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Hallo Kooksterren
In dit kookboekje kun je lezen hoe je op een simpele manier
eenvoudige maaltijden kunt koken. Culinaire hoogstandjes zul je
dus in dit kookboekje niet vinden. De recepten zijn per soort
geselecteerd zodat je zelf een menu kunt samenstellen.
De recepten in dit boekje zijn gemaakt voor 5 à 6 personen.
Er zijn recepten die niet zo handig zijn voor ons omdat we die toch
nooit maken. (BV salades) Andere zoals verloren brood, zijn dan wel
het vermelden waard. Haal uit dit boekje wat je nuttig vindt en zorg
ervoor dat je op kamp door ons (de leiding) niet als gifmeng(st)ers
bekeken wordt.
Wat zeker handig is om doen is je moeder in het oog houden
wanneer ze kookt. Er zijn zo van die dingen die je snel vergeet en
die toch handig zijn. ( zout bij de patatten doen) Ze hebben ook
manieren om sauzen te maken die je zelf nooit zou vinden.
Praktische tips vind je dus vooral bij hen, niet in dit boekje...
Eerst geven we jullie wat aanwijzingen waar je bij het koken op moet
letten.

Hygiëne
Dit is heel erg belangrijk bij het koken op een kamp. Als je niet
schoon en netjes kookt kun je ziek worden en dat wil je natuurlijk niet
tijdens een kamp. Let dus op het volgende:
-

Was altijd je handen voordat je gaat koken. Ook als je
tussendoor wat ander gaat doen was je je handen weer.
De meeste ziektekiemen worden n.l. door je handen verspreid.
- Zorg dat alle spullen schoon zijn, dus dat er geen etensresten
van de vorige dag inzitten.
- Gooi al het afval meteen weg.
- Kliekjes op een kamp niet bewaren! Dit is zonder koeling
binnen een paar uur bedorven. Na het eten alle spullen goed
afwassen met heet water en
afwasmiddel, niet afspoelen onder
de koude kraan dus.
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Gezondheid
Op een kamp ben je vaak actiever bezig dan thuis. Het is dan ook
heel belangrijk dat je goed eet.

Planning
Altijd beginnen met het voorbereidende werk van de maaltijd.
(aardappelen schillen, groenten zuiver maken)
De stokers controleren voor ze het vuur aansteken of er
voldoende stookhout in voorraad is.
Zet eerst water op om de aardappelen en de soep te koken.
Bereid eerst eten dat de langste bereidtijd nodig heeft. Het vlees
kan in de meeste gevallen nog even wachten.
ALVORENS TE BEGINNEN MET ETEN NIET VERGETEN HET
AFWASWATER OP TE ZETTEN.

Tabel van gewichten
Als je toevallig geen weegschaal hebt meegenomen op kamp is deze
tabel erg handig. ( neem er geen mee, hé, we zijn geen
salonschouten)
Het gewicht van één glad afgestreken eetlepel bedraagt voor:
bloem
cacao
margarine of boter
suiker
zout
zout 1 theelepel

7 gram
8 gram
14 gram
12 gram
15 gram
2 gram

Meet thuis eens op hoeveel water er in je mok gaat, makkelijk om te
weten als je geen litermaat bij de hand hebt.
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VOOR & BIJGERECHTEN
Soepen

Pannekoeken

1 pakje soep naar smaak
1 l. water
100 gr soepgroente
1 blikje soepballetjes
1. Breng het water aan de kook
2. Voeg het pakje soep en de
soepgroenten toe en roer af en toe.
10 min. laten koken.
3. Voeg de soepballetjes op het
laatste moment toe en laat deze
warm worden. Niet hard meer laten
koken.

Gemengde Salade
1 krop ijsbergsla
2 tomaten
½ komkommer
2 eieren
½ fles slasaus
1. Kook de eieren 10 min.
2. Snijd de ijsbergsla, was deze en
laat ze uitlekken.
3. Snijd de tomaat, komkommer
tomaat aan stukjes.
4. Meng alles met de slasaus door
elkaar heen.

Komkommer- of Tomatensalade
1 komkommer of 8 tomaten
1 ui
2 eetlepels azijn
peper en zout of slasaus
2 eetlepels suiker
1. Snijd de komkommer of tomaat
aan plakjes.
2. Maak de ui schoon en snijd deze
aan stukjes.
3. Meng
alles
met
de
azijn,suiker,peper en zout of de
slasaus.
4. Laat de salade even intrekken.

