kan afsluiten dan Harol.

Nagerechten
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Eddy’s  
speculoos
Volgens de kwaliteit van onze 
kwaliteitsafdeling.

EDDY CLAES — Kwaliteit

4 personen

Eierdooiers + kristalsuiker opkloppen. Mascarpone eronder mengen tot 

een gladde massa. Speculoos fijn malen en eronder mengen. Eiwitten en 

bloemsuiker stijf kloppen. Voorzichtig de 2 mengsels samen spatelen.

Verdeel in potjes en laten opstijven in de koelkast.

Afwerken met enkele speculooskruimels.

3 eierdooiers

2 sl kristalsuiker

15 speculooskoekjes

25 g bloemsuiker

4 eiwitten

250 g mascarpone



82

Klop de eierdooiers met de suiker witschuimig. Dan de mascarpone en 

de koffie essence bijvoegen en goed roeren. Klop de room stijf en roer 

er voorzichtig onder.

Verdeel in hoge glazen of coupes. Laat 3 uren opstijven in de koelkast.

4 eierdooiers

150 g fijne suiker

2 kl koffie essence

400 g mascarpone

20 cl room

Hilde’s 
koffiemousse
We denken eraan ons buitenleven-gamma 
uit te breiden met een massa.

HILDE MASSOELS — Doeken

4 personen
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Breek de chocolade in stukken, doe in een kom. Voeg klontje boter toe en 

smelt in de microgolf (op laagste stand vb 360, telkens 1 minuut en dan kijken 

en even roeren) voorzichtig want chocolade verbrandt snel. Nooit of te 

nimmer water of melk aan chocolade toevoegen.

Splits de 4 eieren. Klop het eiwit stijf met wat vanillesuiker met keukenrobot 

of mixer.

Doe eierdooiers en suiker in een kom en klop tot schuim, met de hand.

Voeg de warme gesmolten chocolade bij het eiermengsel.

Voeg het opgeklopte eiwit toe. Spatel het er voorzichtig door. Vermijd stevig 

kloppen en zeker niet met robot werken.

Verwarm de hete lucht oven op 180°.

Boter een lage taartvorm in + verstuif wat bloem in de vorm tegen vastplakken. 

Giet chocolademassa in de taartvorm. Bak 12 minuten.

Chocolademassa moet van binnen nog wat vloeibaar zijn.

Kan ook in kleine taartvormpjes: 8 minuten volstaat dan. Blijf bij je oven

2 minuten te lang en de taart is doorbakken.

TIP: Serveer met wat frambozen, aardbei of mandarijntjes. O happy day!

200 g fondant chocolade

4 eieren

100 g fijne suiker

100 g boter

Martine’s 
vloeibaar geluk
Loonsopslag of Martine’s vloeibaar geluk, 
da’s een moeilijke.

MARTINE SWINNEN — HR

4 personen
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Breek de chocolade in stukken en laat hem samen met de boter 2 minuten 

smelten in de microgolfoven. Meng de chocolade en de boter. Voeg de suiker, 

de bloem, de eieren en eventueel de gekonfijte sinaasappel toe. Meng dit alles.

Verwarm de oven voor op 180 °C. Bak gedurende 20 minuten. Na 20 minuten 

goed in de gaten houden want de binnenkant moet zacht blijven. 

 

Smakelijk!

 

Tip: Dien op met crème anglaise.

Een tablet chocolade van Nestlé 

(dessertchocolade)

180 g boter

180 g poedersuiker

3 el bloem

3 eieren

(eventueel gekonfijte sinaas-

appel)

Bertrands 
gâteau au 
chocolat fondant 
Wat Bertrands gâteau au chocolat fondant  
écht maakt. Zit vanbinnen.

BERTRAND FRUCHART — TCA Frankrijk

4 personen
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125 g bloem

125 g boter

250 g suiker

200 g zuivere zwarte chocolade

4 eieren

½ zakje droge gist

In een pan, chocolade smelten op zacht vuur – bij blijven. 

Pan van het vuur; bloem, boter en gist toevoegen - mengen.

Eieren scheiden. Eigeel met suiker opkloppen tot homogene witte massa

Onder mengsel 2 mengen.

Eiwitten stijf kloppen en onder mengsel (2,4) mengen.

In beboterde hoge ovenschaaltjes en +/- 30 min in op 180C° 

voorverwarmde oven.

Opdienen met vanilleijs en framboosjes!

Barts moelleux 
au chocolat
De juiste buitenkant zorgt voor de ideale 
situatie binnenin.

BART GOEN — Productie screens

4 personen
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De chocolade samen met de boter laten smelten op een zacht vuurtje of au 

bain marie. Doe 2 eieren en de dooier van de overige 2 eieren in een kom, 

voeg de suiker erbij en klop het goed los (mixer met kloppers). Als dit gebeurd 

is, zeef je de bloem hier bovenop en klop met een garde (of opnieuw mixer) 

tot er een glad, klontervrij beslag overblijft. Voeg nu de gesmolten chocolade 

met boter bij dit beslag, voeg een beetje zout toe en roer alles (met spatel 

of houten lepel) goed onder. Giet het beslag in een spuitzak (of een klein 

diepvrieszakje waar je een punt van afklemt om bij gebruik af te knippen). 

