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Zo trots als een Lavansiaan!
Bij Lavans werken dagelijks meer dan 20 verschillende
culturen onder één dak. De respectvolle manier waarop
we dagelijks met elkaar omgaan is een prachtig voorbeeld
voor de huidige wereld. De wederzijdse waardering proef
je letterlijk door ons hele bedrijf. Het delen van elkaars
passie en trots tijdens de tweede editie van onze multiculturele proeverij was dan ook een waar feest. En dat
hebben we allemaal vastgelegd in dit kleurige receptenboek. Samen hebben we maar liefst 50 smaakvolle
gerechtjes bereid, afkomstig uit ieders oorspronkelijke
keuken. Kortom, deel mee in onze passie en proef Lavans.
Eet smakelijk!

2.

3.

Afrikaanse
cultuur

4.

5.

Nathalie’s recept
Djenkoumé met kippenvleugel

Nathalie’s recept
Amanda met tilapia

Ingrediënten

Bereidingswijze

Ingrediënten

Bereidingswijze

•
•
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•
•
•
•
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1. Verwarm de oven voor op 225 °c.
2.	
Snijd de kip in stukken en kook de kip 8 minuten in
een pan met een beetje water, peper, zout, knoflook
en maggi. Haal de kip daarna uit de pan en bewaar
het kookvocht.
3. Snijd de ui en tomaten in stukken.
4.	
Hak de chilipepers samen met zout, peper, maggi
en een scheutje olie in een keukenmachine.
5.	
Bereid de kipstukken in de oven tot ze goudbruin
zijn. Gebruik een ruime ovenschaal.
6.	
Voeg aan het kookvocht van de kip de tomatenpuree,
tomaten, ui en palmolie toe. Laat het geheel zachtjes
doorkoken tot het een smeuïge saus wordt. Voeg
hierna de griesmeel toe en roer goed door, zodat
het een vast gerecht wordt. Om de griesmeel te
verdunnen kun je eventueel nog heet water
toevoegen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.

1 kg griesmeel
3 kilo kip
Tomatenpuree
2 chilipepers
5 tomaten
1 ui
Zout
Peper
Maggie blokje
Knoflook
Scheut palmolie

Serveren
Serveer de kip met griesmeel samen met
een lepel chilisaus.

6.

1 paprika mix
4 uien
5 tomaten
10 bakbananen
3 tilapiafilets
1 Madame Jeanette peper
Zout
Peper
Olijfolie
Maggi blokje

Serveren
Serveer de tilapiafilets samen met de
gebakken baan.


Verwarm
de oven voor op 225 °c en hak de Madame
Jeanette peper in een keukenmachine fijn.
2.	
Bestrooi de tilapiafilets.: met een snufje zout en
peper, Maggiblokje (verkruimeld), een beetje
olijfolie en een halve theelepel gehakte Madame
Jeanette peper. Laat dit een half uur intrekken.
3.	
Snijd de bananen in schuine plakjes van ongeveer
1 cm en bestrooi ze met zout naar smaak.
4.	
Snijd de bananen in schuine plakjes van ongeveer
1 cm en doe er zout naar smaak op.
5.	
Bak ondertussen de bananestukjes goudbruin.
Gebruik hiervoor een pan met een ruime hoeveelheid
goed verhitte olie, zodat de bananenstukjes
helemaal in de olie liggen. Gebruik een schuimspaan.

7.

Nathalie over haar Riz Graz
Nathalie is zelf Nederlands, maar haar partner komt uit Afrika
en daarom serveerde ze een typisch Afrikaans gerecht. “Ik
kook zelf al jaren Afrikaans, het is heerlijk. Maar met dit gerecht
heb ik toch echt de hulp ingeroepen van mijn vriend”. Riz Graz
is een rijstgerecht waar je het onderste laagje rijst op culturele
wijze laat aanbranden. Dit zorgt voor een speciale smaak. “Bij
mij wordt alles zwart, mijn vriend kan dit veel beter. Ik heb hem
daarom maar geholpen met de afwas”.
Bij Nathalie thuis is er zelfs onderlinge ‘strijd’ over wie de
aangebakken rijst mag opeten. “In Afrika vindt iedereen dit
juist het lekkerst. Maar als ik het serveer in Nederland, haal ik
de zwarte rijst eruit. Nederlanders houden hier niet zo van”.