500 g zelfrijzend bakmeel of
pannekoekmeel
5 g zout
1 l. melk
4 eieren
100 g margarine
2 appels
1 ons ontbijtspek
suiker en stroop om erop te doen
1. Doe het meel met het zout in een
mengkom.
2. Doe de melk in één keer bij de
bloem en klop dit met een garde
goed door elkaar.
3. Klop de eieren door het beslag.
4. Maak in een koekepan een stukje
van de margarine lichtbruin.
5. Giet met een juslepel beslag in de
pan en draai gelijk de pan rond tot
de hele bodem met met beslag
bedekt is.
6. Bak de pannekoek aan beide zijden
bruin.
7. Voor een appel of spekpannekoek
eerst even de appel of het spek in
de pan even bakken.

Wentelteefjes
15 sneetjes oud brood
2 eieren
20 g suiker
1 theelepel kaneel
½ l. melk
75 gr margarine
suiker of jam om erop te doen
1. Klop de melk, suiker, eieren en
kaneel door elkaar.
2. Haal de sneetjes brood door het
mengsel.
3. Maak in een koekepan een stukje
van de margarine lichtbruin.
4. Bak de wentelteefjes vlug aan
beide kanten goudbruin.
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RIJST & PASTA
60 g bloem
1 l water met bouillontabletten of
poeder voor 1 l.(zie pakje)
500 gr rijst
1,5 dl water
10 g zout
1 blik doperwten.

Nasi goreng
750 g rijst
2 l water
12 gr zout
250 g nasi vlees
1 nasi groentepakket
2 zakjes nasimix
2 eetlepels margarine of slaolie
2 eieren en 10 gr margarine voor de
omelet
1. Kook
de
rijst
volgens
de
aanwijzingen op het pak.
2. Laat de rijst afkoelen.
3. Maak de nasimix volgens de
aanwijzingen op het zakje.
4. Bak het kleingesneden vlees bruin
in de margarine of olie.
5. Voeg de groenten en de mix toe en
laat dit even meebakken . (niet te
hard)
6. Kluts de eieren en bak er met de
boter een omelet van.
7. Laat de omelet afkoelen en snijd
deze in reepjes.
8. Schep alles voorzichtig door elkaar.
9. Verwarm de nasi in de koekepan
met een klein beetje margarine of
olie.
Bij de nasi kun je zakjes saté warm
maken en doe er ook een zak
borrelkroepoek bij.

Bami goreng
Zie Nasi goreng alleen neem je nu
750 gram mie en bamimix.
(wel de bami afspoelen na het koken)

Kip Kerrie met rijst
500 g kip of kalkoenfilet
1 eetlepel kerrie
1 nasipakket
1 blik stukjes ananas
75 g margarine

1. Kook
de
rijst
volgend
de
aanwijzingen op het pak. Maak
ondertussen:
2. Bak de kleingesneden kip en de
kerrie in de boter bruin en gaar.
3. Voeg de bloem toe en roer dit door.
4. Doe het water met de bouillon
tabletten (fijn maken) erbij.
5. Breng het roerend aan de kook.
6. Voeg de nasigroenten en de
ananas toe en laat alles een paar
minuten doorkoken.
7. Warm de doperwten op en serveer
deze erbij.

Macaroni/Spaghetti
750 g macaroni of spaghetti
2,5 l. water
12 gr zout
2 pakjes macaroni- of spaghettisaus
250 g boterhamworst of gehakt.
2 eetlepels margarine
100 g geraspte kaas.
1. Kook de macaroni of spaghetti
klaar volgens de aanwijzingen op
de verpakking.
2. Meng de mix zoals op de
verpakking staat.
3. Bak
het
gehakt
of
de
boterhamworst gaar en bruin met
de boter.
4. Voeg de mix toe en laat alles even
doorkoken.
5. Giet de macaroni of spaghetti af in
het vergiet. Doe deze terug in de
pan en roer de saus er doorheen.
De kaas doe je er op je bord doorheen.
Hierbij kun je wat komkommer of
tomatensalade eten.
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VLEES EN VIS
Algemeen:Als de boter gesmolten is het vlees in de pan
leggen. Nooit op een hevig vuur het vlees braden, anders is
het vanbuiten aangebrand en is het vanbinnen nog rood. Draai
tijdens het braden het vlees regelmatig om, zo krijgt het een
mooi bruin kleurtje en is het overal gelijkmatig gebakken.
Vleessaus: Na het braden het vlees uit de pan nemen. Het
braadvet uit de pan verwijderen, men doet nu wat water en
een bouillonblokje in de pan en al roerend met de vork lost
men dit blokje op. Om de saus nog op smaak te brengen kan
men nu nog bijkruiden met verschillende kruiden. De saus kan
men binden door gebruik te maken van maïszetmeel of een
roe. (boter smelten en er bloem onder mengen tot men een
stevige massa heeft)
Varkens karbonade