Leg het voor enkele uren in de koelkast.

Bakken: Bak de moelleux pas vlak voor het serveren. Verwarm de oven voor 

op 210°C. Wrijf de binnenzijde van de serveerringen in met een beetje boter 

en strooi er bloem over. (hierdoor gaan de gebakjes gemakkelijk loskomen uit 

de ringen). Plaats de ringen op de bakplaat, leg hier eerst bakpapier op (ook 

voor het loskomen). Neem het beslag uit de koelkast en vul iedere ring voor 

ongeveer 2/3. Bak de moelleux 8 tot 10 minuten in de oven op 210°C. (als de 

korst lichtjes begint te barsten is het klaar).

Dresseer de bordjes met enkele bessen (mijn voorkeur: braambessen, aalbessen, 

frambozen). Haal de bakplaat uit de oven. Neem de ringen voorzichtig van 

de bakplaat (met ovenwanten) en zet op het bordje. (ter ondersteuning een 

bakspaan of spatel gebruiken.) Neem de ring weg, mocht het iets kleven, best 

met een aardappelmesje voorzichtig losmaken. Overstrooi het geheel met een 

beetje poedersuiker. Voeg een bolletje (vanille-)ijs toe en dien onmiddellijk op. 

100 g pure chocolade

110 g boter 

4 eieren

100 g fijne suiker

50 g patisseriebloem

Beetje zout 

Stefans  
moelleux
Elke medewerker heeft zijn manier om 
de beste moelleux te maken. En de beste 
garagepoort.

STEFAN LEMMENS — Klantendienst

4 personen
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Smelt de chocolade samen met de boter op een zacht vuur. Meng twee volledige 

eieren en de dooiers van de twee overgebleven eieren met de suiker. Klop het 

mengsel los met de garde. Zeef de bloem erbovenop en klop met de garde tot je 

een glad, klontervrij beslag krijgt. Schenk het mengsel van gesmolten chocolade 

met boter bij het beslag. Roer er een snuifje zout onder.Giet het moelleuxbeslag 

in een spuitzak. Laat het een paar uur afkoelen en opstijven in de koelkast.

Verwarm de oven voor tot 210°C. Hou de bakplaat apart. Bak de moelleux 

vlak voor het serveren.

Wrijf de binnenzijde van de serveerringen in met een beetje boter en strooi 

er vervolgens bloem over. Dankzij dit beschermlaagje kan je de gebakjes later 

makkelijk losmaken. Plaats de ringen op de bakplaat, bij voorkeur op een vel 

bakpapier of een bakmatje. Snij de top van de spuitzak (en gooi het stukje 

plastic meteen weg). Spuit porties beslag in de vormpjes. Vul elke ring voor 2/3 

met het chocoladebeslag. Het gebak zal rijzen in de oven. Bak de moelleux 8 (tot 

max. 10) minuten in de oven op 210 °C. (de baktijd hangt af van het type oven).

Plaats de ring met de moelleux in het midden van het bord en schuif de 

metalen ring eraf. Zit het gebakje te vast? Gebruik een aardappelmesje om het 

gebak voorzichtig los te snijden. Het hart van de moelleux moet vloeibaar zijn. 

Meteen serveren! Serveer de warme moelleux met een bol vanille ijs en een 

beetje vers rood fruit.

100 g Belgische pure chocolade 

110 g boter

4 eieren

100 g suiker

50 g gezeefde pattiseriebloem 

Snuifje zout

Vanille ijs 

Vers rood fruit

Lucs  
moelleux
Tijdloze klassiekers,  
daar zijn we goed in.

LUC DEMULDER — Productie screens

4 personen
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Jans chocomousse 
Vosselaar

Chocolademousse for dummies. En yummies.

JAN DE LOBEL — Kwaliteit

4 personen
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We breken de chocola in stukjes en doen die in de 

glazen Pyrex maatbeker. Die zetten we in een kookpan 

die met heet water gevuld is, zodanig dat de maatbeker 

net niet in het water drijft. Zet de pan op het vuur en 

brengt het water aan de kook. Dan gaat de chocola 

smelten. Hiervoor rekenen we een klein half uur.

Ondertussen splitsen we de eieren (2 dooiers in een 

soepkom en 4 eiwitten in de eerste mixerbeker). 

We gooien dus twee dooiers weg. De dooiers kloppen 

we met een lepel bloemsuiker los. Ook bij de eiwitten 

kappen we een lepel suiker om ze vervolgens stijf te 

mixen (tot de structuur van een licht soort slagroom).

De slagroom gieten we in de tweede mixerbeker. 

Dan voegen we ook een lepel suiker toe en mixen 

de room stijf. 

Dan krijgen we het lastige stuk. Haal de kom met 

gesmolten chocola van het vuur (wat lastig is omdat 

het ding heet is) en schep de eierdooiers door de 

chocola. Schep dan de chocola door de slagroom. Goed 

roeren met de garde. We zien dat de chocola, door de 

vermenging met de koudere slagroom, onmiddellijk 

begint te stollen. Goed doorroeren dus. Nu krijgen we 

het gevoel dat het te dik wordt. Dit is Paniekmoment 1! 

Toch blijven doorroeren. 

Dan het eiwit toevoegen, en weer doorroeren. 

