
Koken met Kievit!  - 2019 – week 44 
Recepten voor 4 personen, tenzij anders vermeld. p&z = peper 

en zout, el = eetlepel, tl = theelepel, min.= minuten. 

Kooktijden bij benadering. Reacties en suggesties? Kievit,   

Sandtlaan 36 C14, 2223 GG Katwijk info@kievitamines.nl 
 

Hoera, spruitjes!   

De eerste spruitjes van het seizoen zijn voor ons net zo 

feestelijk als de eerste asperges of de eerste aardbeien. Onze 

kinderen zijn gelukkig dol op spruitjes. De jongste is 8, ik wed 

dat er heel wat kinderen van haar leeftijd nog worstelen met 

deze groente, dus ik ben best wel trots. Kaassaus en geduld zijn 

onze geheime trucs. Voor de receptenpagina probeerde ik het 

recept met Indische kokossaus uit, maar we eten ze toch het 

liefst met een flinke pan kaassaus, die we lekker zelf maken, 

want dat is echt niet moeilijk. Een recept vind je op onze site, 

zoek maar op ‘Kievit’s kaassaus’! De spruitjes die we voor de 

receptenproef aten, kwamen noodgedwongen van de lokale 

supermarkt, want die van onze vaste teler Chris Kempenaar uit 

Leimuiden waren nog niet klaar om geoogst te worden. Wat een 

verschil in smaak met de spruiten die we gewend zijn! Dus ook 

een hoeraatje voor Chris, die zulke lekkere spruitjes teelt en 

voor Joost en Johan, die hem daar bij helpen!    
 

Indische spruitjes met kruidige kokossaus 

700 g spruitjes, ½ rode paprika, 1 ui, 2 el olie, 1 teentje 

knoflook, 1 tl koenjit (geelwortel), ½ tl djinten, 1 tl laos, 1 tl 

ketoembar, 1 tl gemberpoeder, ½ el citroensap, 1 tl riet- of 

basterdsuiker, 3 el ketjap manis, eventueel 1 tl sambal oelek, 1 

stukje santen (ongeveer ¼ van het blokje). 

Maak de spruitjes schoon. Paprika halveren en één helft in 

blokjes snijden. Ui en knoflook pellen en ui fijn snipperen. 

Spruitjes in een stoommandje gaar stomen, regelmatig even 

prikken, 8-10 min. is meestal genoeg. Verwarm de olie in de 

wok en fruit de ui glazig. Pers de knoflook er boven uit en voeg 

de paprikablokjes toe. Voeg ook de kruiden toe en bak kort 

mee. Daarna citroensap, suiker, ketjap, sambal (als je wilt), 

santen en 2½ à 3 dl water toevoegen. Breng het aan de  kook en 

laat de santen smelten. Als de saus te dun is naar je wens, kun 

je hem nog binden met een beetje maïzena, dat je eerst met een 

beetje water tot een papje roert. Serveer de saus over de 

spruitjes. Lekker met rijst en gebakken tofublokjes. 
 

Kabouterkooltjes met banaan 

750 g spruitjes, 3 bananen, zout, 1 el olijf- of zonnebloemolie, 

1 el geraspte kokos, 100 g geraspte kaas. 

Maak de spruitjes schoon en snijd de gepelde bananen in 

plakjes. Kook of stoom de spruitjes beetgaar en giet ze af. 

Verhit de olie in een koekenpan of wok en bak de plakjes 

banaan hierin lichtbruin. Schep regelmatig om. Voeg de 

gekookte spruitjes toe en bak het geheel nog een aantal min. 

door. Strooi er voor het serveren geraspte kaas en kokos over. 
 

Bieten-tarte tatin met uien 

750 g bietjes, 2 uien, 1 el boter, ½-1 el bruine basterdsuiker, 1 

el balsamicoazijn, 1 tl verse tijmblaadjes, 5 plakjes  

diepvriesbladerdeeg, 1 ei, 50 g verse geitenkaas of feta, wat 

peterselie voor de garnering. 

Schil de bietjes terwijl ze nog rauw zijn en snijd ze daarna in 

plakjes. Pel de uien, halveer ze en snijd in halve ringen. 
Verwarm de oven voor op 200°C. Smelt de boter in een 

ovenbestendige koekenpan (of tarte tatinvorm) van 24-26 cm 

Ø op middelhoog vuur en bak de uien glazig. Voeg de bietjes 

toe en roerbak ze 2 min. mee. Voeg suiker, azijn, tijm en p&z 

toe en roerbak nog 2 min.. Dek de bietjes af met 

aluminiumfolie en zet 30-35 min. in de oven, of tot ze gaar 

zijn. Leg de plakjes deeg uit om te ontdooien. Neem de pan 10 

min. uit de oven om iets af te koelen en verhoog de 

oventemperatuur naar 220°C. Leg de plakjes bladerdeeg op 

elkaar en rol ze uit tot een ronde lap van 30 cm Ø. Verdeel de 

bietjes over de bodem van de pan. Leg het deeg erover, vouw 

de deegrand iets naar binnen en bestrijk de bovenkant met ei. 