8.

9.

Nathalie’s recept
Riz graz
Ingrediënten

Bereidingswijze

•
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•
•
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1.	Snijd de rundvlees in stukjes en kook deze 15
minuten zachtjes in een pan met een beetje water,
zout, peper en maggi. Haal het vlees uit de pan en
bewaar het kookvocht.
2. Snijd de ui, tomaten, kool en wortel in stukjes.
3. Was de rijst met ruim water.
4. Bak de stukjes rundvlees in olijfolie krokant.
5.	
Voeg alle ingrediënten (tomatenpuree, tomaten,
wortel, kool, ui en Mexicaanse groentemix) toe aan
het kookvocht en roer door. Voeg, zodra alles goed
vermengd is, de gewassen rijst toe. Laat het geheel
koken op middelhoog vuur.
6.	
Als de rijst gaar begint te worden, dek je de pan af
met plastic en een deksel. Laat het nog even
nagaren op laag vuur.
7.	
De onderste laag van de rijst zal aanbranden,
maar dat hoort zo. Dit geeft de traditionele en
unieke smaak aan het gerecht.

1 kg rijst (grote korrel)
Tomatenpuree
10 tomaten
Wortel
Kool
1 ui
2 kg rundvlees
500 gr Mexicaanse groentemix
Zout
Peper
Madame Jeanette peper
Maggie
Olijfolie

Serveren
Serveer in een diep bord.

10.

11.

Tasty America

12.

13.

Jennifer’s recept
Cheesecake toetje
Ingrediënten

Bereidingswijze

Voor 4 personen
• 200 gram Griekse yoghurt
•	250 ml opgeklopte slagroom
• 6 theelepels suiker
• Snufje koek- en
speculaaskruiden
• Circa 12 Bastogne koeken
• Aardbeien

1.

Serveren

 lop de Griekse yoghurt met de suiker en een snufje
K
koek en speculaaskruiden wat luchtiger.
2.	
Voeg vervolgens de opgeklopte slagroom toe en
schep dit door het Griekse yoghurt mengsel.
3.	
Verkruimel de Bastogne koeken met de hand of
met een keukenmachine.
4.	
Verdeel de helft van de koekkruimels over 4 glazen.
Verdeel hier de Griekse yoghurt overheen. Vervolgens nog wat koekkruimels en als laatste wat
fijngesneden aardbeien.

Tip: gebruik ook eens ander rood fruit
zoals frambozen.
Tip: ook lekker met Oreo’s in plaats van
Bastogne koeken.

14.

15.

Oosterse
sferen

16.

17.

Melissa over haar
multiculturele opvoeding
Melissa is opgegroeid met haar stiefmoeder uit Indonesië.
De Indonesische cultuur is haar dus letterlijk met de
paplepel ingegoten. Melissa is zelfs zo begaan met de
cultuur, dat ze met haar handen eet als ze bij haar vader
en stiefmoeder is. “Dit is iets wat zij doen in die cultuur
en dat respecteer ik”.
Tijdens de proeverij serveerde Melissa een groen feestelijk
hapje, genaamd Klepon. “Ik heb het gemaakt zonder de
hulp van mijn stiefmoeder”. Palupi, een Indonesische
collega, was natuurlijk de uitgekozen persoon om de
klepon te beoordelen. “Palupi is bij mijn stand geweest
en vertelde dat het écht Indonesisch smaakte. Dat was
het grootste compliment van de avond!”.
18.

19.