Dat leidt tot Paniekmoment 2! Het resultaat heeft 

eerder de structuur van dunne chocoladevla dan 

dat van een nette mousse…

Dat klopt. Het mengsel is tamelijk warm, en daarmee 

beweeglijk. Schep alles over in een schone kom, en zet 

die in de koelkast. Daar moet het zeker een uur of vier 

afkoelen, liefst nog iets meer. 

Er kunnen nog kleine stukjes chocola in zitten, maar dat 

maakt het alleen maar authentieker. 

Wist je dat? Toen mijn dochters nog klein waren, 

wilden ze bij speciale gelegenheden altijd chocomousse. 

Zelfgemaakt uiteraard. Aangezien de mama dan voor de 

hoofdgerechten moest zorgen, werd dit een taak voor 

de papa en de dochters. Na enkele mislukte pogingen 

waren we tot bijgevoegd recept gekomen.

225 g chocola Côte d’Or (75 g + 

3 beentjes puur en 75 g + 4 beentjes 

melk)

4 eieren

25 cl slagroom

Flinke schep bloemsuiker

Een mixer, garde, en diverse 

kommen
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Fondant chocolade (cote d’or) en melkchocolade (cote d’or) samen laten 

smelten ‘au bain-marie’.

6 eieren, dooiers scheiden van eiwit. De dooier mengen met de fijne suiker.

Klop de gesmolten chocolade onder dit mengsel. Hierbij voeg je 1 klein blikje 

opgeklopte room van Nestlé, goed mengen.

Klop de eiwitten tot een vast schuim. Roer dit met een houten lepel onder het 

eerste mengsel (NIET mixen).

Verdeel alles over kommetjes en werk af met chocoladehagelslag.

100 g fondant chocolade 

(cote d’or)

100 g melkchocolade (cote d’or)

6 eieren

100 g fijne suiker

Room

Joeri’s 
chocomousse
Niet alleen lekker,  
maar ook gesponsord.

JOERI DENIES — TCA België

4 personen
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Chocolade laten smelten in warmwaterbad of zacht vuur samen met de melk.

De eiwitten stijf kloppen met de suiker. Room half opkloppen.

Bij de gesmolten chocolade voegen we de eidooiers toe. Daarna eiwit eronder 

spatelen vervolgens de half opgeslagen room.

Doe in glazen, laat opstijven en werk af.

9 eiwitten

2 eierdooiers

300 g melkchocolade en 100 g 

puur

5 dl room (40 %)

70 g suiker

1 dl melk

Afwerken met chocolade 

schaafsels

Annicqs 
chocomouse voor 
10 personen
Een grote afzetmarkt,  
daar houden we van bij Harol.

ANNICQ NEUTS — M.I.S.

10 personen
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Gelatine 10 min laten weken in koud water. Leg bakpapier in de vorm.

Water + suiker + de chocolade laten smelten. Koekjes in melk dompelen en 

in de vorm leggen. Gelatine uitknijpen en onder de chocolademassa roeren. 

Eierdooiers bijvoegen en blijven roeren.

De chocolade massa even in koud water zetten en af en toe goed roeren zodat 

het een beetje afkoelt.

Eiwit + 2 pakjes vanillesuiker stijf kloppen + bij de massa doen. Room + 

2 pakjes vanillesuiker stijf kloppen + bij de massa doen. 

Chocolade mousse in de vorm doen. 1uur in de diepvries zetten. 

TIP: om te ontvormen, vorm eventjes in warm water zetten.

1 tas water

3 sl suiker

400 g chcolade of 1 groot pak

8 bladeren gelatine

5 eieren

4 dl room

4 pakjes vanillesuiker

1 pak madeira of boudoir 

koekjes

Hilde’s chocolade 
mousse vla
Dankzij onze zonwering smelt dit gerecht 
in de mond, niet op het aanrecht.

HILDE MASSOELS — Doeken

4 personen
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Geschaafd ijs

Gecondenseerde melk

Gekookte rode Mung Bonen

Witte bonen

Kikkererwten

Suikerpalm fruit

Macapuno

Stukjes banaan gekarameliseerd

Diverse gekleurde jelly’s

Bolletjes ijs in verschillende 

smaken

Pinipig

Fruit: Banaan, jack fruit, papaja, 

mango, kiwi

De volgorde van rangschikken is doorgaans als volgt. Eerst worden al het fruit 

en jelly’s in een hoog glas of kom geplaatst, daarop massa’s geschaafd ijs en 

bovenop dit geheel 1 of 2 bolletjes ijs. Daarna wordt er pinipig of eventueel 

fijngehakte nootjes overheen gestrooid en als laatste wordt vlak voor het 

serveren gecondenseerde melk erover gegoten. 

TIP: Als je toch op Google zit, check dan even deze knappe site uit: 

www. harol. be, dat laat zich prima combineren met Halo Halo ijs.

Jo’s  
Halo Halo ijs
Wedden dat je Google zult raadplegen bij 
het maken van dit recept?

JO MEUWISSEN — R&D

4 personen
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Laat de boter zacht worden. Meng de boter met de suiker en honing. Snij de 

vanillestok overlangs, schraap de zaden eruit en voeg bij de rest. Meng alles 

op lage snelheid. Voeg na een minuut de eieren één voor één toe.

