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15inleiding

Het belangrijkste is dat van alles als bakplaat kan dienen: Pyrex 

oven schalen, keramische schalen, de helft van een braadpan van le 

Creuset, bakvormen, roestvrijstalen braadsledes en zelfs de bakplaat 

die standaard in je oven zit.

Wat je moet onthouden, zeker om binnen 30 minuten effi  ciënt te 

kunnen koken, is dat je een bakplaat moet hebben die groot genoeg 

is om alle groenten in een enkele laag op te leggen. Als de groenten 

op elkaar liggen, dan worden de groenten die onderop liggen 

gestoomd in plaats van gebakken, en dan is 30 minuten waarschijnlijk 

niet voldoende om gaar te worden. granen die onder de groenten 

liggen hebben daar minder last van en vlees kan zo nodig boven op 

de groenten worden gelegd.

Bij de meeste recepten in dit boek wordt aangegeven wanneer 

alle ingrediënten  in een enkele laag moeten passen. ik heb bijna 

alles, behalve de taarten, in mijn eigen ovenschaal van (ongeveer) 

30 bij 37  centimeter gemaakt. Kies voor de grotere optie als je twijfelt.

BAKPlATen



16 inleiding

OVenS

elke oven is anders. ik was gefascineerd toen ik hoorde dat de 

grootste ovendistributeurs voedingsdeskundigen inhuren om cakejes 

met exact dezelfde afmetingen te bakken in prototype ovens. door 

het kleurverschil van de cakejes kunnen de warme en koude plekken 

van de oven in kaart worden gebracht en kunnen de ovens weer 

worden aangepast om de warmte gelijkmatiger te verdelen. (Helaas 

heb ik zelf nog nooit zo’n gelijkmatig bruinende oven ontmoet, 

maar ik hoor het graag als jij die wel hebt.) de chefs onder ons 

gebruiken vaak thermometers in de oven, zodat ze precies weten 

welke temperatuur het aan de binnenkant is. deze wijkt namelijk 

bijna altijd af van wat er aan de buitenkant is ingesteld. (de oven 

in de keuken van mijn moeder is 1020 graden warmer dan die van 

mij, daarom passen we vaak de temperatuur of de oventijd aan. de 

oven bij mijn zus in de flat is 1020 graden kouder. Zij voegt dus vaak  

510 minuten aan de oventijd toe.

Als je een oventhermometer hebt dan kun je die zeker gebruiken. Maar 

ik denk niet dat het noodzakelijk is om veel onderzoek te verrichten 

voor een ovengerecht. Als je de oven al een beetje kent, dan weet je 

uit ervaring of de oven warmer of kouder moet om de afwijking op te 

vangen. gebruik je over het algemeen geen oven, dan zou ik beginnen 

met een makkelijk ovengerecht (cake is geschikt, omdat je van een 

afstand goed kunt zien hoe hij afbakt en hoelang dat duurt). Schrijf op 

wat je ziet en pas de temperatuur of oventijd daar de volgende keer 

op aan.

in al mijn bakplaatboeken zijn de recepten op oventijden getest, onder 

andere in mijn eigen oven, maar ook heel vaak in mijn moeders keuken, 

met enige regelmaat bij vrienden thuis, een aanzienlijk deel door het 

team van Vintage Books en allemaal in de oven waar de foto’s voor 

het boek zijn gemaakt. Als je merkt dat de gerechten continu langer of 

korter in de oven moeten, dan kan dat heel goed aan de oven liggen 

en dan zou ik de tijden daarop aanpassen.
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dOORdeWeeKSe AVOnden

Verwarm de oven voor tot 180 ˚C. Meng de 
champignons in een kom met de olijfolie en 
de helft van de rozemarijn.

Smeer de crème fraîche over het bladerdeeg en 
laat een rand van 1 centimeter vrij. Leg de rest 
van de gehakte rozemarijn en de champignons 
erbovenop en daarna de gesneden geitenkaas. 
Zet 25 minuten in de oven, tot de randen 
donkerbruin en knapperig zijn.

