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Hoe dit document lezen  
op tablet of smartphone?
Wil je gebruikmaken van de links en 
knoppen in de pdf is het nodig deze te 
openen met Adobe Acrobat.
Adobe Acrobat kan je hier gratis 
downloaden. 
Open de pdf vanuit de mail en open 
nogmaals, vanuit de geopende pdf, in 
Adobe Acrobat. Klik hiervoor op het vakje 
rechts bovenaan en kies Adobe Acrobat.

https://acrobat.adobe.com/be/en/products/mobile-app.html
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http://www.landelijkegilden.be
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De Smaakkaravaan van Landelijke 
Gilden trok door heel Vlaanderen en 
liet bezoekers proeven van kruidige 
bereidingen, gezonde groente- en 
fruithapjes, tapas, heerlijk zoete 
confituren en zelfs een volledig 
viergangenmenu. Op elke activiteit 
stond de eetbare tuin centraal en werd 
de nadruk gelegd op de toepassing van 
eetbare gewassen. 

De Tuinwerking van Landelijke Gilden  
viel heel erg in de smaak. 

Naar aanleiding van deze succesroute 
brengen we in dit receptenboekje een 
overzicht van meer dan 50 verschillende 
proevertjes. Laat het smaken!
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Inhoud volgens ingrediënt

Aardappel
12 Aardappel-kruidenspread ➔

64 Aardappelsoepje met kervel en noordzeegarnalen ➔

Aardbei
68 Aardbeienconfituur met peper en balsamico ➔

Appel
25 Aperitief ‘De hemel op aarde’ ➔
26 Appelazijn-honingdrankje ➔

27 Appel-kruidendrank ➔

15 Gouden appelsoep ➔

Biet
53 Iberico-haasje met basilicum en ragout van gele biet en 

druifjes ➔

45 Rode bietenzalfje ➔

Broccoli
13 Broccolisoep ➔
48 Groentespread ➔

Dadel
59 Gevulde dadels met geitenkaas ➔
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Framboos
69 Frambozengelei met rozenwater ➔

Knoflook
31 Knoflooksaus ➔

Komkommer
14 Frisse komkommersoep ➔

Lente-ui
18 Lente-uipesto ➔

19 Mousse van kaas en lente-ui ➔

Paddenstoel
50 Paddenstoelenspread op een witloofschuitje ➔

Paprika
62 Velouté van gele paprika ➔

Pastinaak
43 Pastinaaksoep met kruidentuiltje ➔

Peer
72 Perenconfituur met gember ➔

20 Oma’s perensoep ➔

Pompoen
49 Zoet beleg ➔
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Radijs
60 Kroepoek met garnaal, appel en radijs ➔

Rode bes
21 Rode bessensoep ➔

Tomaat
57 Croque-monsieur met ansjovis, tomaat en mozzarella ➔

16 Groenteslaatje met zongedroogde tomaatjes en rijst ➔
61 Pan tomaca (Catalonië) ➔
55 Tomatensoep ➔

Kruid en zaad
65 Albondigas (vleesballetjes) van bij ons ➔

28 Basilicumpesto ➔

58 Gekruide kippenspiesjes ➔

41 Gemengde kruidensla ➔

47 Groene smoothie ➔

29 Havermoutkoekjes of studentenkoekjes ➔

66 Kalkoenblokjes met groentjes en curry ➔

30 Kermissiroop ➔

33 Kruidenboter ➔

32 Kruiden-boekweitpannenkoek ➔

54 Kruidencake ➔

34 Kruidensiroop tegen kou, hoest en keelpijn ➔

35 Kruidenspeculaas ➔

17 Kruidenzout en kruidenpeper ➔

71 Muntgelei ➔
44 Pittige kruidenkaastoastjes ➔
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36 Rustgevende en kalmerende thee ➔

37 Superroggebrood met karwijzaad ➔

38 Voorjaarsreinigingsthee met paardenbloem en 
brandnetel ➔

39 Witte wijn met moerasspirea ➔

Wortel
52 Harderbaars met wortelen en koriander ➔

42 Heilzame sappen ➔

70 Landelijke Gilden-confituur ➔

22 Tomaten-wortelpesto ➔

23 Wortelspread ➔

In���ra��� vo�� ���� d�� 
50 ��z�n�� �� ������� ���e�h��e�.
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Inhoud volgens  
koks en herboristen 
Tilly Van Dyck ➔
12 Aardappel-kruidenspread ➔

13 Broccolisoep ➔

14 Frisse komkommersoep ➔

15 Gouden appelsoep ➔

16 Groenteslaatje met zongedroogde tomaatjes en rijst ➔
17 Kruidenzout en kruidenpeper ➔

18 Lente-uipesto ➔

19 Mousse van kaas en lente-ui ➔
20 Oma’s perensoep ➔

21 Rode bessensoep ➔

22 Tomaten-wortelpesto ➔

23 Wortelspread ➔

Antoine Maes ➔
25 Aperitief ‘De hemel op aarde’ ➔
26 Appelazijn-honingdrankje ➔

27 Appel-kruidendrank ➔

28 Basilicumpesto ➔

29 Havermoutkoekjes of studentenkoekjes ➔

30 Kermissiroop ➔

31 Knoflooksaus ➔

32 Kruiden-boekweitpannenkoek ➔

33 Kruidenboter ➔
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34 Kruidensiroop tegen kou, hoest en keelpijn ➔

35 Kruidenspeculaas ➔

36 Rustgevende en kalmerende thee ➔

37 Superroggebrood met karwijzaad ➔

38 Voorjaarsreinigingsthee met paardenbloem en 
brandnetel ➔

39 Witte wijn met moerasspirea ➔

Monique Huys ➔
41 Gemengde kruidensla ➔

42 Heilzame sappen ➔

43 Pastinaaksoep met kruidentuiltje ➔

44 Pittige kruidenkaastoastjes ➔

45 Rode bietenzalfje ➔

Veerle De Vos ➔
47 Groene smoothie ➔

48 Groentespread ➔

49 Zoet beleg ➔

50 Paddenstoelenspread op een witloofschuitje ➔

Dominique Vreven ➔

52 Harderbaars met wortelen en koriander ➔

53 Iberico-haasje met basilicum en ragout van gele biet 
en druifjes ➔

54 Kruidencake ➔

55 Tomatensoep ➔
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Franky Malbrancke ➔

57 Croque-monsieur met ansjovis, tomaat en mozzarella ➔

58 Gekruide kippenspiesjes ➔

59 Gevulde dadels met geitenkaas ➔

60 Kroepoek met garnaal, appel en radijs ➔

61 Pan tomaca (Catalonië) ➔
62 Velouté van gele paprika ➔

Alex Kool ➔
64 Aardappelsoepje met kervel en noordzeegarnalen ➔

65 Albondigas (vleesballetjes) van bij ons ➔

66 Kalkoenblokjes met groentjes en curry ➔

Madam Confituur ➔

68 Aardbeienconfituur met peper en balsamico ➔

69 Frambozengelei met rozenwater ➔

70 Landelijke Gilden-confituur ➔

71 Muntgelei ➔
72 Perenconfituur met gember ➔



Naar inhoud

Naar kok/herborist

Volgende pagina

Tilly Van Dyck 
Ik ben Tilly Van Dyck en werk met veel 

plezier als ‘herborist’ en ‘coach gezonde 
levenswijze’. Gezonde voeding is één van de 
belangrijkste grondleggers van een gezond 

lichaam, van intens genieten! Van jong tot oud 
hebben wij nood aan de eenvoud, de smaak, 

de energie die in deze bereidingen geroerd 
en klaargemaakt worden. Het tuinleven geeft 

ons volop de kans om mèt het seizoen mee 
ons dagelijks menu samen te stellen en hierin 

vreugde en voldoening te vinden. Denk aan een 
ui en wat worteltjes in een weinig boter, een 

laurierblaadje er bovenop, zet dit op het vuur...  
de keuken vult zich met heerlijke geuren. 
Nostalgie en toekomst zijn zo verzekerd!