Zeef de bloem en doe bij het beslag. Laat de mixer 1 min op hoge snelheid 

draaien. Voeg tussendoor het bakpoeder, het zout en kaneel toe.

Verwarm de oven op 180°. Schil de appels, doe ze in kleine stukjes en meng 

onder het beslag.

Bak de cake gedurende 1u.

250 g boter + extra klontje

300 g patisseriebloem

2 stevige appels 

5 eieren

100 g suiker

100 g honing

1 vanillestokje

1 kl bakpoeder

1 snuifje kaneel

1 snuifje zout

Bloemsuiker

Isabelle’s 
honingcake 
met appel
Voor een keer laten we de warmte  
graag binnenkomen.

ISABELLE WINTMOLDERS — Marketing

4 personen
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Neem een lage taartvorm. Doe het vel van deeg erin met bakpapier en al. 

Drapeer deeg over de rand en snijd teveel van bakpapier af. Prik met een vork 

gaatjes in het deegvel. Bedek de bodem met bakerwten en bak 15 minuten 

op 175°. Doe alle bakerwten er weer uit en laat afkoelen.

Maak de vulling:

Doe suiker + vanillesuiker + 5 eieren + flesje room in een kom. Klop 5 minuten 

tot schuim met de keukenrobot. Heb je geen robot ? O-o-overtuig de kerstman 

van een extra nuttig kado of gebruik mixer.

Pers de 2 citroenen en giet sap bij het mengsel. Roer sap er zeer voorzichtig 

onder. Met de hand, in geen geval met een machine.

Neem een halve citroenschil en rasp voorzichtig de gele schil er af. Fijne rasp 

gebruiken. Meng dit onder het beslag. Niet te diep raspen, het witte onder de 

gele laag is fameus bitter.

Giet beslag in je taartvorm en bak 35 minuten op 175 graden. Klaar.

Deze taart is lauw op haar best. 

TIP: Pimpen? Serveer met bolletje vanille ijs. Als je eens veel tijd hebt, geef ik je 

ook dat recept.

1 kant en klare verpakking 

kruimeldeeg (is hetzelfde als 

zanddeeg) 

150 g fijne witte suiker

5 eieren

2 dl room

2 zakjes vanillesuiker

2 citroenen, bij voorkeur bio

Martine’s  
Venetiaanse 
citroentaart
Ideaal voor als je vakantiedagen op zijn.

MARTINE SWINNEN — HR

4 personen
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50 g gist voor zoet deeg

1 g saffraan

150 g boter of margarine

5 dl melk

1 blik van 250 g kwark 

2 eieren

0,5 tl zout

1,5-3 dl kristalsuiker

Ca 17 dl bloem

Ca 1 dl rozijnen

Verkruimel de gist in een beslagkom. Plet de saffraan samen met 1 theelepel 

kristalsuiker in een vijzel. Smelt de boter in een pan. Giet er de melk bij, 

roer en verwarm tot 37°C (vingerwarm). Giet een beetje van deze vloeistof 

over de gist en roer tot deze is opgelost. Voeg daarna ook de rest van de 

vloeistof erbij, alsook de geplette saffraan, kwark, 1 ei, kristalsuiker en zout. 

Gemakkelijkst is alles te mengen met de keukenrobot. Voeg nu stelselmatig de 

bloem toe terwijl de keukenrobot verder draait, totdat het deeg loskomt van 

de kanten en soepel is.

Leg een handdoek over de beslagkom en laat het deeg rijzen tot de grootte 

verdubbeld is (+/- 30 minuten). Bebloem het werkblad lichtjes en kneed nu 

het deeg goed. Verdeel het deeg in +/- 40 porties. Rol elke deegportie tot een 

25 cm lange worst en rol beide uiteinde nu op zodat je een S bekomt.

Plaats de lussekatter op een bakplaat met bakpapier en druk er twee rozijnen 

deftig in. Laat nu de lussekatter rijzen tot verdubbeling van grootte onder 

een handdoek (20 à 30 minuten). Klop een ei en smeer met een borsteltje 

de lussekatter in met dit geklopte ei. Bak de lussekatter in een oven 225°C 

gedurende ongeveer 8 minuten totdat ze een mooie kleur krijgen.

Laat de lussekatter afkoelen onder een handdoek. Eens afgekoeld kunnen ze 

gegeten worden.

Philippe’s 
Saffransbullar
Voor sommigen staat S voor Sweden,  
voor sommigen voor Service.

PHILIPPE KENENS — R&D

4 personen
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Voor het deeg: meng de bloem, de suiker, de boter, het ei, het zout en het 

water. Laat het mengsel rusten op een koele plek. Vet een taartvorm in. Rol 

ongeveer de helft van het deeg uit met een deegrol en leg het in de vorm. Laat 

1 tot 2 cm deeg over de rand komen. Bestrooi met suiker. Schik de pruimen op 

het deeg.

Gebruik de rest van het deeg om de taart af te werken. Leg het deeg als een 

deksel op de taart en maak de randen dicht. Strijk er wat eigeel over. Maak 

in het midden een opening in de vorm van een kruisje (3 cm). Bak gedurende 

35 tot 40 minuten in een oven van 180 °C.