Meng vlak voor de taart klaar is de spinazie 
met de (extra vierge) olijfolie, het citroensap 
en zeezout en zet opzij.

Bestrooi de taart met de roze peperkorrels en 
gehakte bladpeterselie zodra hij knapperig en 
gaar is. Dien op met de spinaziesalade.

geiTenKAASCHAMPignOnTAART MeT 
ROZeMARiJn & ROZe PePeRKORRelS 

Voor: ruim 2
Voorbereiding: 10 minuten 
Oven: 25 minuten 

200 g kastanjechampignons, grof 
gesneden

1 el olijfolie
3 takjes verse rozemarijn, 

fijngehakt
2 grote el crème fraîche
270 g kant-en-klaar bladerdeeg 

(rol)
250 g geitenkaas, in stukken
2 tl roze peper
handje bladpeterselie, fijngehakt

SPINAZIESALADE MET 

CITROENDRESSING

100 g babyspinazie
1 el extra vierge olijfolie
sap van ½ citroen
zeezout

de inspiratie voor deze taart komt van Remy uit Ratatouille. Hij 
spiest rozemarijn samen met een perfecte champignon en een 
stukje kaas, waarna hij deze liefdevol boven het smeulende 
haardvuur roostert. ik weet zeker dat hij de toevoeging van roze 
peperkorrels had gewaardeerd, deze staan naast de normale 
peper in de supermarkt en voegen een heerlijke smaak toe, 
evenals een mooie kleur.

VARIATIETIP: Als je vrienden op bezoek hebt en 
een snel voorafje wilt maken, dan kun je met dit 
recept ook vier individuele taarten maken, door 
het deeg in kleinere rechthoeken te snijden.



32 dOORdeWeeKSe AVOnden

KeRAlA gARnAlenCURRY

Verwarm de oven voor tot 180 ˚C. Leg de 
kerstomaten en de trossen, groene paprika, 
ui, gember, alle specerijen, het zout en de 
olie in een braadslede en meng goed tot alles 
bedekt is met olie.

Zet 15-20 minuten in de oven (red het gerecht 
na 15 minuten als de oven heet wordt en 
dingen beginnen te blakeren).

Vis de trossen eruit, plet de tomaten, voeg 
de kokosmelk, garnalen en spinazie toe en 
zet terug in de oven 9-10 minuten, of tot de 
reuzengarnalen roze en gaar zijn.

Proef en breng op smaak met het limoensap 
en eventueel wat extra zout, strooi de verse 
koriander en de fijngehakte chilipeper 
eroverheen. Dien op met Libanees platbrood, 
naan of witte basmatirijst.

Voor: 2–3
Voorbereiding: 10 minuten 
Oven: 30 minuten 

220 g kerstomaten aan de tros, 
gehalveerd

1 groene paprika, in dunne reepjes
1 ui, grof gesneden
2 cm verse gember, geraspt
2 tl mosterdzaad
1 tl versgemalen zwarte peper
1 tl gemalen koriander
1 grote tl gemalen komijn
½ el gemalen kurkuma
1 tl chilipoeder
enkele kerrieblaadjes (optioneel)
1 tl zeezout
1 el olie
1 blik kokosmelk van 400 ml
300-350 g reuzengarnalen
100 g spinazie, grof gehakt
sap van 1 limoen

OPDIENEN MET

handvol verse koriander, grof 
gehakt

1 rode chilipeper, fijngehakt
Libanees platbrood, naan of 

witte basmatirijst

deze smaakvolle garnalencurry in kokosmelk met ingrediënten 
uit de voorraadkast is een perfect gerecht voor de doordeweekse 
avonden. ik maak het meestal met garnalen uit de diepvries 
(ontdooi deze door ze lang onder de koude kraan te houden vlak 
voor je ze gaat koken), dan hoef je op weg naar huis alleen maar 
een paar verse ingrediënten te halen.

VARIATIETIP: Als je liever dikkere curry wilt, 
gebruik dan de helft van de kokosmelk, of een 
pak kokosroom van 200 gram. (Maak niet de
zelfde fout als ik en koop geen kokoscrème; die 
is alleen te gebruiken als knuppel of deurstop.)