Schnitzels

5 varkenskarbonades
6 g zout, iets peper
1250 g margarine
2,5 dl water
1 zakje juspoeder
1. Snijd bij ribkarbonades de vetrand
een paar keer in tegen het
kromtrekken.
2. Zout en peper het vlees.
3. Verhit de margarine tot deze is
uitgebruist en bruin is.
4. Bak het vlees aan beide kanten
bruin (20 min). Keer het vlees
tijdens het bakken een paar keer
om.
5. Neem het vlees uit de pan.
6. Maak de jus af: Haal de pan even
van het vuur en doe het water erbij.
(uitkijken voor spatten!)
Evt. juspoeder toevoegen voor de
smaak.
7. Zet de pan weer op het vuur en
breng de jus al roerend aan de
kook.

5 varkensschnitzels
5 g zout, iets peper
125 gr margarine
2,5 dl water
1 zakje juspoeder
1 ei
1 eetlepel melk of water
1 doosje paneermeel
1. Zout en peper de schnitzels.
2. Doe het ei en het water in een diep
bord en doe het paneermeel op een
ander bord.
3. Sla het ei met een vork los.
4. Haal het vlees door het ei en laat
het overtollige ei eraf lopen.
5. Haal het vlees aan beide kanten
door de paneermeel.
6. Schud het overtollige paneermeel
eraf.
7. Verwarm de margarine in een
koekepan en laat deze lichtbruin
worden.
8. Zet het vuur lager en bak het vlees
zachtjes aan beide kanten bruin.
9. Haal het vlees uit de pan.
10. Maak de jus af (zie karbonade)
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Gehakt
750 g gehakt
75 g paneermeel of 3 beschuiten
2 eetlepels melk
1 ei
6 g zout, iets peper
iets nootmuskaat
1 ui
125 g margarine
bloem of paneermeel
1. Maak de ui schoon en snijd deze
heel fijn.
2. Doe het gehakt in een kom.
3. Doe hier de beschuitkruimels of
paneermeel, het ei, de melk, zout,
peper,
noodmuskaat
en het
gesnipperde uitje bij.
4. Meng alles met een vork goed door
elkaar.
5. Maak van het gehakt 5 gelijke
ballen.Zorg dat de ballen goed glad
zijn.
6. Haal de ballen door wat bloem of
paneermeel en schud ze goed af.
7. Verhit de boter tot deze is
uitgebruist en lichtbruin is.
8. Bak de ballen aan alle kanten bruin.
Keer ze voorzichtig om met 2
lepels.
9. Maak de jus af (zie karbonade) laat
nu de ballen in de pan zitten.
10. Stoof de ballen in 15 minuten gaar.
Bij de ballen gehakt kun je wat
uienringen bakken.
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VLEES EN VIS (vervolg)
Vissticks
Gebraden Kip
10 vissticks
1 dl olie

5 kippepoten
6 g zout, iets peper
125 g margarine
2,5 dl water
1 zakje juspoeder
1. Peper en zout de poten.
2. Verhit de margarine tot deze
uitgebruist is en bruin.
3. Schroei de kip aan alle kanten dicht
en bak de poten aan alle kanten
bruin.
4. Maak de jus af. (zie karbonade)
4. Braad de kip tot deze gaar is.(20-30
min) De kip is gaar als er wit vocht
uitkomt als je erin prikt.