Wist je dat? Dit is een specialiteit uit Angers.

125 g water

500 g bloem

100 g suiker

250 g boter

1 heel ei

1 snufje zout

1,5 kg pruimen Reine Claude

Arnauds 
pruimenpastei
Prachtig aan de buitenkant,  
zalig vanbinnen.

ARNAUD GOURICHON — TCA Frankrijk

4 personen
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Schil de pompen en rasp het vruchtvlees fijn. Roer de eieren en de suiker 

schuimig. Voeg de overige ingrediënten toe en meng alles goed door elkaar. 

Vul een ingevette rechthoekige bakvorm met het deeg en laat de cake 

gedurende ongeveer een uurtje bakken bij 180°. 

Bestrooi de afgekoelde cake met poedersuiker of maak een glazuurlaag met 

poedersuiker en melk.

250 g pompoen

150 g Suiker

150 g bloem

100 g gemalen walnoten

50 g honing

4 eieren

1 tl bakpoeder

1 pakje vanillesuiker

Bernadette’s 
bliksem-
pompoencake
Waarom deze keer de bliksem wel  
binnen mag en de zon niet.

BERNADETTE MEEUS — Onderhoud

4 personen
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Smelt de boter al roerend samen met de suiker op een matig vuur en laat 

hierna afkoelen. Voeg de bloem toe al roerend met houten lepel, niet met 

keukenrobot!

Eierdooiers scheiden van het eiwit en toevoegen in apart kommetje met half 

glas melk. Het eiwit kloppen tot sneeuw en hierna de vanillesuiker toevoegen 

en opnieuw even opkloppen.

Voeg nu de eidooiers en melk bij het bloemmengsel en roer handmatig 

op voeg hierna het eiwitmengsel toe en roer opnieuw handmatig tot een 

homogeen deeg bekomen is.

Klaar om te bakken, wafelijzer op 170 à 180 °C.

500 g bloem, zelfrijzend (indien 

andere 2 lepels bakpoeder 

toevoegen)

5 eitjes

375 g boter

300 g kristalsuiker

2 tot 3 pakjes vanillesuiker 

Guy’s 
wafelrecept
De enige manier om erover te zwijgen  
is ervan te eten.

GUY PITTEVILS — Onderhoud

4 personen
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Deegbereiding (mixer):

Margarine in kookpan laten smelten en in de mixerkom gieten. Suiker en 

3 pakjes vanillesuiker toevoegen, goed mixen. Eierdooier en eiwit van elkaar 

scheiden en alle eierdooiers aan het mengsel toevoegen, goed mengen.

Beetje bij beetje de gezeefde bloem (en eventueel pakje vanillepudding) 

onder mengen.

In een aparte kom het wit van de eieren samen met 1 pakje vanillesuiker stijf 

kloppen, totdat je de kom ondersteboven kan houden en de inhoud in de 

kom blijft! 

Het geklopte eiwit voorzichtig, en met beetjes, onder de deegmassa roeren 

(manueel) zodat het deeg lekker luchtig wordt. Beetje(s) melk toevoegen 

mocht het deeg nog te stijf zijn. Klaar is het deeg! 

Ondertussen is het wafelijzer opgewarmd en kan de wafelenbak beginnen! 

Elke bakbeurt blijft een experiment, de aanhouder wint. 

Wist je dat? Met een knipoog naar mijn vader zaliger, een meester-wafelbakker. 

Zolang zijn gezondheid het toeliet, stond hij erop om voor mijn verjaardag een 

hele partij wafels te bakken als traktatie voor mijn Harol-collega’s (bedienden). 

Als kind at ik altijd de deegrestjes uit de lege kom – een kijvende ma maar nog 

steeds een zoete herinnering.

1 kg patisseriebloem (geen 

zelfrijzende)

800 g of 750 g fijne suiker 

4 pakjes vanillesuiker (bourbon)

750 g margarine (planta)

8 eieren

1 pakje bakpoeder

1 pakje vanillepudding (niet 

noodzakelijk)

1 kl zuiveringszout (natrium-

bicarbonaat) – goed voor de 

vertering ! 

Philo’s wafels
Naar het schijnt werkt dit recept het best 
in Harol collega’s-hoeveelheden.

PHILO BODVIN — Aankoop

4 personen
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Bodem:

90 g boter

80 g suiker

1 pakje vanillesuiker

1 ei 

200 g patisserie bloem

1 kl bakpoeder

Vulling: 

1 kg platte kaas volle

250 g suiker

2 pakjes vanillesuiker

2 sl vanillepuddingpoeder

2 sl maïzena

1 stuk schil van citroen zeer fijn 

gehakt

4 eigelen

4 opgeklopte eiwitten

Alle ingrediënten van de bodem mengen tot een goed samenhangend deeg 

(niet te lang kneden juist tot alles samenhangt). Deeg uitrollen en in een 

beboterde springvorm leggen. Alle ingrediënten van de vulling mengen en in 

de springvorm gieten.

De taart afbakken op 180°C voor 30 min en hierna de temperatuur 

verminderen naar 170°C voor nog 35 minuten.

Alles laten afkoelen alvorens de springvorm te verwijderen.

Christophes 
Duitse kaastaart
Als wij naar het buitenland exporteren 
wordt er ook al eens iets geïmporteerd.

