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balletjes in tomatensaus
•	 De	tomatensaus	klontert.

•	 De	kleur	is	te	flets.

•	 De	saus	is	te	dun	of	te	dik.

•	 De	balletjes	vallen	uiteen.  

 Kruid het gehakt met de spaghettikruiden en rol de balletjes.

 Rol de balletjes door de bloem en kook ze in de bouillon. Door de warmte vormt de 
bloem een korstje en vallen de balletjes niet uiteen. Roer ook niet te veel, zodat de 
balletjes zeker niet uiteenvallen.

 Gaar de balletjes 10 minuten op een zacht vuurtje.

 Smelt ondertussen de boter en roer de bloem erdoor, zodat je een roux krijgt. Laat de 
roux 5 minuten opwarmen. Zo voorkom je dat je saus een bloemsmaak heeft.

 Zet de pan van het vuur en giet er geleidelijk de melk bij. Roer stevig door om klon-
ters te vermijden.

 Voeg na de melk het water met de runderbouillon toe.

 Doe de tomatenpuree en de whisky bij de bechamel.

 Roer goed en voeg de balletjes erbij.

 Serveer met veel aardappelpuree en peterselie.

VOOR 4 PERSONEN 

800 g gemengd gehakt • PH-Spaghetti Mix • bloem • 1 liter water • 2 eetlepels PH-runder-
bouillon • 200 g boter • 200 g bloem • 1 liter melk • 2 grote blikken 
tomatenpuree • 1 eetlepel whisky • verse peterselie 

hoe los JE het op?

	 TIP	

 Je kunt de hoeveelheden voor de saus natuurlijk halveren als je het te veel vindt, 
maar ik vond het vroeger zalig om ś anderendaags de rest van de puree en de saus  
te eten.

 Wat hebben we vandaag geleerd?
Rol de balletjes in bloem.

Roer niet wanneer de balletjes koken.

Strooi nooit bloem op warme vloeistof.

 1ste   

 2De   

 3De   
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blinde vinken

•	 De	blinde	vinken	zijn	droog.

•	 Ze	zijn	aangebakken		
vanbuiten.

•	 Ze	zijn	rauw	vanbinnen.  

 Neem een kookpot waar 4 blinde vinken juist in passen. Als er te veel ruimte naast 
het vlees is, kan het vet op die plaatsen aanbranden.

 Smelt de boter tot ze schuimend goudbruin is. Kruid de blinde vinken met vleeskrui-
den en peper en zout.

 Bak ze naargelang de grootte 4 à 5 minuten aan iedere kant. Let op dat het vuur niet 
te hoog staat, anders verbranden de blinde vinken vanbuiten, terwijl ze vanbinnen nog 
rauw zijn. De warmte moet er langzaam in gaan.

 Snijd de ui en de wortel fijn en stoof ze twee minuten mee met de blinde vinken.

 Voeg de gepelde tomaten toe, samen met tijm, laurier en de bouillon.

 Laat 10 à 15 minuten verder garen onder deksel. Door het deksel ligt het vlees in een 
soort stoomoven en gaart het langzaam vanbinnen.

 Let op dat de tomatensaus niet aanbrandt.

VOOR 4 PERSONEN 

20 g boter • 4 blinde vinken • PH-vleeskruiden • peper en zout • 1 ui • 1 wortel • 1 blik 
gepelde tomaten • tijm • laurier • 1 eetlepel PH-runderbouillon 

hoe los JE het op?

 Wat hebben we vandaag geleerd?
Laat de blinde vinken langzaam garen.

Zet een deksel op de kookpot.

Gaar ze in de tomatensaus.