Steenweg Scherpenheuvel 87  
Scherpenheuvel-Zichem  

013 77 25 10 
kruidenvrouwtvd@hotmail.com
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Aardappel-kruidenspread

Voor ± 600 g: 500 g kruimig gekookte aardappelen, 
100 g roomkaas, 100 g room, 1 rode ui, bosje bieslook, 
bosje peterselie, ½ eetlepel olijfolie, kruidenpeper

Was de aardappelen, schil en kook ze. Stamp ze tot 
grove puree en voeg de olijfolie toe, laat afkoelen. 
Pel de ui en versnipper deze zo fijn mogelijk, was 
de kruiden en versnipper ze, roer alles door de 
aardappelmassa en vermeng met de kaas en de room, 
proef en breng op smaak met kruidenpeper. Serveer 
op een toastje of een sneetje stokbrood of ander lekker 
brood.

Tilly Van Dyck

D� a�rd����� i� ��� �r�� v�� 
����l�, g�e� vo�� �� d���fl�r�. 
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Broccolisoep

2 broccoli’s, 2 uien, 4 teentjes knoflook, 
2 prei- en 2 selderstengels, 2 aardappelen, wat olijfolie, 
6 groentebouillonblokjes in 2½ l water, 1 doosje (soja)room, 
peper en zout 

Was alle groenten zorgvuldig. Stoof de geschilde 
en fijngehakte uien en knoflookteentjes in olijfolie. 
Verwijder van het broccolistammetje enkel het harde 
uiteinde en de schil, verdeel de broccoli in stukken. 
Verwijder van de selder de harde delen en van de prei 
de worteldraadjes. Schil de aardappelen en voeg de in 
stukken gesneden groenten bij de ui en knoflook, roer 
om en giet er de bouillon bij, laat samen garen. Mix en 
voeg de kruiden en de room toe. 

Tilly Van Dyck

Bro�c��� i� ��� ����r�r��n�� ��� 
��m���� ���p� vo��k���� �� ���� 
����i� c�l������ ��va�.
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Frisse komkommersoep

2 komkommers, 2 teentjes knoflook, 1 eetlepel peterselie, 
1 eetlepel munt, 180 ml yoghurt, 50 ml (soja)room, 
2 ansjovisjes (uit bokaal), 2 l koude groentebouillon (mag van 
een blokje)

Was alle groenten zorgvuldig. Snij de komkommers 
en knoflook fijn en mix ze samen met de ansjovis in 
een blender. Roer de yoghurt en de room onder de 
groenten en voeg de groentebouillon toe. Breng indien 
nodig op smaak met wat peper en zout. Serveer de 
koude soep met heel fijn gesneden peterselie en/of 
munt.

Tilly Van Dyck

M�est�� e��� �� 
k��k����� r���, 
ma�� ���� ��i�� 
�r��n�� k�� �� o�� 
st���� , b����� �� 
k���� .
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Gouden appelsoep

2 l kippenbouillon (mag van een blokje), 4 appels, 4 tomaten, 
2 kruidnagels, 1 eetlepel vers geraspte gemberwortel, 
1 doosje (soja)room, peper en zout

Was alle groenten zorgvuldig. Schil de appels en snij ze 
in stukjes. Blancheer de tomaten, pel en snij in stukjes. 
Doe alles in de kookpot, overgiet met de bouillon en 
voeg de kruiden toe. Laat de soep 10 minuten koken, 
mix en voeg de room toe. Breng op smaak en verwijder 
de kruidnagels voor het serveren.

Tilly Van Dyck
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Groenteslaatje met 
zongedroogde tomaatjes en rijst

Diverse seizoensgroenten zoals ui, prei, courgette, rode 
paprika, zongedroogde tomaatjes en rijst, kappertjes, 
seizoenskruiden, olijfolie, (kruiden)zout en (kruiden)peper

Snij de gewassen groenten in kleine blokjes, gaar ze 
in wat olijfolie en roer de kruiden onder het mengsel. 
Spoel de rijst, bak hem aan in wat olie, overgiet 
met hete bouillon en laat hem gaar koken. Spoel de 
kappertjes en meng ze onder het geheel. Proef, breng 
op smaak met peper en zout en serveer in kleine 
aperitiefglaasjes.

Tilly Van Dyck
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Kruidenzout en kruidenpeper

Kies je ‘kruidentuiltje’, bijvoorbeeld de aromatische 
keukenkruiden die je het liefst gebruikt. 

Was de kruiden en hak ze fijn. Neem een bepaalde 
hoeveelheid zeezout of peper en eenzelfde hoeveelheid 
kruiden. Vermaal de kruiden samen met het zeezout of 
de peperbolletjes tot een mooie, fijn vermalen massa, 
in een kruidenmolentje of met de vijzel. Als je verse 
kruiden gebruikt moet je de massa nog aan de lucht 
laten drogen. 
Kruidenzout en kruidenpeper zijn een echte 
delicatesse en brengen je tuin in elk gerecht! 

Tilly Van Dyck

D� �e��e� v�� �� ������l�n� ������ 
v�� �r��� na�� r�o�. A�h�������� 
v�� �e� �og���jds��� ���j� �� �� 
�e�r�og�� v��� �r����, ����, 
ro�� � �w��� k����l�.
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Lente-uipesto

Handvol witte koolslierten, 10 lente-uitjes, 3 teentjes roze 
knoflook, 1 rode ui, 3 wortelen, 1 rode paprika, 1 tomaat, 
scheutje vinaigrette of yoghurtdressing, 1 eetlepel vers 
geraspte gemberwortel, 3 eetlepels zongedroogde 
tomaatjes, 3 eetlepels pijnboompitten, vers geraspte kaas 
(parmezaan), handvol verse kruiden zoals peterselie, 
basilicum en bieslook, 1 citroen of limoen, 1 koffielepel 
currypoeder, 2 eetlepels muesli, 2 koffielepels vloeibare 
honing, (kruiden)zout en (kruiden)peper

Was alle groenten, fruit en kruiden en snij ze zeer 
fijn. Mix ze samen met de andere ingrediënten tot 
een smeerbare pesto en breng op smaak met peper 
en zout. Serveer de pesto op een toastje of op een 
stukje gebakken stokbrood. Werk af met een blaadje 
peterselie, basilicum of bieslook.

Tilly Van Dyck
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Mousse van kaas  
en lente-ui

200 g roomkaas, 100 ml slagroom, bieslook, peterselie, 
1 bosje lente-uitjes, peper en zout

Meng de roomkaas met de slagroom. Reinig de lente-
uitjes en de kruiden en snij ze fijn, hoe fijner, hoe beter. 
Roer de versneden kruiden door de kaas-roommassa 
en breng verder op smaak met peper en zout. Lekker 
op een toastje of vers stokbrood.

Tilly Van Dyck

E� ���� ��� 6�0 so���� 
��n��-�i��e�. W� n����� �� o�� ��� 
��n� �l�-�i��e�, ���p����� , 
s��n����� … 
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Oma’s perensoep

Voor 3 l soep: 5 mooie peren, 1 appel, 1 kleine bolcourgette, 
1 ui, 3 cm verse gemberwortel, bosje tuinkruiden, 1 doosje 
roomkaas, 2 l groentebouillon (mag van een blokje), een 
weinig olijfolie, (kruiden)peper en (kruiden)zout 

Was alle fruit, groenten en kruiden. Schil de peren, 
appel en eventueel de courgette en snij in kleine 
stukjes. Stoof de stukjes ui in wat olijfolie en roer er de 
kaas onder. Voeg alle kleingesneden fruit en groenten 
toe en de fijngehakte gember en kruiden en giet er de 
groentebouillon over. Laat 10 minuten koken, mix, proef 
en pas naar smaak aan met peper en zout. 

Tilly Van Dyck



21

Naar kok/herborist

Naar inhoud

Volgende pagina

Rode bessensoep

Voor 3,5 l (warm of koud!): 1 kg rode bessenmengeling, 
2 rode appels, 2 l water, 1 eetlepel honing, sap van 1 citroen, 
1 koffielepel kaneel, 1 theelepel gemalen vanillepeul, 
1 eetlepel cacaopoeder, 2 potjes zure room, 2 beschuitjes of 
sneden brood om de soep te binden - naar smaak: stevia om 
te zoeten en/of wat (kruiden)peper

Het fruit wordt grondig en snel gewassen, de appels 
geschild en in stukken gesneden en vermengd met de 
overige ingrediënten, uitgezonderd de zure room. Laat 
garen, mix en roer de zure room erbij. Breng op smaak 
met 2 druppels vloeibare stevia en (kruiden)peper. 
Serveer de soep warm of koud, ze is ook uitermate 
geschikt als feestelijk amusesoepje.