CHRISTOPHE LALIEUX — Voorbereiding

4 personen
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1 potje Philadelphia Natuur 

200 g Speculoos Lotus 

75 g boter 

2 pakjes vanillesuiker 

125 g suiker

250 ml. room

10 g gelatine (blaadjes)

Sap van 1 citroen of limoen 

(= 50à60 ml)

Bekleed een springvorm (+/- 22 cm) met plasticfolie. Week de gelatineblaadjes 

in koud water. Verpulver de speculoos met een deegrol of in de keukenrobot. 

Roer de boter mals en vermeng met de verkruimelde speculoos. Schep dit 

mengsel op de bodem van de springvorm en strijk plat met een lepel. 

Meng de Philadelphiakaas, citroensap en vanillesuiker met klopper. Breng 

1 dl water tot tegen het kookpunt, los er de suiker in op en de uitgeknepen 

gelatine. Laat afkoelen tot het mengsel lichtjes begint te stollen en meng 

onder het mengsel. Klop de slagroom half op en spatel luchtig onder het 

kaasmengsel. Laat een paar uur opstijven in de koelkast.

Ontvorm en versier met fruit. Lekker met mandarijnpartjes, framboos, 

aardbeien, blauwe bessen, ….) 

TIP: Dit dessert kan je als taart of in potjes maken. Wanneer je het maakt in 

potjes dien je maar de helft van de gelatineblaadjes te gebruiken. Ook is het 

lekker wanneer je er een laagje vruchtencolli (diepvries) op aanbrengt, dit mag 

je zelf kiezen.

Ariane’s 
Philadelphiataart 
met fruit
Zo’n prachtige taart mag gezien zijn. 
De rolluiken gaan pas dicht als ze op is.

ARIANE BECKERS — HR

4 personen
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Kaas, eierdooiers en suiker goed opkloppen. Room kloppen. Room en 

kaasmengsel samenvoegen. Gekweekte en opgeloste gelatine bijvoegen en 

alles goed mengen.

Bosvruchten in een kom doen. Kaasmengsel hierboven doen en laten opstijven 

in de koelkast Eiwitten stijf kloppen en boven op het mengsel doen. Geraspte 

amandelen opstrooien en even onder de grill.

500 g mascarpone

200 g room

4 eieren

100 g suiker

2 pakjes vanillesuiker

2 blaadjes gelatine

500 g woudvruchten

Amandelschijfjes

Hilde’s nagerecht 
met mascarpone 
en woudvruchten
Wist je dat woudvruchten nog beter 
smaken onder een patio?

HILDE MASSOELS — Doeken

4 personen
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125 g zelfrijzende bloem 

125 g suiker 

100 g boter

20 g vanillesuiker 

2 eieren

Maak de boter mals. Voeg de suiker toe en meng goed. Voeg de volledige 

eieren erin en mix tot glad mengsel. Zeef de bloem en doe het bij het mengsel.

Mix nu alles tot een glad mengsel.

Vul cakevormpjes voor 3/4. Bak het ongeveer 10 min. in een oven van 200°C.

Laten afkoelen en opdienen. 

TIP: Versier naar hartelust met suikerpasta en marsepein

Barts cupcakes 
op moderne wijze
Innovatief zijn, dat zit er in gebakken.

BART GEENS — Boekhouding

4 personen
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Verwarm de oven voor op 200°C.

Doe de eieren en 75 g suiker in een mengkom en klop 10 min. met mixer tot 

je een witte schuimige massa hebt. Zeef de bloem beetje bij beetje boven de 

mengkom,voeg het zout toe en mix goed onder het deeg tot je een mooie 

egale massa hebt.

Bedek de bakplaat met bakpapieren en giet het deeg erover. Strijk het deeg 

mooi open zodat het overal even dik is. Bak 8 à10 min. in de voorverwarmde 

oven tot het deeg lichtbruin kleurt.

Leg intussen een vochtige keukenhanddoek op het werkblad en bestrooi 

met 2 eetl. suiker. Haal het deeg uit de oven en draai onmiddellijk om op de 

vochtige handdoek. Trek het bakpapier voorzichtig los en rol met behulp van 

de handdoek op tot een biscuit. Laat zo volledig afkoelen.

Rooster intussen de amandelschilfers in een pan met antiaanbaklaag, zonder 

vetstof. Bestrooi met 1 eetl. suiker, schud nog even om en neem van het vuur.

Rol de biscuit open en besmeer met 8 eetl. confituur. Rol de biscuit opnieuw 

strak op. Besmeer de bovenkant met de overige 2 eetl. confituur en bestrooi 

met de amandelschilfers.

Benodigdheden:

3 eieren

75 g zelfrijzende bloem

75 g + 2 el suiker

1 snuifje zout

Voor de afwerking: 

4 el amandelschilfers

10 el confituur naar eigen smaak

1 el suiker

Anita’s rolbiscuit 
met confituur
Vanaf nu is het officieel: onze rolluiken 
inspireren mensen.

ANITA BLEVI — Doeken

4 personen
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Loempiavellen

Bananen gepeld en in de lengte 

gesneden

Bruine basterdsuiker

Mango

Verwarm je frituurpan op 180°.