 1ste   

 2De   

 3De   
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babi pangang
VOOR 4 PERSONEN

4 varkenslapjes van de nek
voor de marinade: 1/2 fijngehakte ui • 1 eetlepel fijngehakte gember • 3 eetlepels koolzaad-
olie • 1 teentje knoflook, gehakt • 4 eetlepels zoute sojasaus • 1 koffielepel PH-wokkruiden 
• 1 koffielepel citroensap
voor de saus: 4 eetlepels koolzaad-of arachideolie • 3 eetlepels bruine suiker • 1/2 zoete ui 
• 1 teentje knoflook • 1 koffielepel citroensap • 1 eetlepel wittewijnazijn • 1 eetlepel ketchup
• 1 eetlepel tomatenpuree • 2 eetlepels chilisaus • 2 dl water • 1 tomaat, in blokjes • 
vers bieslook, fijngehakt • 4 lente-uitjes, in schijfjes • verse koriander, fijngehakt

hoe los JE het op?

•	 De	saus	is	te	zuur.

•	 De	citroensmaak		
overheerst.

•	 Het	vlees	is	te	droog.

•	 De	saus	is	waterachtig.

 Meng alle ingrediënten voor de marinade en marineer het varkensvlees. Zo krijgt het 
vlees de smaak van de marinade, maar wordt het tegelijk ook zachter. 

 Leg het vlees in een schotel en overgiet het met de marinade. Dek af met aluminium-
folie en laat 2 uur trekken. Gebruik vlees van de nek. Dat is vet, maar door het vet zal 
het sappiger blijven, wanneer het lang stooft. Vlees van de rug van het varken is wel 
malser maar niet zo geschikt voor babi pangang.

 Doe het vlees in een kookpot en voeg water toe tot het onderstaat. Laat 1 à 1,5 uur 
pruttelen op een laag vuur. Gebruik zeker geen deksel, want het water moet kunnen 
verdampen en de saus moet kunnen indikken. Anders blijft het water in de pot en 
wordt er geen gebonden saus gevormd.

 Laat het vlees volledig afkoelen. 

 Snijd het vlees in reepjes en bak stevig aan in de wok met koolzaadolie of arachide-
olie. Dit zijn oliën die heet kunnen worden, maar geen specifieke smaak hebben. 
Gebruik geen olijfolie omdat het te veel smaak afgeeft. 

 Strooi de suiker erover en karamelliseer het vlees.

 Voeg ui en knoflook toe en blus met citroensap en wittewijnazijn. Het citroensap dient 
om alles een tikje op te frissen. Als je er te veel aan toevoegt, wordt de marinade veel 
te zuur. 

 Voeg de ketchup, de tomatenpuree, de chilisaus en het water toe en laat even pruttelen.

 Schik het vlees op een bord. Bestrooi met de tomatenblokjes, de bieslook, de lente-ui 
en de koriander. Voeg deze ingrediënten op het laatst toe zodat ze al hun smaak nog 
net afgeven. Serveer met rijst of noedels. 

 Wat hebben we  
vandaag geleerd?
Laat het vlees zachtjes 
garen zonder deksel.

Wok alles samen in een 
smaakloze olie.

Voeg de citroen op het 
laatste toe.

 1ste  

 

 2De  

 

 3De
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beef wellington
•	 Het	vlees	is	droog.

•	 De	saus	ziet	er	niet		
mooi	uit.

•	 Het	deeg	is	niet	gebakken.

•	 Het	deeg	is	doorweekt.  

 Snijd de champignons en de sjalot in kleine blokjes of cutter ze fijn.

 Smelt de boter in een antiaanbakpan en voeg de champignons en de sjalot toe. 

 Stoof het geheel aan en kruid met peper en zout. Laat stoven tot er geen vocht meer 
in de mengeling zit. Als er nog vocht zou overblijven, zal dit door het bladerdeeg wor-
den opgenomen en kun je dit niet meer krokant bakken.

 Laat alles afkoelen.

 Kruid de rosbief met peper en zout. Kies voor een dik stuk rosbief, want een plat stuk 
zal uitdrogen tijdens het bakken. Deze bereiding moet immers lang in de oven. 

 Smelt de boter in een gewone braadpan zodat je straks lekker aanbaksel in de pan 
krijgt. Laat de boter niet te bruin worden, want dit geeft een aangebrande saus met 
vetringen bovenop. 