Melissa’s recept
Indonesische klepon
Ingrediënten

Bereidingswijze

Ingrediënten

Bereidingswijze

Voor 20 stuks
• 100 ml water
• Groene pandan
• Pasta
• 1 schijf goela Djawa (palmsuiker)
a 50 gram
• Enkele el geraspte kokos
• 100 gr ketan meel (kleefrijstmeel)
• Snufje zout

1.	
Was de kokos in een zeef onder warm stromend
water. Druk het water goed uit de kokos en leg op
een bord.
2. 	Voeg een paar druppels pandan kleurvloeisof toe
aan 100 ml water en roer door. Giet het water bij
het ketan meel en kneed tot een soepel deeg.
3. 	Leg de goela djawa in een vijzel en stamp in kleine
brokken.
4. 	Draai kleine balletjes van het deeg. Druk met je
duim een holte in de balletjes en stop er een
brokje goela djawa in en rol tot een mooi balletje.
5. 	Breng een pan met ruime hoeveelheid water aan
de kook. Voeg zout naar smaak toe. Kook de
balletjes in het water tot ze drijven.
6. 	Haal de balletjes met een schuimspaan uit het
water. Ze zijn erg plakkerig dus zorg ervoor dat ze
niet aan elkaar vastplakken. Rol de balletjes door
de kokos.

•	1 beslagmix voor gebakken banaan
(toko)
• 1 Bakbanaan
• 100 ml water
•	Zonnebloemolie om te frituren

1.	
Voeg aan het beslagmix voor de gebakken
banaan 100 ml water toe. Maak vervolgens het
beslag volgens de verpakking.
2. Snijd de banaan in stukken en dip de banaan in
het beslag.
3. Verwarm ondertussen de zonnebloemolie en frituur
de stukken banaan in heet vet tot ze goudbruin
van kleur zijn.

Serveren
Serveer de balletjes als ze nog een beetje
warm zijn. Dit is het lekkerst. Heb je nog
wat klepon over? Geen probleem. Je kunt
ze bewaren en later een opwarmen.

20.

Melissa’s recept
Indonesische Pisang goreng

Serveren
Serveer de pisang goreng meteen nadat
ze uit de frituur komen. Je kunt ze eventueel
nog bestrooien met poedersuiker.

21.

Rico’s recept
Hete kip mango salade
Ingrediënten

Bereidingswijze

•	200 gram ijsbergsla
•	150 gram kipfilet
•	1 mango
•	2 bosuitjes
•	30 gram cashewnoten
•	½ rode paprika
•	50 gram taugé
•	1 teentje knoflook
•	½ duim gember
•	½ tl zeezout
•	½ tl cayennepeper
•	Olijfolie (extra vergine)

1.	
Snijd de kip in kleine stukjes.
2.	
Bak de stukjes kipfilet goed gaar in kokosnootolie
op middelhoog vuur.
3. Was en snijd de paprika en voeg deze samen met de
taugé toe aan de gebakken kip.
4. Schil en rasp de gember en roer deze door de kip.
5. Voeg vervolgens de gesneden knoflook, bosuitjes,
cayennepeper en zeezout toe.
6. Zet het vuur uit en voeg de geschilde en gesneden
mango toe.
7. Maak het geheel af met cashewnoten en olijfolie.
8.	
Was en snijd de ijsbergsla. Deze wordt gebruikt
voor het serveren.

Serveren
Serveer de gewassen en gesneden
ijsbergsla op een bord en leg de mix van
kip en mango er bovenop.
Tip: Bak de knoflook niet te lang mee om
een bittere smaak te voorkomen.

22.

23.

Joost’s recept
Kaphrao (rijst met kip basilicum)
Ingrediënten

Bereidingswijze

•	100 gram gesneden kip, varken of rund
•	1 ½ eetlepel gesneden knoflook
•	2 theelepels gesneden verse groene
peper (rawid)
•	1 handje Heilige basilicum (kaphroa)
• 100 gram kousenband
• 1 eetlepel olie
• 80 ml kippenbouillon
Kruiden:
• 1 eetlepel soya saus
• 1 eetlepel oestersaus
• 1 theelepel palmsuiker

1.

 erhit olie in de wok op een hoog vuur en bak de
V
knoflook en pepers.
2. Voeg vervolgens het vlees toe en blijf roeren totdat
het half gaar is.
3. Voeg nu de kousenband, kruiden en bouillon toe
en indien gewenst nog wat water.
4. Voeg vlak voor je het vuur uitzet de Thaise basilicum
toe en bak nog even mee.
Kook met ons mee!
Wil je zien hoe Joost dit recept maakt? Bekijk dan zijn
kookfilmpje op www.lavans.nl/proeverij

Serveren
Serveer het geheel met geurige pandan rijst.