Verse worst, saucijsjes
5 verse worstjes of saucijsjes
2 eetlepels bloem
125 g margarine
2,5 dl water
1 zakje juspoeder
1. Doe de bloem op een bord en rol
de worstjes of saucijsjes door de
bloem. Schud de overtollige bloem
eraf.
2. Verhit de margarine tot het
uitgebruist is en bruin.
3. Bak de worstjes en saucijsjes aan
alle kanten bruin zonder erin te
prikken.
4. Haal de worstjes of saucijsjes uit de
pan (zonder erin te prikken)
5. Maak de jus af. (zie karbonade)

Overig vlees
Het meeste vlees zoals hamburgers,
slavinken, speklapjes kun je net zo
bereiden zoals de karbonade.

1. Verhit de olie in de koekepan tot er
licht damp afkomt. LET OP HEET!
2. Leg de vissticks voorzichtig met een
schuimspaan in de olie
3. Bak de vissticks aan beide kanten
goudbruin.

Gebakken Scholfilets
5 scholfilets
6 g zout,2 eetlepels bloem
100 g boter
1. Zout de scholfilets aan bij de
kanten.
2. Doe de bloem op een bord en haal
de filets door de bloem. Schud de
overtollige bloem eraf.
3. Verhit de margarine tot het
uitgebruist is en lichtbruin.
4. Bak de filets aan beide zijden bruin.
Omdraaien met het pannekoekmes.

Gestoofde Vis
5 mootjes kabeljauw
6 g zout, 1,5 dl water
100 g margarine
¼ prei, ½ citroen
1. Bestrooi de vis met het zout.
2. Doe het water in een braadpan en
leg de vis erin.
3. Leg de margarine er in klontjes op
met een mes dat met warm water
natgemaakt is.
4. Was de prei en snij deze fijn.
Strooi de prei over de vis.
5. Druppel er wat citroensap op.
6. Laat de vis met het deksel op de
pan heel langzaam gaar worden
(15 min)
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AARDAPPELS
3. Meng alles voorzichtig door de
slasaus.

Gekookte Aardappels

Aardappelpuree

1250 g aardappelen
1 l.. water, 6 gr zout
1. Schil de aardappelen, pit ze en leg
ze onder water.
2. Was de aardappelen en snijd de
grote aardappelen in stukken.
3. Doe de aardappelen in de pan met
het zout en voeg water toe tot de
aardappels net onder staan.
4. Breng de aardappelen aan de kook
en laat ze 20 min. doorkoken.
5. Controleer of de aardappelen gaar
zijn door met een vork erin te
prikken, als de vork er makkelijk
inprikt zijn ze gaar.
6. Giet de aardappelen met een
deksel en handdoek af.
7. Zet de aardappels nog even zonder
deksel op het vuur tot ze droog zijn
en schud ze om.

Gebakken aardappels
1250 g koude gekookte aardappels
100 g margarine
peper en zout
1. Snijd de aardappelen in plakjes.
2. Maak de margarine in de koekepan
lichtbruin.
3. Bak de aardappels aan beide
kanten vlug lichtbruin.
4. Voeg nog wat peper en zout naar
smaak toe.

Aardappelsla
1000 g gekookte koude aardappels
6 augurkjes, 2 uien
10 lepels slasaus
1. Snijd de aardappelen in blokjes of
plakjes.
2. Snijd de augurkjes en de uien aan
kleine stukjes

1250 g aardappelen
1 l. water
6 g zout
1 dl melk
20 g margarine
iets nootmuskaat
1. Kook de aardappels zoals bij
gekookte aardappels.
2. Kook de melk.
3. Stamp de aardappels fijn met de
pureestamper.
4. Doe hier de melk, de margarine en
de nootmuskaat.
5. Warm de puree al roerend nog even
goed door op een laag vuurtje.

Jachtschotel
Aardappelpuree van 1250 g aard.
300 g varkensvlees bijv. varkenspoulet
of hamlappen.
600 g ui
60 g margarine
1 pakje juspoeder, 5 dl water
6 g zout, iets peper
1. Snijd het vlees in kleine stukjes.
2. Maak de uien schoon, snij ze in
plakjes. (ringen)
3. Bak het vlees met het zout en de
peper in de pan tot deze lekker
bruin is. Bak op het laatste moment
de uien even mee.
4. Voeg het water en de juspoeder
toe. Laat dit 20 minuten stoven tot
het vlees goed gaar is.
5. Maak ondertussen de aardappelpuree.
6. Schep het stoofvlees in een pan en
doe de puree daar boven op.
Eet hier wat sla of doperwten bij.
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GROENTEN
Sperziebonen
1000 g sperziebonen
6 dl water
6 g zout
1 eetlepel margarine
iets nootmuskaat
1. Haal de puntjes van de bonen af en
breek ze.
2. Was ze
3. Breng het water met het zout aan
de kook.
4. Kook de bonen hierin gaar. (20-30
minuten)
5. Kijk of de bonen gaar zijn door met
een vork 1 boon eruit te halen en te
proeven)
6. Giet het water af..
7. Schud de margarine en de
nootmuskaat door de bonen.