 Bak het vlees bruin gedurende 4 minuten aan elke kant. Haal het vervolgens uit de 
pan en leg het opzij om af te koelen. Het is belangrijk dat het vlees afkoelt, anders 
smelt het bladerdeeg onmiddellijk wanneer je de rosbief erin verpakt. 

 Blus de pan met de porto, voeg het water en de runderbouillon toe en laat even inko-
ken. Bind de saus eventueel met wat maiszetmeel, opgelost in een klein beetje water.

	 vervolg	pagina	12

VOOR 4 PERSONEN

400 g witte champignons • 1 sjalot • 20 g boter • peper en zout • 1,5 kg dikke rosbief  • 
2 dl rode porto • 2 dl water • 1 eetlepel PH-runderbouillon • maiszetmeel 
(facultatief) • 1  1/2 vel bladerdeeg • 8 sneetjes gedroogde ham • 1 eigeel  

hoe los JE het op?
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 Haal het bladerdeeg uit de koelkast en leg het op bakpapier op een bakplaat. Haal  
het bladerdeeg pas op het allerlaatste moment uit de koelkast. Zo is het beter te 
hanteren en bakt het gelijkmatig en mooi krokant. 

 Schik de sneetjes ham naast elkaar op het bladerdeeg. Ze zorgen mee voor smaak 
maar beschermen het bladerdeeg ook tegen het overtollige vocht dat nog uit de  
rosbief kan lopen. 

 Besmeer de sneetjes met de pasta van champignons. Leg hierop de rosbief en be-
smeer hem eveneens met de champignonpasta. Leg hierop weer een laagje ham en 
daarboven een half vel bladerdeeg. 

 Besmeer de randen van het onderste vel bladerdeeg met eigeel verdund met water. 
Dat zorgt ervoor dat alles aan elkaar kleeft. Vouw het dicht en besmeer het deeg met 
eigeel. Zo krijg je straks een mooie kleur.

 Bak de rosbief in een voorverwarmde oven van 180 °C gedurende 20 à 25 minuten 
(bleu), 30 à 35 minuten (saignant) of 40 minuten (à point).

 Wat hebben we vandaag geleerd?
Laat het vlees afkoelen voor je het inpakt.

Werk met een dik stuk vlees.

Laat de champignonpasta goed inkoken.

 1ste   

 2De   

 3De   
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hoe los JE het op?

boekweitpannenkoeken
met spek

•	 De	pannenkoeken	zijn		
veel	te	zwaar.

•	 Ze	vallen	uit	elkaar.

•	 Ze	zijn	niet	luchtig		
genoeg.  

 Meng het boekweitmeel met de gewone bloem. Als je zuiver boekweitmeel gebruikt, 
wordt je pannenkoek veel te zwaar.

 Maak een kuiltje en giet daar de eieren in.

 Meng de gist met de lauwe melk (opgelet: de melk mag niet te warm zijn, want dan 
breekt de gist af en zal het deeg niet meer rijzen). Als de gist de zachte warmte voelt, 
blaast hij lichtjes op.

 Giet de melk voorzichtig bij de bloem en roer goed. Zo vermijd je klonters.

 Giet wat olie in een pan met antiaanbaklaag. Zo zal de pannenkoek zeker niet aan de 
pan kleven.

 Leg de spekreepjes in de pan en bak ze mooi bruin. Giet er het deeg over en bak  
zo’n 2 minuten aan beide kanten.

VOOR 4 PERSONEN

250 g boekweitmeel • 250 g gewone bloem • 4 eieren • 40 g verse gist • 1 liter melk • olie • 
2 sneetjes breydelspek per pannenkoek

 Wat hebben we vandaag geleerd?
Gebruik gewone bloem en boekweitmeel.

Roer goed om klonters te vermijden.

Gebruik een pan met antiaanbaklaag.

 1ste   

 2De   

 3De   
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