24.

25.

Duitse
gemütlichheid
26.

27.

Jos’ recept
Konijnfilet in zoet/zure saus
Ingrediënten
Voor 4 personen
• Konijnenrugfilets
(600 - 800 gram)
• Konijnenkruiden
(poelier - zakje per kilo)
• Witte azijn
• 4 tot 6 uien
• 10 tot 15 kruidnagels
• 4 laurierblaadjes
• Boter (Croma)
• 2 rundvleesjus pakjes
• Bruine suiker
• Rode wijn
• Fles rode wijn
• Maggi
• Appelstroop
• Maizena
Serveren
We eten het konijnenvlees met een
flinke schep saus met uien, aardappels,
rode kool, spruitjes en een goed glas
rode wijn. Guten Appetit!

28.

Bereidingswijze
Let op: bereidingstijd 2 dagen
1.	
Leg de konijnenrugfilets in een schaal met
azijn. Snijd de uien grof en voeg toe inclusief
de kruidnagels en de laurierblaadjes. Laat dit
twee dagen staan.
2.	
Haal na 2 dagen de uien uit de azijn. Doe wat
boter in een pan en bak de uien bruin. Zet
gelijktijdig een pan op het vuur en laat daar
een half pakje boter in smelten. Doe de uien
in de gietijzeren pan en voeg een half glaasje
van de gebruikte azijn toe. Houd ook een half
glaasje apart.
3. Haal ondertussen de konijnenrugfilets uit de
azijn. Droog ze met een schone keukendoek
en bestrooi met de konijnkruiden. Bak de filets
aan in een pan. Leg ze daarna in de gietijzeren
pan en laat op laag vuur staan. Voeg ook de
kruidnagels en laurierblaadjes uit de azijn toe.
4. Maak daarna de vleesjus. Voeg de pakjes
vleesjus bij 300 ml water. Roer tot alle poeder
is opgelost.
5.	
Voeg de jus, een paar theelepels bruine
suiker, 3 eetlepels appelstroop en enkele
scheuten rode wijn toe aan het vlees. Laat het
vlees nog een uurtje garen. Na een uur dik je
de saus aan met Maizena. En klaar!

29.

Bella
Italia

30.

31.

Amke’s recept
Carpacciobonbons

Daniëlle’s recept
Caprese salade

Ingrediënten

Bereidingswijze

Ingrediënten

Bereidingswijze

Voor 8 lepels
•	8 plakjes dungesneden carpaccio
• 50 gram sla
•	2 el pijnboompitten, geroosterd
•	Paar blaadjes verse basilicum
•	2 el geraspte
Parmezaanse kaas
Truffelmayonaise:
• 1 eidooier
• 1 tl mosterd
• 1 el witte wijnazijn
• 150 ml zonnebloemolie
•	1 á 2 el olijfolie met
truffelaroma
• peper en zout

1.	Doe de eidooier in een lange maatbeker en voeg
een beetje zout, peper, mosterd en witte wijnazijn toe.
2.	Mix het geheel met een staafmixer tot een glad
papje. Mix door tot het papje wat dikker wordt.
3.	
Voeg hierna in een aantal fases de zonnebloemolie toe en mix tussendoor steeds zodat alles
wordt opgenomen in het mengsel.
4.	
Blijf net zolang mixen totdat het dezelfde dikte
heeft als mayonaise. Klop als laatste kort de
truffelolie met een garde er door.
5.	
Leg een plakje carpaccio op een bordje. Beleg deze
met een klein beetje truffelmayonaise, een klein
hoopje sla, wat pijnboompitjes en Parmezaanse kaas.
6.	
Vouw de buitenzijdes van de carpaccio naar binnen
zodat er een bonbon ontstaat. Leg de bonbon
omgekeerd (met de mooie zijde boven) op een
amuselepel of bordje.