Tilly Van Dyck
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Tomaten-wortelpesto

1 kg wortelen, 2 uien, 4 knoflookteentjes, 
1 doosje zongedroogde tomaten in olie, 
100 g pijnboompitten, 120 g gemalen 
parmezaankaas, beetje gemberpoeder, 
peterselie, peper en zout 

Was de groenten zorgvuldig. Schil en rasp de 
worteltjes, schil de uien en knoflookteentjes en snij 
ze fijn, vermeng ze met de zongedroogde tomaatjes, 
pijnboompitjes, kaas en gemberpoeder en mix tot een 
pesto. Breng op smaak met peper en zout. Heerlijk op 
een toastje of vers stokbrood. 

Tilly Van Dyck

D� a�rd����� i� ��� �r�� v�� 
����l�, g�e� vo�� �� d���fl�r�. 

W���� �i� v�� c������ da� �� �n� 
�i�ha�� w�rd� �m���e� 
na�� �it����� A. 
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Wortelspread

3 wortels, ¼ rode paprika, 200 g platte kaas, een beetje 
sinaasappelsap, 1 eetlepel vloeibare honing, 4 eetlepels 
havervlokken, 2 eetlepels gele rozijntjes, peper en zout

Rasp de geschilde wortels en meng ze met de klein 
versneden, geschilde paprika. Meng de groenten 
met de platte kaas, het sinaasappelsap en de honing. 
Roer de havervlokken en de versneden rozijntjes door 
het mengsel en breng op smaak met peper en zout. 
Lekker op een toastje!

Tilly Van Dyck
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Antoine Maes
Als sociaal verpleger werkte ik tijdens mijn 
actieve loopbaan met vooral hoogbejaarde 
mensen die zorg- en hulpbehoevend waren. 
Deze afhankelijkheid van andere mensen voor 
het uitvoeren van de dagdagelijkse dingen, zoals 
zich wassen, zich kleden, zich voortbewegen, 
naar het toilet gaan … was voor deze mensen 
heel zwaar om dragen. Toen besliste ik dat, 
als ik de tijd zou hebben, ik medicinale kruiden 
zou gaan studeren om de gezondheid van de 
mensen te ondersteunen zodat ze heel oud 
mogen worden zonder geplaagd te worden 
door chronische ziekten en zonder verlies 
van zelfstandigheid. Dat is dan ook mijn 
grootste drijfveer om als herborist steeds 
verder geneeskrachtige kruiden te blijven 
bestuderen. En ik geniet intens van elke nieuwe 
verworvenheid op dit vlak! 

Heiligenbornstraat 35, Alken 
0483 04 86 58 
maes.antoine1@telenet.be
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Aperitief  
‘De hemel op aarde’

300 ml Pisang, 300 ml room of koffieroom, 300 ml appelsap, 
300 ml water, een handvol verse citroenmelisseblaadjes 

Mix de gewassen citroenmelisseblaadjes met het 
water. Doe dit in een grote bowl samen met de overige 
ingrediënten. Roer enkele malen goed om en serveer 
heel koud. Als je geen alcohol mag of wil gebruiken, 
neem dan Pisang alcoholvrij.

Antoine Maes

A���� �nt��� �� d��� �� ���l�ag� 
�� k�n� �� as�m�. 
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Appelazijn-honingdrankje

Los 2 theelepels appelazijn en 2 theelepels honing op in een 
glas lauw water. In dit drankje worden de werkzame stoffen 
van appel gecombineerd met die van azijnzuur en die van 
honing. 

De pectine die in appels voorkomt, kan tot 90 % door 
de darmbacteriën verteerd worden. Daarbij ontstaan 
o.a. vetzuren waarmee de goede bacteriën zich 
kunnen voeden. Bij ontstekingen ontplooit pectine een 
beschermende werking op het darmslijmvlies. Pectine 
werkt in de darm als een zwam die gifstoffen opzuigt 
en heeft een bloedreinigende werking. Azijnzuur 
werkt desinfecterend en remt de vermeerdering van 
ziekteverwekkers in de darm. Honing verrijkt de drank 
met tal van organische zuren (appelzuur, azijnzuur, 
boterzuur, gluconzuur, melkzuur, mierenzuur, 
oxaalzuur, wijnsteenzuur …). Deze zuren wakkeren de 
stofwisseling aan en verbeteren het zuurmilieu in de 
darmen. 

Antoine Maes
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Appel-kruidendrank

1 koffielepel kardemomzaad, 1 koffielepel korianderzaad, 
1 koffielepel karwij, ½ koffielepel steranijszaad, 1 koffielepel 
melisse, 1 l appelsap en wat honing

Stamp de zaden fijn in de vijzel. Voeg de melisse toe en 
laat alles in 1 l appelsap even koken. Zeef de vloeistof 
na het afkoelen. Zoet de appel-kruidendrank met 
honing, bewaar in de koelkast en drink dagelijks een 
likeurglaasje. 

Antoine Maes
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Basilicumpesto

45 g basilicum, 4 tenen gerookte knoflook, 
30 g pijnboompitten, 2 eetlepels geraspte parmezaankaas, 
40 ml olijfolie, peterselie, peper en zout

Pel de knoflooktenen en snij ze in kleine stukjes. 
Pureer de knoflookstukjes, pijnboompitten, peterselie 
en basilicum in een keukenmachine of met vijzel en 
mortier. Voeg kaas en olie toe en wat peper en zout. 
Pesto wordt gebruikt om allerlei gerechten te bereiden. 
Pesto kan in de soep, in pastagerechten of in pizza’s. 
Of als hapje op toast of stokbrood. Je kunt pesto ook 
invriezen, bijvoorbeeld in een ijsblokvormpje, en weer 
ontdooien als je het nodig hebt.

Antoine Maes

M�est�� e��� �� 
k��k����� r���, 
ma�� ���� ��i�� 
�r��n�� k�� �� o�� 
st���� , b����� �� 
k���� .

H�� z�n�i��� ba���i��� st�a�, 
h�� ������ �e� �r�m� z�� ���� .
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Havermoutkoekjes  
of studentenkoekjes

300 g bakboter, 500 g havermoutvlokken, 4 eieren, 
300 g suiker, 200 g bloem, 2 koffielepels bakpoeder en van 
volgende gedroogde ingrediënten telkens 2 koffielepels: 
goudsbloem, brandnetel, lijnzaad, zonnebloempitten, 
sesamzaadjes, gedroogde vlierbessen of vlierbloemen 

Laat 300 g bakboter smelten in een kookpot, doe er 
een ½ kg havermoutvlokken bij. Laat 1 minuut op het 
vuur staan en roer om met een houten lepel. Neem 
van het vuur. Mix in een kom 4 hele eieren met 300 g 
suiker. Weeg 200 g bloem af en doe er 2 koffielepels 
bakpoeder bij. Roer het eiermengsel onder de 
havermout. Voeg er nadien de bloem bij. Roer er dan 
nog 2 koffielepels gedroogde goudsbloem, brandnetel, 
lijnzaad, zonnebloempitten, sesamzaadjes en 
gedroogde vlierbessen of –bloemen bij. Leg bakpapier 
op de bakplaat en maak met 2 lepeltjes kleine 
deegbolletjes. Leg ze op 3 cm afstand van elkaar op 
rijtjes en bak ze 20 minuten op 180°C. 

Antoine Maes
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Kermissiroop

½ l sinaasappelsap, 250 g suiker, 1 staafje kaneel  
(in stukjes slaan), 1 staafje vanille (open snijden), 1 eetlepel 
venkelzaadjes (pletten), 10 korianderzaadjes (pletten), 
5 peperbolletjes, 5 kruidnagels, 1 eetlepel sinaasappelschil 
(eventueel gedroogd kopen), 1 eetlepel kardemompoeder of 
zaadjes (pletten)

Doe alle ingrediënten in een pannetje, laat 20 minuten 
zachtjes koken en zeef. Deze siroop dikt niet fel in en 
is één maand goed houdbaar, maar bewaart wel zes 
maanden in de koelkast. Serveer bij ijscrème, rijstpap, 
pudding en platte kaas, samen met partjes sinaasappel 
die je de laatste 5 minuten meekookt in de siroop.