90 lUnCHTROMMelS PRePPen

Verwarm de oven voor tot 180 ˚C. Doe de 
paneer in een grote braadslede, samen met 
de kikkererwten, rode ui, knoflook, gember, 
specerijen, het zout, de yoghurt en 1 eetlepel 
olijfolie. Meng tot alles gelijk is bedekt.

Mix de naan met de resterende olijfolie op een 
aparte braadslede of bakplaat.

Zet beide sledes 25-30 minuten in de oven tot 
de naan knapperig is en de paneer blakert aan 
de randen.

Laat de paneer afkoelen en roer de waterkers 
en munt erdoorheen, samen met het citroen-
sap en de olie. Proef en voeg zout naar smaak 
toe.

Verpak de yoghurt en de knapperige naan-
croutons apart en roer de croutons door 
de salade vlak voordat je gaat eten. Eet de 
yoghurt erbij.

PAneeRSAlAde MeT TiKKAMASAlAKRUiden, 
KiKKeReRWTen, MUnT & nAAnCROUTOnS

Voor: ruim 4 lunch trommels
Voorbereiding: 10 minuten
Oven: 25–30 minuten

2 pakken van 225 g paneer, in 
stukken van 2,5 cm

1 blik kikkererwten van 400 g, 
uitgelekt en afgespoeld

1 rode ui, grof gesneden
1 teentje knoflook, fijn geraspt
2,5 cm verse gember, geraspt
1 tl gemalen kurkuma
1 tl gemalen komijn
½ tl mild chilipoeder
1 tl gerookte-paprikapoeder
1 tl zeezout
50 ml yoghurt
2 el olijfolie
2 naanbroden, in stukken van 

2,5 cm

OPDIENEN MET

85-100 g waterkers, grof gehakt
grote handvol verse, grof gehakte 

muntblaadjes
sap van 1 citroen
1 el olijfolie
yoghurt

naancroutons zijn misschien wel de lekkerste croutons die ooit 
bedacht zijn en ze zijn heerlijk in dit gerecht, een indiase variant 
op de italiaanse Panzanella. Probeer naturel naan met nigellazaad 
(zwarte komijn) te vinden, dat is echt heel lekker. Je kunt paneer 
van goede kwaliteit op de kaasafdeling van de supermarkt kopen, 
hij smaakt heerlijk met de specerijen.
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VARIATIETIP: Als je geen vegetariër bent kun 
je de salade gemakkelijk aanpassen door er in 
plaats van paneer 500 gram kipfiletblokjes door
heen te roeren.



118 lUXe MeT Z’n TWee

Verwarm de oven voor tot 180 °C. Meng de 
sjalotten met de olijfolie en het zeezout in 
een braadslede en zorg ervoor dat de snijkant 
van de sjalotten naar boven ligt. Leg de 
zalmmoten ernaast.

Smeer de bovenkant van de zalmmoten in 
met de mosterd. Meng de pijnboompitten 
met de bladpeterselie (soms doe ik dit op de 
snijplank) en druk het mengsel op de mosterd.

Zet 20-25 minuten in de oven, tot de zalm net 
gaar is (dikkere stukken hebben 25 minuten 
nodig, dunnere stukken 20 minuten).

Haal de zalm uit de braadslede en meng de 
Puy-linzen, waterkers, extra vierge olijfolie 
en wat citroensap door de sjalotten. Roer de 
kookroom (als je deze gebruikt) erdoorheen 
en proef. Voeg naar smaak citroensap, zout 
en peper toe. Dien op samen met de zalm.