Worteltjes
1000 g worteltjes
6 dl water
6 g zout
6 g suiker
1 eetlepel margarine
1. Schrap de worteltjes en snijd ze in
even grote stukken.
2. Breng het water met het zout en de
suiker aan de kook.
3. Kook de worteltjes hierin gaar. (2030 minuten)
4. Kijk of de wortels gaar zijn door er
met een vork in te prikken.
5. Giet het water af.
6. Schud de margarine door de
worteltjes.

Bloemkool
1 grote of 2 kleine bloemkolen
6 dl water. 9 g zout
3 dl melk, 30 g bloem,
25 g boter, iets nootmuskaat.

1. Snijd de stronk van de bloemkool af
en snij kleine gelijke bloemkoolroosjes.
2. Was de bloemkool.
3. Breng het water met het zout aan
de kook.
4. Kook de bloemkool hierin gaar (15
min) Prik erin om te kijken of de
bloemkool gaar is.
5. Smelt de boter in een klein
pannetje.
6. Roer hier de bloem doorheen.
7. Voeg de melk toe en breng het al
roerend aan de kook.
8. Giet de bloemkool af en giet de saus
hierover heen. Strooi er iets
nootmuskaat overheen.

Savooie-, witte-, groeneen spitskool
1000g kool
5 dl water
6 g zout
1,5 dl melk
12 g bloem
1 eetlepel margarine
iets nootmuskaat
1. Haal de buitenste bladeren van de
kool af en was de kool.
2. Snijd de kool door de stronk heen in
tweeën.
3. Snijd de kool in dunne snippers.
4. Breng het water met het zout aan
de kook.
5. Kook de kool hierin gaar. (25 min),
6. Proef met een vork of de kool gaar
is en giet de kool af.
7. Doe de melk bij de kool en strooi de
bloem er overheen.
8. Breng alles al roerende aan de
kook en kook dit nog 2 min door.
(blijven roeren).
9. Roer de margarine en nootmuskaat
erdoor.
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GROENTEN (vervolg)
5. Voeg na het slinken het zout toe en
kook de spinazie gaar (5-10 min.)
6. Doe de spinazie in een vergiet en
laat deze iets afkoelen.
7. Snijd de spinazie fijn.
8. Doe de spinazie terug in de pan en
doe het paneermeel of de
verkruimelde
beschuit,
de
margarine en de noodmuskaat
erbij.
9. Maak alles al roerende warm
10. Garneer de spinazie met plakjes ei.

Rode kool
1000 g rode kool
5 dl water
6 g zout
15 g suiker
iets kaneel
2 kruidnagels
2 zure appels
1 eetlepel azijn
1 eetlepel margarine
1. Haal de buitenste bladeren van de
kool af en was de kool.
2. Snijd de kool door de stronk heen in
tweeën.
3. Snijd de kool in dunne snippers.
4. Breng het water met het zout,
suiker, kaneel en de kruidnagels
aan de kook.
5. Kook de kool hierin 20 min.
6. Schil de appels en snijd deze in
stukjes.
7. Doe de appel bij de kool en kook
deze samen nog 10 minuten.
8. Haal de kruidnagels eruit.
9. Doe de azijn erbij.
10. Roer de margarine door de kool.

groene boontjes/ erwtjes
500 g groene boontjes
ajuin
olie
peper en zout (andere kruiden)
1. Maak de boontjes proper (tipjes
afdoen)
2. bak in olie fijn gesneden ajuin
3. was zorgvuldig de boontjes en doe
ze bij de ajuin
4. 1/2 tas water bijvoegen
5. alles samen gaar koken nadien 1
lepel boter ondermengen + op smaak
brengen