Antoine Maes
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Knoflooksaus

6 teentjes knoflook, zout, peper, 3 eierdooiers, 
300 ml olijfolie, sap van ½ citroen, cayennepeper naar smaak 

Schil de teentjes knoflook, pureer ze en voeg zout, 
peper en eierdooiers toe. Roer er geleidelijk de olie 
door zoals bij mayonaise en voeg druppelsgewijs het 
citroensap toe. Breng het mengsel met cayennepeper 
op smaak en voeg 1 theelepel kokend water toe opdat 
de saus niet zou stollen. Deze saus smaakt heerlijk als 
dipsaus bij geroosterd stokbrood. 

Antoine Maes

D� �e��e� v�� �� ������l�n� ������ 
v�� �r��� na�� r�o�. A�h�������� 
v�� �e� �og���jds��� ���j� �� �� 
�e�r�og�� v��� �r����, ����, 
ro�� � �w��� k����l�.

10 ���u��� n� �e� ������ � 
��r��� v�� ���lo�� ���k� �� 
ac����� s�� (�n�i��id�n� ���i����) 
���� ��ec������.
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Kruiden-boekweitpannenkoek

Voor 6 stuks: 400 ml melk, 100 ml water, 3 eetlepels 
vloeiende bloem, 3 eetlepels boekweit, 1 ei, snuifje zout, 
beetje gist of bruin bier en diverse kruiden

Mix de grondstoffen. Was en snij de kruiden fijn en 
voeg ze apart toe: paardenbloemblad, duizendblad, 
smalle weegbree, één jong takje boerenwormkruid, 
2 blaadjes salie. Eventueel ook brandnetelblad, 
berkenblad, bijvoetblad, hondsdraf, sjalottenpijpjes, 
zevenblad, peterselie, kervel, goudsbloem, ... Meng 
alles en laat 1 uur rusten. Bak lichtbruin zoals iedere 
andere pannenkoek.

Antoine Maes
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Kruidenboter

Volgende fijngesnipperde kruiden zijn heel lekker in boter: 
knoflook, bieslook, peterselie, dragon, bonenkruid, sjalot, 
basilicum, rozemarijn, blad van roomse kervel

Snipper de kruiden (hoeveelheid naar eigen smaak) 
fijn en meng ze onder de boter. Voor een fijne smaak 
wacht je best één dag voordat je de boter gebruikt. 
Heel lekker bij stokbrood en aardappel in de schil.

Antoine Maes

J� k�� z���� �� b�� �l� �e� l�� 
v�� �� ���i� �m���n�� �j��� �� 
��rs������n�� ���e�h��� ��������� . 
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Kruidensiroop tegen kou,  
hoest en keelpijn

½ l water, 30 g salie, 125 g zuivere honing, 1 eetlepel 
ciderazijn

Voeg 30 g salie toe aan ½ l kokend water en laat enkele 
minuten trekken. Giet de thee door een fijne zeef en 
voeg er 125 g zuivere honing aan toe. Roer tot de honing 
is opgelost en voeg vervolgens een eetlepel ciderazijn 
toe. Voor hoest mag je om het uur een koffielepel 
innemen, bij keelpijn kan je met deze siroop gorgelen. 

Antoine Maes



35

Naar inhoud

Volgende pagina

Kruidenspeculaas

1 koffielepel natriumbicarbonaat voor voeding, 
250 g roomboter, ½ kg bloem, 350 g suiker (½ griessuiker, 
½ kandijsuiker), 1 pakje vanillesuiker, 4 koffielepels 
kaneelpoeder, 1 koffielepel gemberpoeder, 1 ei, 1 groot 
likeurglas jenever, 1 koffielepel amandelessence,½ tas 
geschaafde amandelen 

Meng alle ingrediënten en kneed ze goed door elkaar. 
Maak een dikke bal, leg in een kom, bedek met een 
keukenhanddoek en laat een nacht rusten. Verwarm 
de oven tot 180°C. Rol het deeg tot een dikke worst 
en snij hiervan schijven (± ½ cm). Deze schijven kan 
je in speculaasvormpjes drukken. Schik de figuurtjes 
op een ingevette bakplaat en laat ze 10 à 15 minuten 
bakken in de voorverwarmde oven. Let op, speculaas 
verbrandt snel. Laat de koekjes ± 3 minuten afkoelen 
en steek ze dan voorzichtig met een spaan van de 
plaat. Bewaar ze in een afgesloten trommel. 

Antoine Maes

Naar kok/herborist
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Rustgevende en  
kalmerende thee

Kamillebloemen, citroenmelisseblaadjes, lindebloesem, 
St-Janskruid (volledig)

Maak een mengeling van deze kruiden en gebruik 
1 eetlepel gedroogd kruid per tas. Giet er kokend 
water over en laat 5 minuten trekken. Zeef en zoet met 
honing. Als je verse kruiden gebruikt, verdubbel je de 
hoeveelheden kruid.

Antoine Maes

Naar kok/herborist

K������ ‘Ch�m����l� �e�u�i�i�’ 
���� ��� s����� �nts����n�����n�� 
�����n�. 
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Superroggebrood  
met karwijzaad

Voor 2 broden: 1 soeplepel droge gist, 1 soeplepel honing, 
240 ml lauw water, 2 soeplepels olie (+ olie om de vormen 
in te vetten), 2 theelepels zout, 2 soeplepels karwijzaad, 
375 g volkorenmeel en 550 g roggemeel

Week gist en honing in water en laat rusten tot het gaat 
borrelen. Voeg olie, zout en karwijzaad toe en 250 g 
volkorenmeel. Meng en kneed tot een soepel deeg. 
Voeg 350 g roggemeel toe, kneed het deeg 1 minuut 
en voeg 200 g roggemeel en 125 g volkorenmeel toe en 
kneed door. Doe het deeg in een kom, bedek met een 
doek en laat het rijzen tot het in omvang is verdubbeld. 
Sla het deeg plat en verdeel in twee broden die je in 
de ingevette vormen doet. Als de broden in omvang 
zijn verdubbeld, zet je ze in de voorverwarmde oven 
op 175°C en bak je ze 40 minuten. Neem de vormen 
uit de oven en keer ze om. Als het brood gemakkelijk 
uit de vorm komt, is het klaar. Anders zet je het nog 
10 minuten in de oven. Neem roggebrood na een zware 
maaltijd of bij een opgeblazen gevoel. 

Antoine Maes

Naar kok/herborist
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Voorjaarsreinigingsthee met 
paardenbloem en brandnetel

Paardenbloem - Taraxacum officinalis 

Snipper het gedroogde blad en de wortel van de 
paardenbloem fijn. Overgiet 1 koffielepel gedroogd kruid 
per tas (3 g/150 ml) met water, breng aan de kook en laat 
2 minuten rusten. Drink ’s morgens en ’s middags een tas 
thee. Je kunt de thee eventueel zoeten met bruine suiker of 
honing.

Grote brandnetel - Urtica dioica 

Brandnetelbladthee: overgiet 2 koffielepels kruid met 
kokend water en laat 10 minuten afgedekt trekken. Drink 
3 tassen per dag, telkens na het eten.

Brandnetelwortelthee: overgiet 1 koffielepel per tas 
gedroogde, grof gesneden wortel met koud water, laat 
2 minuten koken en 10 minuten afgedekt trekken. Drink 
meerdere malen per dag een tas.

Antoine Maes

Naar kok/herborist
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Witte wijn  
met moerasspirea

Voor een heerlijke zomerse drank heb je witte wijn en 
5 bloemschermen van moerasspirea nodig. 

Overgiet de bloemschermen met een fles witte wijn 
en laat deze 8 dagen rusten op een koele plaats. Zeef 
de inhoud van de fles en doe er eventueel nog wat 
vloeibare honing bij. Serveer de wijn gekoeld.

Antoine Maes

Naar kok/herborist

A���� �nt��� �� d��� �� ���l�ag� 
�� k�n� �� as�m�. 