ZAlM MeT PiJnBOOMPiTTen,  
SJAlOTJeS & PUYlinZen

Voor: 2
Voorbereiding: 10 minuten
Oven: 20–25 minuten

4 sjalotjes, geschild, kleine 
exemplaren in de lengte 
gehalveerd, grote exemplaren in 
vieren

1 el olijfolie
1 tl zeezout
2 mooie zalmmoten
2 tl dijonmosterd
25 g pijnboompitten, fijngehakt
handvol bladpeterselie, fijngehakt
250 g Puy-linzen, gekookt
80 g waterkers, grof gesneden
1 el extra vierge olijfolie
sap van 1 citroen
2 el kookroom (optioneel)
versgemalen zwarte peper

ik weet niet of er een beter gerecht is voor romantische avondjes. 
Het kost geen enkele moeite om te maken en het smaakt als en 
lijkt op een gerecht dat in een restaurant geserveerd zou kunnen 
worden. Omdat het een relatief eenvoudig gerecht is met alleen 
de mosterd en de pijnboompitten als smaakversterkers is het de 
moeite waard om de beste zalm te kopen die je kunt vinden.

OPMERKING: Voor dit gerecht zou je de borden 
kunnen opwarmen. Zie bladzijde 218 voor tips 
over opdienen.
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geBRUiKen OF COMBineeR 

VeRSCHillende geReCHTen.



129

EEN TAFEL VOL

NECTARINES MET GEITENKAAS,  
AMANDELEN, WATERKERS & CROUTONS (V)

FETA MET VIJGEN, PIJNBOOMPITTEN & 
BASILICUM (V)

LAMSVLEES MET ROZEMARIJN,  
KNOFLOOK, ARTISJOK & OLIJVEN

PILAV VAN BLOEMKOOL MET SESAMZAAD,  
TIJM, FETA & WATERKERS (V)

SZECHUAN-VARKENSKARBONADE  
MET APPEL & KOOL

HALLOUMI MET AUBERGINES,  
TOMATEN & PIJNBOOMPITTEN (V)

ZALM-TANDOORI MET ZOETE AARDAPPEL, 
TOMATEN & RODE UI

LAMSGEHAKTBALLEN MET SUMAK,  
BLOEMKOOL & GRANAATAPPEL

GEBLAKERDE BIMI MET ZWARTE BONEN,  
AVOCADO & PINDA’S (VEGAN) 

GEKRUIDE MAIS MET KORIANDERCHUTNEY 
(VEGAN)

GEKRUIDE KIP MET PAPRIKA, AUBERGINE & UI 

ZOETE AARDAPPEL MET OREGANO,  
FETA & GEBLAKERDE CITROEN (V)



150 een TAFel VOl

Verwarm de oven voor tot 180 °C. Doe alle 
ingrediënten voor de gehaktballen in een 
keukenmachine en mix kort tot alles goed is 
gemengd.

Doe de bloemkool, bladeren, specerijen, het 
zout en de olie in een grote braadslede en 
meng tot alles ongeveer gelijk gekruid is.

Pak met natte handen (ik houd altijd een 
kom water bij de hand) stukken lamsgehakt 
van ongeveer het formaat van een walnoot 
en draai hier kleine gehaktballen van. Doe de 
gehaktballen bij de bloemkool. Als het goed is 
heb je er ongeveer 20.

Zet 25 minuten in de oven, tot de gehaktballen 
egaal van kleur zijn en de bloemkool gaar 
is. Klop de citroenrasp, het citroensap en de 
extra vierge olijfolie door elkaar, sprenkel 
dit over het gerecht en strooi vervolgens 
de granaatappelpitten en de bladpeterselie 
eroverheen. Sprenkel de granaatappelsiroop 
(als je die gebruikt) ook erover en dien het 
gerecht heet op.

lAMSgeHAKTBAllen MeT SUMAK, BlOeMKOOl  
& gRAnAATAPPel

Voor: 4  
Voorbereiding: 10 minuten
Oven: 25 minuten

GEHAKTBALLEN

400 g biologisch lamsgehakt
1 kleine ui, grof gehakt
1 tl mild chilipoeder
1 tl gemalen koriander
1 tl gemalen komijn
1 tl zeezout
1 vrije-uitloopei
2 volle tl (kikkererwten-)meel 

(optioneel)
15 g verse muntblaadjes

REST

1 grote bloemkool, in middelgrote 
roosjes gesneden, plus de 
bladeren

3 volle tl sumak
2 tl gemalen komijn
1 tl zeezout
1 el olijfolie
geraspte schil en sap van 

1 biologische citroen
1 el extra vierge olijfolie
pitten van 1 granaatappel
handvol bladpeterselie, gehakt
1 el granaatappelsiroop 

(optioneel)

denk aan de lekkerste köfte van lamsvlees die je ooit hebt gehad; 
dan weet je ongeveer hoe smaakvol dit gerecht is. de volle smaak 
van het lamsvlees gaat heerlijk samen met de granaatappel en de 
bloemkool. dien op met libanees platbrood of couscous.