Spinazie
2000 g spinazie
6 g zout
50 g paneermeel of 1 beschuit
1 eetlepel margarine
iets nootmuskaat
2 eieren
1. Kook de eieren 10 min in kokend
water.
2. Was de spinazie in ruim water tot er
geen zand meer op de bodem ligt
(ong. 3 keer wassen)
3. Zet
de
spinazie
met
het
aanhangende water op.
4. Laat de spinazie koken en roer ze
tijdens het slinken een keer om.
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STAMPPOTTEN & EENPANSGERECHTEN
Stamppot boerenkool met worst
500 g gesneden boerenkool
1,5 kg aardappelen
1 l. water
12 g zout
2 kleine rookworsten
2,5 dl melk
100 g margarine
2,5 dl water, 1 zakje juspoeder.
1. Breng het water met het zout aan
de kook.
2. Kook hierin de kool tot ze
geslonken is. (10 min.)
3. Schil de aardappelen, was ze, snijdt
ze in grote stukken en leg ze onder
water.
4. Schep de boerenkool met een
schuimspaan uit de pan en laat ze
uitlekken.
5. Leg de aardappelen in het
kookvocht van de boerenkool.
6. Leg de boerenkool er bovenop en
kook alles gaar (30 min.)
7. Laat de worsten de laatste 10 min
meekoken om warm te worden.
8. Haal de worst uit de pan en giet het
vocht af.
9. Kook de melk.
10. Stamp de aardappelen met de kool
fijn.
11.Roer de melk en de margarine door
de stamppot. Evt. iets azijn of
augurkensap erbij.

Hutspot
1,5 kg aardappelen
1 kg winterwortels
500 g uien
1 l. water
12 g zout, iets peper
100 g margarine

3. Maak de uien schoon en snijd ze in
ringen. (je kunt ook kant en klaar
gesneden wortel en uien krijgen)
4. Leg de aardappelen onder in de
pan dan de wortelen en de uien
daarboven op.
5. Breng dit alles met het water en de
peper en zout aan de kook en kook
het in 30 min. gaar.
6. Giet het vocht af en bewaar dit.
7. Stamp de aardappelen met de
wortelen en uien fijn.
8. Roer wat van het kookvocht en de
margarine door e stamppot tot het
lekker smeuïg is.
Bak hier wat karbonades bij en vergeet
de jus niet.

Stamppot zuurkool met spek
1,5 kg aardappelen
500 g zuurkool
1 l. water
6 g zout
250 g mager rookspek
50 g margarine
1. Schil de aardappelen, was ze, snijdt
ze in grote stukken en leg ze onder
water.
2. Doe de aardappelen in de pan en
leg daar de zuurkool bovenop.
3. Breng dit alles met het water en de
peper en zout aan de kook en kook
het in 30 min. gaar.
4. Snijd de spek in blokjes en bak deze
in een beetje margarine bruin en
knapperig.
5. Giet het kookvocht af.
6. Stamp de aardappelen en de
zuurkool fijn.
7. Roer de spekjes met het bakvet
door de zuurkool.

1. Schil de aardappelen, was ze, snijdt
ze in grote stukken en leg ze onder
water.
2. Schil, was en snijd de wortelen
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STAMPPOTTEN & EENPANSGERECHTEN
Stamppot van rauwe andijvie
1,5 kg aardappelen
1 l. water
12 g zout
500 g andijvie
50 g margarine
250 g mager rookspek

6. Voeg de ui en de knoflook toe en
fruit dit even mee.

7. Doe de mix, de tomatenpuree, de
paprika erbij en kook dit even door.
8. Voeg de bonen met het vocht toe en
laat
het
mengsel
onder
omscheppen goed warm worden.

1. Kook de aardappelen
2. Haal de lelijke bladeren van de
andijvie.
3. Snijd de krop in de lengte
doormidden en snijd er hele dunne
reepjes van.
4. Was de andijvie en laat deze goed
uitlekken.
5. Snijd de spek in blokjes en bak
deze bruin en knapperig met de
boter.
6. Stamp de aardappelen fijn.
7. Roer het spek met het vet erdoor.
8. Roer de groente er bij gedeelten
door.
9. Maak de stamppot vlug warm
(voorzichtig roeren)

Chili con carne
2 blikken bruine bonen
500 g gehakt
1 rode paprika
2 uien
1 zakje chili con carne mix
1 blikje tomatenpuree
50 g margarine
iets zout, iets peper
1 teentje knoflook