G������ ���� �e�b��� �l����� � 
���i��� ��� �� �� ���� l�ng� 
������ �e��� �r����� . Z� ���� 
������l� do�� �i�l�atga��� . 
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Monique Huys 
Mijn honger naar de kennis over planten en de 
kracht van de kruiden werd alsmaar groter. 
Dat kruiden zowel culinair als medicinaal 
gebruikt kunnen worden weten we, maar de 
diepere kennis ontbreekt soms. Verschillende 
cursussen die ik volgde zoals kruidenteelt, 
herborist, theesommelier en natuurgids hebben 
veel geheimen prijsgegeven. Deze passie deel ik 
graag met liefde aan geïnteresseerden.

Aaishovedriesstraat 12, Kruishoutem 
huys _monique@hotmail.com
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Gemengde  
kruidensla

1 groene sla, 1 rode sla, 
2 fijn geraspte wortelen, 
10 gehalveerde kerstomaatjes, 
100 g posteleinblaadjes, 1 sjalot 
of pijpajuintjes, 200 g wilde 
groenten (paardenbloemblad, 
daslook, Oost-Indische 
kersblaadjes, madeliefblaadjes, 
smalle weegbree, munt), 
2 eetlepels olijfolie extra vierge, 1 eetlepel appelazijn, 
1 theelepel zeezout fleur de sel, eventueel een handje 
walnoten 

Spoel de groenten, snij ze fijn en meng onder elkaar. 
Voeg de walnoten, olijfolie en appelazijn toe en kruid 
met peper en zout. De salade kan je versieren met 
eetbare bloemen zoals madeliefjes, Oost-Indische 
kers, paardenbloem, viooltjes, goudsbloemlintjes.
Dit slaatje past uitstekend bij de barbecue of bij een 
koud buffet.

Monique Huys

Naar kok/herborist

H�� z�n�i��� ba���i��� st�a�, 
h�� ������ �e� �r�m� z�� ���� .

A��� �l�n��n����� v�� �� 
Oos�-In�is��� ��r� ���� �e�ba�� �� 
�m���� ���i� ����ra�h�i�.
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Heilzame sappen

Basis: 1 kg wortelen, 4 appels, 2 selderijstengels 
Aanvulling: 1 handvol paardenbloemblad, 1 handvol 
brandnetels en 30 g radijzen of rammenas (voor een 
betere werking van de lever), 1 handvol spinazie, 1 handvol 
peterselie, bieslookstengels, een teentje knoflook, 
3 boerenkoolbladeren (voor een goede bloedsomloop), 
2 komkommers met schil, 100 g spinazie, ½ rode paprika 
zonder zaden, een kleine handvol peterselie (voor een 
strakke huid)

De groenten en het fruit gaan door de sapcentrifuge en 
zo verkrijgen we sappen. Door de vezels te verwijderen 
worden de sappen snel en gemakkelijk opgenomen 
door het lichaam. Dit sap is heel eenvoudig en 
heilzaam voor het lichaam. Het zit boordevol enzymen, 
smaken, vitaminen en mineralen.

Monique Huys

Naar kok/herborist
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Pastinaaksoep met kruidentuiltje

2 pastinaken, 300 g wortelen, 2 uien, 2 stelen prei, 4 stengels 
witte selder, kruidentuiltje (van lavas, venkelloof, snijbiet, 
dragon en brandnetel), peterselie en postelein, 2 cm gember, 
3 eetlepels olijfolie, 4 l kippenbouillon, zout, peper en 
korianderzaadjes 

Schil en snij de pastinaak en wortelen in stukken. Was 
de snijbiet, prei en selder en snij in stukken, snipper de 
uien. Verhit de olijfolie in de pot en fruit de gesnipperde 
ui aan, voeg de gesneden pastinaak, wortelen, selder 
en gember toe en laat gaar stoven. Voeg de bouillon 
en het kruidentuiltje toe en laat 10 minuten zachtjes 
afgedekt koken. Voeg de peterselie en de postelein 
(niet laten meekoken) toe en breng op smaak met 
peper, zout en korianderzaadjes. Mix de soep fijn en 
voeg naar wens een beetje room toe. 

Monique Huys

Naar kok/herborist



44

Naar inhoud

Volgende pagina

Pittige  
kruidenkaastoastjes

500 g verse kaas, 10 g peterselie, 10 g bieslook, 
5 g korianderblad, 1 eetlepel mosterd, 1 teentje knoflook, 
peper en zout

Hak de groene kruiden zeer fijn en meng ze met de 
verse kaas, mosterd en geperste knoflook. Breng op 
smaak met peper en zout en besmeer de toastjes 
met een laagje kruidenkaas. Versier naar keuze met 
eetbare bloemen zoals madeliefjes, viooltjes, Oost-
Indische kers, goudsbloem, paardenbloem, …

Monique Huys

Naar kok/herborist

10 ���u��� n� �e� ������ � 
��r��� v�� ���lo�� ���k� �� 
ac����� s�� (�n�i��id�n� ���i����) 
���� ��ec������.

K��lo�k������? Kn����� wa� 
��r�� �e��r����� � �r���� ���i��� 
� ����� ��� k���� �r���� ���� � 
�������.



45

Naar inhoud

Volgende pagina

Rode bietenzalfje

4 rode bieten, 2 à 3 (stoof)appels, 2 eetlepels ruwe rietsuiker, 
2 eetlepels notenolie (koude persing), 1 ui, peper en zout 

Was de rode bieten en kook de ongeschilde (best met 
5 cm loof, om niet te bloeden) bieten gaar en laat 
afkoelen. Als je over de bietjes wrijft, komt de schil 
los. Snij ze daarna in schijfjes of kleine blokjes. Schil 
de appels en stoof gaar. Meng de bietjes, de gestoofde 
appels en gestoofde ui en voeg 2 eetlepels ruwe 
rietsuiker en 2 eetlepels notenolie toe. Mix of blender 
de bietjes tot een zalfje en breng op smaak met peper 
en zout. Het bietenzalfje past uitstekend op een toastje 
of kan dienen om een bord te dresseren. De toastjes 
kunnen versierd worden met een snippertje ajuin of 
een eetbaar bloemetje zoals een goudsbloemlintje … 

Monique Huys

Naar kok/herborist

J� k�� z���� �� b�� �l� �e� l�� 
v�� �� ���i� �m���n�� �j��� �� 
��rs������n�� ���e�h��� ��������� . 

O�� �e� j�n�� �la� v�� �� ro�� 
��e� i� ���� v�e�za�� �� ������ �� 
��� �l�a��� . He� ��va� �it����� A 
�� C, ����� �� k���. 



Veerle De Vos 
13 jaar geleden, na het volgen van een 

herboristencursus, is onze kruidentuin heel 
klein gestart. Nu, zoveel jaar later, is de tuin 

uitgegroeid tot een educatieve medicinale 
kruidentuin, met meer dan 350 soorten 

medicinale kruiden, wilde inheemse planten en 
vergeten groenten. 

Ik geef graag een woordje uitleg over de 
kruiden en hun geneeskrachtige werking en 

toepassing, het culinair gebruik, de verwerking 
en bewaring. Van klein tot groot, iedereen is hier 

welkom.

Herboristerie Helianthus, 
Brembosstraat 40, 1800 Vilvoorde,  

02 751 75 85,  
brembos40@telenet.be,  

herboristje.be,  
opentuinenlandelijkegilden.be

Naar inhoud
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Groene smoothie

1 glas water, 1 komkommer, 1 appel, 1 banaan, ½ koffielepel 
vlierpoeder, een handvol jong fris groen uit de tuin: smalle 
weegbree, zevenblad, duizendblad, tuinmelde, brandnetel, 
citroenmelisse, Oost-Indische kers, blaadjes van radijs, 
ruccola of munt

Verwijder het klokhuis uit de appel en snij hem in 
partjes. Snij ook de komkommer en de banaan in 
stukjes. Was het jonge groen en snij in stukken. 
Doe alles samen met een glas water in een blender 
en mix. Serveer in grote glazen en geniet van deze 
energiebom. 
Maak ook eens een rode versie. Vervang het groen door 
rood fruit zoals frambozen, aalbessen, bosbessen, 
zwarte bes, ½ koffielepel rode bietenpoeder. 
Serveer in grote glazen en geniet van deze 
antioxidantenbom.