Leg een loempiavel als een ruit voor je op je werkbank. Rol nu je banaan door 

de bruine suiker en leg die precies in het midden van je loempiavel. Leg hierop 

je mango. Hou links en rechts minimaal zo’n 5 cm open.

Vouw nu de linker en de rechterkant over je vulling, probeer zo min mogelijk 

ruimte over te laten. Vouw de onderkant over de vulling heen. Weer zo strak 

mogelijk.

Maak met een kwast of je vingers het gedeelte boven de vulling nat met water. 

Rol nu de loempia zo strak mogelijk op. Het water zorgt ervoor dat het velletje 

aan elkaar plakt.

Frituur in batches van maximaal 5, je loempias tot ze mooi goudbruin kleuren. 

Het is misschien handig om er eerst 1 te proberen zodat je de frituurtijd erna 

makkelijker kan schatten. Frituur je ze namelijk te lang, dan krijg je wel een 

mooi goudkleurig jasje, maar kan je een loempia zonder vulling aantreffen, 

omdat die is leeggelopen tijdens het frituren.

Deze moeten zo snel mogelijk gegeten worden! Dan zijn ze op het lekkerst. 

Een echte zoetekauw eet deze met een karamelsaus. Ik vind deze zo lekker 

genoeg.

Jo’s 
bananenloempia
Een innovatief recept met zo’n duidelijke 
werkwijze kan alleen maar van R&D 
komen.

JO MEUWISSEN — R&D

4 personen
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Speculaasmousse: 

Maal de speculaas tot een fijn poeder. Klop de eidooiers samen met de suiker 

tot een witte massa en voeg hier eventueel een klein geutje speculaaslikeur 

aan toe. Meng de mascarpone en gemalen speculaas toe alsook de 

speculaaskruiden. Klop de eiwitten op met een weinig aan suiker tot een 

stevige massa. Spatel de eiwitten onder het speculaasmengsel en breng 

zo veel mogelijk lucht in het beslag. Doe de mousse in een spuitzak en laat 

opstijven in de koeling. 

Peren: 

Schil de peren en verwijder het klokhuis, snij de peren in 8 gelijke delen en 

bak ze aan met boter in de pan. Voeg hier nog een klein beetje suiker aan toe 

voor een lichte karamelisatie. Flambeer de peren met Poire Williams en voeg 

eventueel een beetje water toe zodat de peren mooi stoven in het vocht. 

Laat de peren stoven tot ze zacht zijn en het vocht ingekookt is tot een 

stroperige massa.

Afwerking: 

Leg een vork op een leeg wit bord en bestrooi het bord met kaneel, neem 

de vork weg en de afdruk van de vork wordt zichtbaar. Leg hierop 2 stukken 

peer en spuit 2 mooie torentjes speculaas mousse. Werk af met een klein 

speculaas koekje. 

Hasseltse speculaas

500 g masarpone

4 eieren

100 g suiker

Speculaaskruiden

Kaneelpoeder

Speculaaskoekje

2 stoofperen 

Poire Williams

Speculaaslikeur (optioneel)

Glens  
Limburgs delight
Niet alle chefs staan in de keuken.

GLEN VANDINGENEN — Productieleiding

4 personen
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Taartbodem:

Boter en suiker smelten. Het ei eronder roeren. De bloem erbij doen.

In de bakvorm doen. De appelschijven erop leggen.

Taartdeksel:

Suiker en boter smelten. De kokos, eidooiers en de vanillebloem toevoegen.

De eiwitten met de vanillesuiker stijfkloppen en eronder mengen. Dit over de

appelschijfjes uitstrijken.

Bakken op 175 graden; +/- 45 minuten.

Deeg:

100 g boter

100 g suiker

175 g zelfrijzende bloem

2 eieren

1 appel

Taartdeksel:

100 g boter

100 g suiker

150 g kokos

1 ei

1 lepel vanillebloem

1 pakje vanillesuiker

Marcs
kokostaart
Als je niet wil dat de buren alles komen 
opeten kan je maar beter de rolluiken 
sluiten tijdens het bakken.

MARC SCHODTS — Verkoop & Werfopvolging

4 personen
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A
Agna Pacolet — Agna’s caipirinha with extra love — p9

Agnes Willems — Agnes’ gegrilde zalmfilet met kokosrijst en salsa — p78

Anita Blevi — Anita’s broccolitaart — p24

Anita Blevi — Anita’s rolbiscuit met confituur — p105

Ann Vanrutten — Ann’s Slagmolense 4-kazen pasta — p39

Annick Draelants — Annicks home made granola — p28

Annicq Neuts — Annicqs amuse — p23

Annicq Neuts — Annicqs chocomouse voor 10 personen — p91

Ariane Beckers — Ariane’s Philadelphiataart met fruit — p102

Arnaud Gourichon — Arnauds pruimenpastei — p97

B
Bart Geens — Barts cupcakes op moderne wijze — p104

Bart Goen — Barts gevulde aubergine met lamsfilets — p61

Bart Goen — Barts moelleux au chocolat — p85

Bart Vanhoudt — Barts quiche met ham, witloof én cheddar — p67

Benny Del’Arbre — Benny’s Poolse eieren — p44

Bernadette Meeus — Bernadette’s bliksem-pompoencake — p98

Bertrand Fruchart — Bertrands gâteau au chocolat fondant — p84

Bertrand Fruchart — Bertrands hambrood — p16
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C
Chantal Bosmans— Chantals konijn — p46