Bak de taart 25-30 min. in de oven of tot het deeg goudbruin 

en knapperig is. Laat hem 10 min. afkoelen in de pan. Keer 

om op een bord en verkruimel de kaas erover en strooi er wat 

gehakte peterselie over. Lekker met een groene salade. 
 

Witlofsoep met salie en honing   

500 g witlof, 2 groentebouillon- of kippenbouillontabletten, 2 

teentjes knoflook, 1 sjalotje, 1 el olijfolie, 2 tl mosterd, ½ el 

honing, 2 tl balsamicoazijn, 1 el gehakte verse salie (of 2 tl 

gedroogde), 1 ei, peper. Eventueel nog een scheutje room of 

koffieroom en wat eventueel gebakken spekjes, gekookte ham, 

zalmsnippers of fetakruimels, wat gehakte peterselie.  

Pel en snipper het sjalotje en de knoflook. Maak de witlof 

schoon en snij deze in grove repen. Verhit de olie in een 

soeppan en bak hierin de sjalot en de knoflook glazig. Voeg 

de witlof toe en bak deze heel even al roerend mee. Voeg 600 

ml water toe en de gehakte salie en bouillonblokjes en breng 

aan de kook. Laat 10 min. zachtjes koken en pureer de soep 

met de staafmixer. Maak de soep op smaak met mosterd, 

honing en wat balsamico-azijn en eventueel wat room. Kluts 

het ei los in een kommetje en roer dit door de soep. Garneer 

met wat peper, peterselie en een topping naar keuze.  
 

Chinese koolsalade met paprika en sesamzaad 

600 g Chinese kool, 1 rode paprika, 1 teen knoflook, 1 el 

sesamzaad, 2 el azijn, 2 el (sesam)olie, 1½ el ketjap manis. 

Rooster het sesamzaad in een droge koekenpan goudbruin. 

Pers de knoflook uit en maak er met azijn, olie en ketjap een 

dressing van. Maak de Chinese kool schoon en snijd de 

groente in smalle repen. Snijd de paprika in smalle repen. 

Meng de kool en paprika met de dressing en laat de smaak 20 

min. intrekken. Strooi het sesamzaad er over en serveer. 
 

Toscaanse pasta 

1 courgette, 1 paprika, 1 portie eryngii, 1 rode ui, 1 teentje 

knoflook, 1 el (kokos)olie, 1 tl appelazijn, 1 tl rozemarijn, 1 tl 

tijm, 1 potje tomatensaus met basilicum, 1 klein blikje (70 g) 

tomatenpuree, p&z, 350 g pasta 

Zet het water voor de pasta op en begin dan met groente 

snijden. Snijd de courgette in plakken en de paprika in kleine 

blokjes. Veeg de eryngii schoon en snijd in blokjes. Pel ui en 

knoflook en snijd de ui in halve maantjes of grove snippers. 

Hak de knoflook fijn. Verwarm de olie in een ruime pan of 

wok en fruit de ui en de knoflook glazig. Voeg de eryngii toe 

en bak even mee. Intussen zet je de pasta op en kookt die gaar 

volgens aanwijzingen op het pak. Daarna gaan in de wok de 

courgette, paprika en de kruiden. Tot slot de twee soorten 

tomatenpuree en proeven voor p&z. Naar wens voeg je ook 

nog een tl appelazijn toe. Serveer de saus bij de pasta. 
 

Roergebakken Chinese kool met eryngii 

1 Chinese kool, 2 el olie, 1 ui, 1 teen knoflook, 1 el geraspte verse 

gemberwortel, 1 portie eryngii, 1 el sojasaus, peper. 

Maak de Chinese kool schoon en snijd hem in repen van 1 cm. 

Veeg of borstel de eryngii snijd in plakjes of blokjes. Pel ui en 

knoflook en snipper beide. Verhit de olie in een wok en roerbak 
de eryngii tot hij een beetje kleurt. Schep uit de pan en houdt 

even apart. Verhit een nieuw scheutje olie in de wok en roerbak 

de ui met knoflook en gemberwortel 3 min. op halfhoog vuur. 

Voeg de  Chinese kool toe en roerbak tot hij wat gaat slinken. 

Schenk de sojasaus erover en voeg wat peper toe. Als je wilt kun 

je er ook nog blokjes paprika door doen. Voeg de eryngii weer 

toe en meng alles. Lekker met rijst of noedels.  