Veerle De Vos 



48

Naar inhoud

Naar kok/herborist

Volgende pagina

Groentespread

1 broccoli, 1 tas erwtjes, 40 g parmezaankaas, 
100 g zonnebloempitten, 100 ml koolzaadolie, peper en zout, 
½ koffielepel muntpoeder 

Blancheer de erwtjes, stoom de broccoli. Rooster de 
zonnebloempitten in een pan met antiaanbaklaag. 
Doe alles in de blender of keukenrobot en mix. Voeg 
eventueel nog wat olie toe als de spread nog te vast is.

Veerle De Vos 

K������ ‘Ch�m����l� �e�u�i�i�’ 
���� ��� s����� �nts����n�����n�� 
�����n�. 

E�w��e� ���� �i������� �� za��� 
v�� ��� ���n����l���i�� �l�n� ��� 
�� ��� ���l��� ����� . 
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Zoet beleg

1 kleine pompoen ‘Sweet dumpling’, 1 tas krenten, 
1 koffielepel kaneel 

Schil de pompoen en haal er de pitjes uit. Laat de 
krenten weken in wat water. Stoom de pompoen en 
maak er puree van, meng er daarna de uitgelekte 
krenten onder en doe er als laatste de kaneel bij. Dit 
is een lekker en gezond beleg en bovendien zonder 
suiker.

Veerle De Vos 

Oogs� p��p��� zo�r� �� s��n��� 
�r�o� i� �� �� s���� h�r�. 
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Paddenstoelenspread  
op een witloofschuitje

400 g kastanje paddenstoelen, 200 g shiitakes, olijfolie, 
1 teen knoflook, 1 eetlepel tijm, sap van een citroen, 1 eetlepel 
balsamicoazijn, handvol bieslook, peper en zout, witloof

Bak de in stukken gesneden paddenstoelen en 
shiitakes in olijfolie. Voeg fijngesneden knoflook, tijm 
en citroensap toe en bak nog 1 minuut. Doe alles in 
een keukenrobot en voeg de azijn en nog wat olijfolie 
toe. Mix alles tot een smeuïge puree, voeg naar smaak 
peper en zout en de helft fijngesnipperde bieslook toe. 
Serveer in een witloofblaadje en strooi er het restant 
bieslook over.

Veerle De Vos 

A��� �l�n��n����� v�� �� 
Oos�-In�is��� ��r� ���� �e�ba�� �� 
�m���� ���i� ����ra�h�i�.

D� �i�h������� kast���� 
pad��nst��� ���� ��� s���i���� 
s��uc�u�� �� ���� �ma�� d�� ���� 
���� �r����� . 
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Dominique Vreven
Als chef-kok van restaurant ‘t Vlierhof cultiveer 
ik reeds meer dan 30 jaar een moestuincomplex 
met honderden groenten, kruiden en 
fruitsoorten. Wat ooit begon als verzameling 
van ‘vergeten groenten’ is uitgegroeid tot een 
immense ‘tuin van Eden’ die me elk seizoen 
inspiratie geeft om steeds weer nieuwe smaken 
en aroma’s te ontdekken. Als herborist, publicist 
en voorzitter van het Kruidenkenniscentrum 
van Herkenrode in Hasselt heb ik ook een 
goed inzicht over het gezondheidsaspect van 
al dat lekkers en geef daarover regelmatig 
voordrachten en schrijf voor diverse bladen. 
Mijn grootste hobby is mijn job en die 
beoefen ik dan ook 7 dagen op 7 waarvan ik 
3 dagen in de tuin zit, me bezig hou met het 
Kruidenkenniscentrum en artikels schrijf. De 
andere 4 dagen sta ik in de keuken en breng 
mijn moestuin en kennis op het bord.

Restaurant ’t Vlierhof  
Hasseltsestraat 57a Bilzen,  
089 41 44 18 
vlierhof.be
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Harderbaars met wortelen  
en koriander

3 dl wortelsap, 12 wortelen in verschillende kleuren, 3 cm 
gember, 1 sjalot, 2 teentjes knoflook, bosje koriander, 
4 moten harderbaars of zeebaars (grijze dorade kan ook), 
hoeveboter en olijfolie

Maak 3 dl wortelsap met een sapcentrifuge. Schil de 
12 wortelen en snij ze in stukjes van 5 cm lang en 1 cm 
dik. Leg ze in een ingeboterde vuurvaste kom. Snij 
3 cm gember, 1 sjalot en 2 teentjes knoflook heel fijn en 
verdeel ze over de wortelen. Kruid met de helft van de 
koriander, peper en zout en giet er het wortelsap over. 
Zet de schaal 20 minuten in een hete oven op 185°C. 
Om aanbranden te voorkomen schep je de wortelen 
regelmatig om.
Snij de baars overlangs in om krullen te vermijden. 
Kruid met peper, zout en koriander. Bak de filets in de 
helft olijfolie en de helft hoeveboter. Schep een bergje 
wortelen met een weinig sap in het midden van het 
bord en schik er de harderbaars op. 

Dominique Vreven
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Iberico-haasje met basilicum en 
ragout van gele biet en druifjes

Iberico-haasje (varkenshaasje kan ook), 400 g gele biet, 1 ui, 
2 teentjes knoflook, 1 dl witte wijn, 1 dl vlierbloesemazijn, 
1 eetlepel bloemsuiker, 1 steranijs, 1 eetlepel blonde rozijnen, 
150 g pitloze witte druiven, 2 dl bruine fond, scheutje room, ½ 
koffielepel fijngehakte tijm, rozemarijn en salie, 2 eetlepels 
fijngesneden basilicum, hoeveboter en olijfolie

Snipper de ui en knoflook fijn en stoof aan in wat 
boter. Snij de bieten in stukjes van 2-3 cm en voeg ze 
toe. Doe er dan de witte wijn bij, de vlierbloesemazijn, 
de bloemsuiker, peper en zout, de steranijs en de 
rozijnen. Laat het geheel 20 minuten zachtjes stoven 
tot de bietjes gaar zijn. Verwijder de steranijs en voeg 
er 2 minuten voor het serveren de druiven aan toe. 
Vermeng de ingekookte fond met een scheutje room en 
breng op smaak. Laat zachtjes inkoken tot de gewenste 
dikte. 
Snij de haasjes in de gewenste vorm en voeg naar 
smaak peper, zout, rozemarijn, tijm en salie toe. Bak 
de haasjes in de helft olijfolie en de helft hoeveboter tot 
ze mooi gekorst zijn. Voeg op het laatste moment de 
fijngesneden basilicum aan de saus toe en serveer.

Dominique Vreven
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Kruidencake

3 eieren, 200 g bloemsuiker, 200 g zelfrijzende 
bloem, 125 g hoeveboter, 1 potje gemalen saffraan of 
15 saffraandraadjes, 1/3 geraspte muskaatnoot, 1 mespuntje 
kruidnagel, ½ koffielepeltje gemalen kaneel, verse kruiden: 
roomse kervel, munt, citroenmelisse, citroenverbena, …

Doe de eieren in een mengkom en mix ze gedurende 
enkele minuten. Voeg de bloemsuiker toe en mix 
opnieuw 4 minuten. Doe er de saffraan, muskaatnoot, 
kruidnagel en kaneel bij en voeg nu de bloem toe en 
mix zorgvuldig tot er geen klontertjes meer te zien zijn. 
Voeg nu de gesmolten boter toe en mix alles tot een 
mooi geheel.
Hak al de kruiden fijn en meng ze door het beslag. Giet 
het deeg in een ingeboterde en bebloemde vorm en 
bak 45 minuten op 160°C. Haal de geurige kruidencake 
uit de oven en laat hem afkoelen tot hij lauw is. Heerlijk 
bij koffie of kruidenthee.

Dominique Vreven
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Tomatensoep

10 grote uien, 12 rijpe tomaten, ½ eetlepel hoeveboter, 
2 l kippen- of groentebouillon of bouillonblokjes, peper en zout 
Naar eigen smaak: 2 kleine tomatenblaadjes (vroeger dacht 
men, verkeerdelijk, dat tomatenblaadjes giftig waren). Ze 
zorgen voor een aangename en versterkende tomatensmaak. 
Gebruik ze wel met mate. 