Chantal Bosmans— Chantals paprika-soep — p32

Christa Van Mol — Christa’s pikante olijfolie — p22

Christa Van Mol — Christa’s brood — p27

Christa Van Mol — Christa’s zelfgemaakte choco — p30

Christophe Lalieux — Christophes Duitse kaastaart — p101

Cynthia Thielens — Cynthia’s pestohapje — p18

Cynthia Thielens — Cynthia’s scampi’s diabolique — p69

D
Dennis Haazen — Dennis’ wokrecept — p56

Dorien Clemens — Doriens pasta met spinazie — p50

E
Eddy Claes — Eddy’s slasoep — p33

Eddy Claes — Eddy’s speculoos — p81

Elke Vandenberghe — Elke’s moussaka — p51

F
Fabien Dejonckère — Fabiens hartige taart met Maroilles du Nord — p77

Fabien Dejonckère — Fabiens Welsh de Ch’nord — p65

Fabrizio Di Girolami — Fabrizio’s Olive all’Ascolana — p20
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G
Geerling Peterse — Geerlings lekker maaltje — p58

Georgette Wintmolders — Georgette’s Keunkes-saus — p64

Glen Vandingenen — Glens Limburgs delight — p107

Glen Vandingenen — Glens pimped Rendang — p41

Guy Pittevils — Guy’s quiche — p70

Guy Pittevils — Guy’s wafelrecept — p99

H
Hilde Massoels — Hilde’s chocolade mousse vla — p92

Hilde Massoels — Hilde’s koffiemousse — p82

Hilde Massoels — Hilde’s nagerecht met mascarpone en woudvruchten — p103

I
Isabelle Wintmolders — Isabelle’s goulash van de moeke — p54

Isabelle Wintmolders — Isabelle’s honingcake met appel — p94

J
Jan De Lobel — Jans chocomousse Vosselaar — p88

Jan Herreman — Jans tagliatelle met scampi — p45

Jeremy Henneman — Jeremy’s patataburger — p38 

Jo Devos — Jo’s gevulde kwartels met foie gras, venkel en kastanjes — p49

Jo Devos — Jo’s Manhattan — p12
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Jo Meuwissen — Jo’s bananenloempia — p106 

Jo Meuwissen — Jo’s Halo Halo ijs — p93

Joeri Denies — Joeri’s chocomousse — p90

Joke Van Wonterghem — Joke’s Oink Oink Balls — p74

Joris Draelants — Joris’ Dark ’n Stormy! — p11

Jurgen Debrie — Jurgens stoverij — p63

K
Kristof Ducomble — Kristofs duivenborstfilets met koffiesaus — p75

Kristof Ducomble — Kristofs pasta met pesto en kip — p47

Kristof Ducomble — Kristofs visstoofpotje met mosselen en scampi’s — p68

L
Laurent Draelants — Laurents Harolala cocktail — p10

Liliane Stas — Liliane’s spicy rode bonen — p40

Luc Demulder — Lucs moelleux — p87

Luc Demulder — Lucs soep van de grootmoeder — p79

M
Maaike Van Dessel — Maaikes Luikse balletjes — p72

Maaike Van Dessel — Maaike’s spruitjes stamppot — p57

Marc Schodts — Marcs kokostaart — p108

Marc Schodts — Marcs mispelconfituur — p29

Martine Swinnen — Martine’s fluweelzachte perensoep — p15



114

Martine Swinnen — Martine’s super simpele kaasstengels — p17

Martine Swinnen — Martine’s Venetiaanse citroentaart — p83

Martine Swinnen — Martine’s vloeibaar geluk — p83

Massimo Verpoorten — Massimo’s zoete aardappelsoep met kokos en limoen — p31

N
Nancy Van De Vreken — Nancy’s zeetong met verse tartaar — p76

P
Paul Van Hove — Pauls kip op Hongaarse wijze — p59

Paul Van Hove — Pauls gegrild broodje met pesto, zongedroogde tomaten en parmezaan — p19

Paul Van Hove — Pauls mojito — p13

Peter Cams — Peters aardappel-tortilla — p60

Peter Claes — Peters Glögg — p7

Peter Claes — Peters Janssons Frestelse — p35

Peter Van Leeuwen — Peters kip met mango — p71

Philippe Kenens — Philippe’s Flygande Jakob — p55

Philippe Kenens — Philippe’s Saffransbullar — p96

Philippe Natus — Philippe’s farfalle met Formaggi-saus — p52

Philo Bodvin — Philo’s wafels — p100
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S
Sabrina Christ — Sabrina’s kipstoofpotje met graanmosterd, paprika en broccoli — p48

Stefan Lemmens — Stefans moelleux — p86

T
Tamara Bungeneers — Tamara’s caponata — p25

W
Wendy Rodet — Wendy’s -al dan niet in de oven- gehaktschotel — p66

Y
Yakup Murtezaoglu — Yakups karniyarik— p42

Yolanda Verbruggen — Yolanda’s limoncello à la Hollandsvin — p8

Yolanda Verbruggen — Yolanda’s pasta ambiente — p36