Kip Bonne femme
500 gr kipfilet
750 gr gekookte aardappels
1 blik sperziebonen
1 blik wortel en doperwten
1 ds. champignons
2 uien
100 gr mager rookspek
6 g zout, iets peper
1. Snijd de kip en het spek in kleine
blokjes.
2. Snijd de gekookte aardappels in
blokjes.
3. Maak de uien schoon en snijd deze
in stukjes.
4. Snijd de champignons in plakjes.
5. Verhit de boter tot deze is
uitgebruist en bruin is.
6. Bak de kip met de peper en zout
aan alle kanten lichtbruin.
7. Doe de aardappels, uien en,
champignons en het spek erbij en
bak dit even mee.
8. Giet de blikken sperziebonen,
doperwten en wortel af en schep dit
door het mengsel.9. Verwarm het
geheel nu voorzichtig
met af
en omscheppen op.

1. Maak de ui schoon en snijd deze in
kleine stukken
2. Haal het zaad uit de paprika en
snijd ze in kleine stukjes
3. Snijd de knoflook in stukjes.
4. Maak
de
mix volgens
de
verpakking.
5. 6. Bak het gehakt, zout en peper
hierin met een vork rul
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3 lepels suiker
1 potje platte kaas

Desserts
Banana split
1 Banaan
1 blokje chocolade
1 stuk aluminiumfolie

Alles goed mengen en op smaak
brengen

doe de banaan langs een kant open en
maak een gleuf. Snij de chocolade
blokjes in 2 en leg ze in de gleuf. Doe
de banaan dicht en rol ze in de folie.
Leg ze op de zijkant van een houtvuur
en laat bakken. Kijk of het gaar is

Kriekenfestijn

Sauzen
Saus voor koude groenten
1 doosje platte kaas
5 lepels mayonaise
3 lepels ketchup en kruiden

1 pot krieken
1/2 citroen
4 lepels suiker
2 lepels bloem

Alles goed mengen en kruiden en
daarna koel bewaren

Kook de pot krieken en pers de
citroen. Voeg de suiker erbij. Bind de
saus met koud water en bloem. Laat
alles afkoelen. (lekker bij vanille
pudding of gehaktbal)

3 lepels olie
1 lepel azijn
1 lepel water
peper, zout,

Vinaigrettesaus

alles goed mengen laten rusten en
koel zetten
(goed bij salade, komkommer en rode
biet)

championnesaus

Fris dessert
1 potje yogourt
1 potje gemengd fruit

1 doosje championnnen
1 kippenblokje
1 citroen
peper en zout
Laat het kippenblokje koken in 1/2 tas
water. Voeg er de champions bij en
pers de citroen. Doe er peper en zout

Bladzijde 16

bij. Indien te dun, binden met bloem in
wat water.
(lekker bij kippenfilet en
aardappelpuree)

Currysaus
Om een curry saus te bekomen
vervangt men de tomatenpuree door
een soeplepel currypoeder en gebruikt
men geen bouillonblokje

Witte saus of melksaus
50 gr bloem
50 gr boter
1/2 liter melk
zout, peper, nootmuskaat

Kamppap

Smelt de boter op een matig vuurtje,
roer er de bloem ineens door, goed
mengen. Voeg er de melk aan toe, nu
zeker goed roeren. Laat koken en
kruiden naar eigen smaak.

Tomatensaus
1 ajuin
50 gr boter
50 gr bloem
1/2 liter water
bouillonblokje
1 doosje tomatenpuree
zout, peper en kruidnoot

Melk aan de kook brengen. De
vanillebloem oplossen in een tas met
koude melk tot er geen klonters meer
te zien zijn. Als de melk kookt kan men
suiker toevoegen naar eigen smaak.
Nu kan men de alles binden door de
opgeloste vanillebloem bij de kokende
melk te voegen, ondertussen goed
roeren. Is de pudding te dik, wat mek
toevoegen en terug even laten koken.
Is er geen chocoladepudding in
voorraad kan men deze zelf
aanmaken door wat Nesquik aan de
pudding toe te voegen.

Laat de fijn gesneden ajuin gaar
stoven in de boter. Meng er de bloem
bij (zorgen dat men geen klonters
heeft) voeg er het water en de bouillon
aan toe. Daarna kan de tomatenpuree
erbij. Kruiden met peper, zout en
nootmuskaat naar eigen smaak en de
saus door laten koken
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 1998 Beire
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