Schil de uien en stoof ze op een zacht vuurtje in hoeveboter tot 
ze glazig zien. Voeg de bouillon toe en breng aan de kook. Snij 
8 tomaten in stukjes van 2 cm en voeg ze toe. Laat alles één uur 
zachtjes pruttelen. Breng water aan de kook, snij een kruisje in 
de resterende tomaten en leg ze 5 seconden in het heet water. 
Koel ze dadelijk af in ijskoud water zodat de tomaten knapperig 
blijven. Schil ze, snij in vier delen en ontdoe het vruchtvlees van 
de pitjes. Snij dit vruchtvlees in miniblokjes en leg ze apart. Snij 
de schillen fijn en doe ze samen met de pitjes bij de kokende 
soep. Als je tomatenblad hebt mag je twee blaadjes fijn snijden 
en ze 5 minuten voor het einde van het kookproces toevoegen. 
Een minimaal gebruik van tomatenblad accentueert de 
tomatensmaak. Mix de soep langdurig tot je een fluweelzachte 
structuur krijgt. Breng op smaak met peper en zout en voeg 
er de rauwe tomatenblokjes aan toe. Laat deze even mee 
opwarmen en serveer. Voor een ietsje meer gebonden soep 
kan je het wit van één courgette meekoken, dat gaat dan 
wel een beetje ten koste van de tomatensmaak. Als de soep 
te zurig is, kan je een snuifje suiker toevoegen. Dit is een 
eenvoudige en heerlijke soep in het tomatenseizoen.

Dominique Vreven
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Franky Malbrancke 
25 jaar geleden studeerde ik af aan de 
hotelschool in Koksijde. Na enkele jaren werken 
in de horeca heb ik in 1997 de keuze gemaakt 
om mijn kennis en passie over te brengen op 
de jonge generatie, het ‘nieuwe keukengeweld’. 
Vanaf 2007 geef ik geen les meer, maar heb ik 
een organiserende functie binnen de school. 
Toch kriebelt het nog steeds om mijn kennis 
over te brengen. Mijn passie voor Spanje draagt 
bij tot de keuze om tapas te maken tijdens mijn 
workshops. Van deze smaakvolle en kleurrijke 
gerechten proeven we telkens weer tijdens 
onze vakantie die we in de Spaanse steegjes 
doorbrengen.

Culinaire opleidingen  
info@frankymalbrancke.be  
horecaopleiding.be
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Croque-monsieur  
met ansjovis, tomaat  
en mozzarella

Voor 12 personen: 12 sneden vierkant wit brood, blikje 
ansjovis, 1 stuk mozzarella en 2 tomaten (eventueel 
zongedroogde)

Snij de korst van het brood. Leg op elke snede brood 
uitgelekte ansjovis, bedek met tomaat en mozzarella 
en terug een snede brood. Bak af in een croque-
monsieur-toestel of in een pannini-grill en snij in twee 
driehoekjes.

Franky Malbrancke 

K��lo�k������? Kn����� wa� 
��r�� �e��r����� � �r���� ���i��� 
� ����� ��� k���� �r���� ���� � 
�������.

W��� ����i�� t�ma��� ��������� 
��� wa� �it����� C ma�� �� 
h��������i� �n�i��yd�n��� w�rd� 
���� �����. 
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Gekruide kippenspiesjes

Voor 15 stuks: 300 g kipfilet, 4 citroenen, 1 koffielepel 
zeezout, 1 koffielepel vissaus (thai), 2 teentjes knoflook, 
oregano, olijfolie en rozemarijntakken

Snij de kipfilet in blokjes van 2 × 2 cm, pers de 
citroenen en meng het sap met de vissaus en het 
zeezout. Laat de kip een uurtje trekken in deze 
marinade, liefst op kamertemperatuur. Verwarm de 
olijfolie en doe er de teentjes knoflook bij. Bak de kip in 
de olie, niet te lang zodat die niet droog is, overstrooi ze 
met wat oregano en steek ze op rozemarijnstokjes of 
gewone prikkers.

Franky Malbrancke 
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Gevulde dadels met geitenkaas

Voor 15 stuks: 15 dadels, 15 dunne sneden gerookt spek, 
1 blokje geitenkaas

Verwijder de pitten uit de dadels en vul de holtes met 
een stukje geitenkaas. Omwikkel de dadels met het 
spek en doorprik met een tandenstoker. Leg ze op een 
ovenschaal en warm op.

Franky Malbrancke 
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Kroepoek met garnaal,  
appel en radijs

(Nog af te bakken) kroepoek, 100 g grijze garnalen, ¼ appel 
(type Granny), 4 radijzen, citroenmayonaise en bieslook

Bak de kroepoek en laat afkoelen. Dresseer op de 
kroepoek wat garnaaltjes, dobbelsteentjes radijs en 
appel, enkele puntjes mayonaise en bieslook.

Franky Malbrancke 
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Pan tomaca (Catalonië)

Voor 12 personen: 12 sneden brood (bijv. ciabatta), 
2 tomaten, 4 teentjes knoflook, olijfolie

Snij het brood in sneden van ongeveer 1 cm dik, doe 
er wat olijfolie op en steek ze in de broodrooster of leg 
ze in de oven tot ze goudbruin kleuren. Wrijf ze nadien 
in met look. Neem een tomaat en snij in vieren, neem 
de tomaat in de hand en wrijf met de gesneden kant 
rijkelijk over het brood.

Franky Malbrancke 
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Velouté  
van gele paprika

12 kleine porties: 2 gele paprika’s, ½ l melk, 
1 kippenbouillonblokje, 1 teentje knoflook, 1 ui, peper en zout, 
olijfolie en basilicum voor de afwerking

Stoof de ui en paprika’s aan met een teentje knoflook 
(teentje in kleine stukjes snijden) in wat olijfolie, zet 
de groenten onder met melk, laat opkoken en voeg 
het bouillonblokje toe (opgelet: melk kookt snel 
over). Naargelang de dikte eventueel nog wat melk 
toevoegen en afkruiden. Net voor het serveren nog 
even mixen, afwerken met een scheutje olijfolie en 
eventueel een blaadje basilicum of fijn gesnipperde 
basilicum.

Franky Malbrancke 

D� ro�� p����k� ��va� ������ 
z����� �it����� C �l� �� (�������) 
�r���� p����k�.
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Alex Kool
Als docent kom ik graag onder de mensen 
om hen iets bij te brengen. Als gepassioneerd 
wijndeskundige hebben wijnen haast geen 
geheimen voor mij. Het is prettig werken als 
ik het een aan het ander kan koppelen. Via 
Wineskool wil ik wijnkennis op een aangename 
manier bijbrengen door cursussen, degustaties, 
kelderadviezen of reizen te organiseren. Naast 
wijnen geef ik ook workshops bieren, cocktails, 
gedistilleerde drank, sake en tapas. Het leven 
kan zo lekker zijn …

Wineskool  
0474 52 87 13  
wineskool.belgium@gmail.com 
wineskool.be
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Aardappelsoepje  
met kervel  
en noordzeegarnalen

Voor 4 personen: 250 g aardappelen, 100 g gepelde grijze 
garnalen, 1 ui, 1 soepprei, 1 bussel kervel, 6 dl visbouillon, 
1,5 dl zure room, bakboter, peper en zout 

Snij de ui en prei in ringen en stoof aan met boter. Snij 
de geschilde aardappelen in blokjes en voeg ze toe. 
Overgiet met de visbouillon en laat 45 minuten koken. 
Spoel de kervel, hak grof en laat 5 minuten meekoken. 
Mix het geheel met de staafmixer en haal door een 
zeef. Breng op smaak met peper en zout. Verdeel room 
en garnalen in de borden en schenk de soep erover. 

Alex Kool 

E�w��e� ���� �i������� �� za��� 
v�� ��� ���n����l���i�� �l�n� ��� 
�� ��� ���l��� ����� . 

A�rd������� ��v���� �it����� 
B6, g�e� �e��� ���m��i���i� �� 
��rs�����n� vo�� �e� ����ws��l��� . 
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Albondigas (vleesballetjes)  
van bij ons

300 g kippengehakt, 300 g bloemige aardappelen, 2 sjalotjes, 
1 ei, paneermeel, 2 theelepels komijn, 2 eetlepels gehakte 
peterselie, 1 eetlepel gehakte koriander, peper en zout, 
bakboter 

Schil de aardappelen, kook ze gaar in gezouten water, 
giet ze af en pureer. Meng de afgekoelde puree met 
het gehakt, het ei en de fijngesneden sjalotjes. Voeg 
paneermeel toe tot de massa droog genoeg is. Voeg 
vervolgens peterselie, komijn en koriander toe en 
kruid naar smaak met peper en zout. Meng alles goed 
door elkaar en rol balletjes van het mengsel. Bak ze 
krokant in boter gaar. Serveer met een mayonaise-
mosterdsausje.