OPMERKING: Als je nog wat kikkererwtenmeel in 
de kast hebt staan, dan geeft dat een zijdeachtige 
textuur aan de gehaktballen als ze klaar zijn. Maak 
je geen zorgen als je het niet hebt, ook zonder 
smaken ze heerlijk.



170 OnTSPAnnen WeeKend

Verwarm de oven voor tot 200 °C. Doe de 
boter in een braadslede en zet in de oven om 
de boter te laten smelten.

Klop de ricotta of hüttenkäse samen met de 
eieren, melk en suiker en giet de gesmolten 
boter uit de braadslede erbij. Roer de bloem 
en het bakpoeder erdoorheen tot het beslag 
egaal is en giet vervolgens in de hete, 
beboterde braadslede.

Verdeel de frambozen, bramen en blauwe 
bessen over de braadslede en zet 25-30 mi-
nu ten in de oven, tot het geheel goudbruin en 
goed gerezen is.

Klop ondertussen de zachte boter samen met 
de poedersuiker, citroenrasp en het citroen-
sap.

Bestrooi de pannenkoek met poedersuiker, 
snijd hem in stukjes en dien heet op met de 
citroen boter.

PAnnenKOeKenOnTBiJT  
MeT BOSVRUCHTen & CiTROenBOTeR

Voor: 4
Voorbereiding: 10 minuten
Oven: 25–30 minuten

50 g ongezouten boter
250 g ricotta of hüttenkäse
4 vrije-uitloopeieren
200 ml melk
50 g fijne kristalsuiker
150 g tarwebloem
1½ tl bakpoeder
grote handenvol frambozen, 

bramen & blauwe bessen 
(bevroren is prima)

poedersuiker, voor eroverheen

CITROENBOTER

100 g ongezouten zachte boter
30 g poedersuiker
geraspte schil en sap van 

½ biologische citroen

ik denk dat pannenkoeken het allerbeste ontbijt voor in het 
weekend zijn, en al helemaal als je niet bij het gasfornuis hoeft 
te staan om ze om te draaien. dit recept is een variatie op mijn 
favoriete gerecht van de Australische chefkok Curtis Stone: 
ricottapannenkoeken. Het is een heerlijk lichte en luchtige 
pannenkoek uit de oven met knapperige bovenkant en randen. 
Als je geen ricotta in huis hebt, kun je ook hüttenkäse gebruiken.

V
E

G
E

TA
R

ISC
H



221221OPdienen

BlAd en KRUid

Bewaar kruiden altijd in de koeling en doe de olie of citroendressing er 

pas overheen als je bijna gaat opdienen. Op deze manier wordt het blad 

niet slap. Als je gehakte muntblaadjes in een gerecht doet, zoals bij de 

eendenborst met granaatappelsiroop, walnoten & regenboogtaboulé 

(blz. 116), haal dan de topjes van de muntblaadjes af om deze vlak voor 

je opdient over het gerecht te strooien.

gARneRing

Als er mooie elementen in een gerecht zitten die je er normaal doorheen 

zou roeren (zoals granaatappelpitten, gehakte noten en gehakte 

kruiden), houd daar dan een beetje van achter om over de borden te 

strooien net voor je gaat opdienen. Zwarte peper maakt gerechten 

trouwens ook op magische wijze af (wees hier terughoudend mee op 

romantische avondjes).

WARMe BORden

Voor hoe het eruitziet maken warme borden geen verschil, maar ik heb 

net zo’n hekel aan heet eten op een koud bord als dat iedereen het 

haat om zijn handen te verbranden aan een heet bord. de oplossing? 

Houd de borden even onder een hete kraan om ze op te warmen. 

droog ze af, schik het gerecht en dien op.