Alex Kool 
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Kalkoenblokjes  
met groentjes en curry

250 g kalkoenfilet, 250 g aardappelen, 1 wortel, 1 courgette, 
100 g erwtjes, 1 ui, 1 teentje knoflook, 2 koffielepels gehakte 
bieslook, 4 dl kippenbouillon, olijfolie, peper en zout, 
1 koffielepel zachte currypoeder, 1 eetlepel gehakte (platte) 
peterselie 

Snij de groenten en aardappelen in blokjes van 0,5 cm. 
Leg de erwtjes in koud gezouten water en laat ze 
1 minuut koken. Koel ze af onder koud stromend water. 
Leg ze opnieuw in gezouten water en laat ze koken 
tot ze gaar zijn. Snipper de ui en knoflook en snij de 
kalkoenfilet in blokjes van 1 cm. Fruit de knoflook en 
ui aan in olijfolie, voeg de kalkoenblokjes toe en bak ze 
op. Doe vervolgens de aardappel- en groenteblokjes 
bij het geheel en bestrooi het met currypoeder, peper 
en zout. Overgiet alles met de kippenbouillon en laat 
op een zacht vuurtje garen tot de bouillon volledig is 
opgenomen. Bestrooi met peterselie en bieslook en 
dien op in glazen potjes.

Alex Kool 
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Madam Confituur 
Ik, Madam Confituur, oftewel Katrien Hoebers, 
doe niets liever dan het jamvirus te verspreiden. 
Met mijn website en boeken haal ik,  39-jarige 
mama van drie zonen, confituur maken van 
onder het stof en zet ik iedereen aan het roeren 
(en proeven). Want zeg nu zelf, wie wil er niet 
ontbijten met een heerlijk potje zelfgemaakte 
muntgelei of pompoenconfituur? Stroop je 
mouwen dus maar snel op en juuh!

Katrien Hoebers 
madam@madamconfituur.com
madamconfituur.com
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Aardbeienconfituur  
met peper  
en balsamico

Voor 4 potjes van 250 ml: 1 kg aardbeien, 1 dl water, 
500 g confituursuiker (versie 1 kg suiker voor 2 kg fruit), 
2 eetlepels donkere balsamicoazijn, 1 theelepel versgemalen 
zwarte peper

Laat de fijngesneden aardbeien in een grote pot met 
water 5 tot 10 minuten koken met het deksel op de pot. 
Neem de pot van het vuur en voeg de suiker toe aan de 
aardbeienmoes. Breng aan de kook en laat 3 minuten 
pruttelen. Controleer de stolling en verwijder het 
schuim indien nodig. Voeg balsamicoazijn en peper 
toe en roer goed om. Giet de warme confituur tot aan 
de rand in propere potjes, sluit af en laat omgekeerd 
afkoelen.

Madam Confituur 

Oogs� p��p��� zo�r� �� s��n��� 
�r�o� i� �� �� s���� h�r�. 

He� a�r�����l�n��� ��ho�� 
�� �� r���nf������ . 
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Frambozengelei met rozenwater

Voor 4 potjes van 230 ml: 1 kg frambozen, 1,75 dl water, 
±1 kg minuutsuiker (1 kg suiker op 1 kg fruit), 1 eetlepel vers 
geperst citroensap, 40 druppeltjes rozenwater

Breng de frambozen met het water in een ruime 
kookpot aan de kook en laat 5 minuten afgedekt koken. 
Duw met een pureestamper het sap uit de frambozen. 
Leg een steriele netel- of geleidoek in een fijne zeef. 
Als de gelei troebel mag zijn, volstaat de zeef. Giet de 
frambozenmoes door de doek en vang het sap op. Meet 
hoeveel sap er overblijft en voeg per dl frambozensap, 
90 g minuutsuiker toe. Voeg het citroensap toe, meng 
alles en breng aan de kook. Laat 4 minuten doorkoken. 
Voeg helemaal op het einde het rozenwater toe. 
Test of de gelei voldoende stolt. Schuim af met een 
schuimspaan en giet de warme gelei in propere potjes. 
Vul ze tot aan de rand, doe het deksel onmiddellijk op 
de potjes, keer om en laat afkoelen. 

Madam Confituur 
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Landelijke  
Gilden-confituur

Voor 250 ml: 200 g zeer fijn gesneden 
wortelen, sap van ½ citroen, 
3,5 dl vers geperst sinaasappelsap, 
± 250 g confituursuiker (versie 1 kg 
suiker voor 1 kg vruchten) 
facultatief: Grand Marnier of (citroen)tijm

Kook wortelen en sappen en laat 20 tot 30 minuten 
sudderen tot de wortel mals is. Maak alles fijn met 
een pureestamper (of mixer). Weeg vervolgens de 
wortelmoes, giet weer in de kookpot. Voeg nu evenveel 
suiker toe. Los de suiker op, laat 4 minuten doorkoken 
en test de stolling van de confituur. Schuim af en 
giet de confituur tot de rand in propere potjes. Plaats 
het deksel op het potje en laat omgekeerd afkoelen. 
Laat eventueel een takje tijm (in een zakje om eruit 
te vissen) meekoken of voeg Grand Marnier toe. De 
alcohol vervliegt door het koken, de smaak blijft. Toch 
liever met alcohol? Voeg hem dan op het einde toe. 
Heerlijk met paté!

Madam Confituur 

D� �r���� w���� i� c�. 4�0 ja�� 
���e��� do�� ��l������n� �ntsta�� . 
Vo�r���� wa� ��� pa�r�, 
r�o� � �i�. 
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Muntgelei

Voor 2 potjes van 230 ml: 500 ml vers geperst troebel 
appelsap, 4 koffielepels citroensap, 4 eetlepels muntblaadjes 
(fijngesneden) – dit zijn er een 40 tal, 280 g confituursuiker 
(versie 1 kg suiker voor 2 kg fruit)

Giet het appelsap in een kookpot en doe er de munt 
en het citroensap bij. Zet het vuur aan en laat het 1 tel 
koken. Zet de kookpot van het vuur en laat het geheel 
een uurtje trekken. Neem een zeef en giet er de 
vloeistof door. De muntblaadjes zullen in de zeef blijven 
hangen. Doe de vloeistof terug in de kookpot en voeg 
nu de suiker toe. Warm op en los de suiker goed op. 
Laat het geheel drie minuten stevig doorkoken en doe 
vervolgens de stollingstest. Schuim af indien nodig en 
giet de hete gelei in steriele potjes. Sluit ze af met hun 
deksel en laat omgekeerd afkoelen.

Madam Confituur 
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Perenconfituur met gember

Voor 2 potjes van 230 ml: 500 g peren (geschild en zonder 
klokhuis), 1 stukje gember (een duim groot), sap van 
2 citroenen, sap van 1 sinaasappel, 300 g confituursuiker 
(versie 1 kg suiker op 2 kg fruit) 

Snijd de peren in blokjes, schil de gember en snijd in 
kleine blokjes. Doe ze samen in een grote kookpot. 
Voeg het citroen- en sinaasappelsap toe en breng aan 
de kook. Laat 10 minuten koken met het deksel op de 
pot. Controleer regelmatig of er nog genoeg vocht in 
de bereiding zit. Indien nodig voeg je een klein beetje 
water toe. Als de vruchten mals zijn, haal je de pot van 
het vuur en maak je ze fijn met de pureestamper. Voeg 
de suiker toe en los goed op, breng het geheel opnieuw 
aan de kook en laat 3 minuten flink doorkoken. 
Controleer het stollingspunt, schuim de confituur 
grondig af met een schuimspaan. Doe de confituur in 
propere potjes, vul tot aan de rand, sluit de potjes af en 
laat omgekeerd afkoelen. Ben je niet wild van gember, 
probeer dan zeker eens kaneel of vanille!

Madam Confituur 
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