Salade voor 4 personen
•	1 bol Mozzarella
•	2 á 3 trostomaten
•	Olijfolie
•	Balsamico azijn
•	Zoetstof
•	Peper
•	Zout
•	Verse basilicum

1.	
Snijd de mozzarella en trostomaten in blokjes en
doe ze samen in een kom.
2. Maak een dressing van: drie eetlepels olijfolie,
twee eetlepels balsamico azijn en een twee
theelepels zoetstof. Voeg peper en zout naar
smaak toe. Let op dat je de dressing in deze
volgorde onder elkaar zet.
3. Meng de dressing door de blokjes mozzarella en
trostomaten.

Serveren

Serveren
Serveer de salade in een mooie schaal
met ’n paar blaadjes basilicum.
Tip: Lekker bij een pastagerecht zoals
spaghetti of als topping op een bruschetta
(geroosterde ciabatta).

Decoreer de carpaccio bonbons met een
beetje truffelmayo, basilicum, Parmezaanse
kaas en pijnboompitten.

32.

33.

Rilana’s recept
Tagliatelle pollo di pomodoro

Loes’ recept
Toblerone semi freddo

Ingrediënten

Bereidingswijze

Ingrediënten

Bereidingswijze

•	500 gram kipfilet
•	Olijfolie
•	Kerriepoeder
•	Paprikapoeder
•	4 roma (pomodori) tomaten
of 1 blik gepelde tomaten
•	4 teentjes knoflook
•	3 sjalotjes
•	100 ml chilisaus
•	1 eetlepel pesto rosso
•	1 bouillonblokje (kip)
•	3 eetlepels ketjap
•	1 eetlepel honing
•	Klein bakje crème fraise
•	400 gram tagliatelle (droog)
•	Parmezaanse kaas
•	Verse basilicum

1. Snijd de kip in stukken.
2. Snijd de sjalotjes en de knoflook heel klein.
3. Maak een marinade van olijfolie, kerriepoeder,
paprikapoeder, knoflook en de pesto te mengen.
Leg de kip 15 minuten in de marinade.
4. Snijd een kruis in de tomaten en laat ze even zacht
koken in een pannetje water.
5.	
Bak de kip bruin in een grote pan. Voeg de sjalotjes
toe en laat dit 1 minuut meebakken.
6. Haal de tomaten uit de pan en ontvel ze. Snijd ze
in kleine stukken en voeg ze toe aan de kip. Voeg
de chilisaus, ketjap, honing en het bouillonblokje
toe. Laat dit zachtjes circa 5 minuten koken.
7. Kook de tagliatelle volgens de verpakking.
8. Voeg de crème fraise toe en roer dit goed door het
geheel.
9. Voeg nu de tagliatelle toe en laat alles nog eens
10 minuten op een laag vuur smoren.

IJs voor 8 personen
• 100 gr Toblerone chocola
• 4 grote eieren
• 1 el instant koffie
•	1 el Amaretto, cognac
of vieux
• 100 gram suiker
• 250 ml slagroom
• 3 volle el crème fraîche

1.

Serveren

Serveren
Serveer de ijstaart in plakken en
decodeer met geschaafde Toblerone
chocola.

 rijf een cakevorm in met een beetje olie en
W
bekleed de binnenkant met plasticfolie. Laat de
plasticfolie overhangen.
2. Hak de Toblerone fijn.
3. Splits de eieren. Voeg aan de dooiers in een kom
en voeg koffiepoeder, de drank en de suiker toe.
Roer tot het koffiepoeder is opgelost.
4.	
Klop in een andere kom de eiwitten stijf. Klop
aansluitend de slagroom stevig en sla als laatste
de dooiermassa met de crème fraîche luchtig.
5.	
Spatel eerst de slagroom door de koffiedooiercrème
en meng vervolgens de eiwitten er door. Voeg als
laatste de gehakte chocolade toe en schep alles
in de met plasticfolie bedekte cakevorm. Strijk de
bovenkant glad.
6.	
Vouw het overhangende folie dicht over de vulling
en plaats circa 8 uur in de diepvries.
7.	
Neem het uit de vriezer en keer het om op een
bord. Verwijder het plastic en snijd in plakken.

Leg de tagliatelle op een warm (diep) bord
en bestrooi met Parmezaanse kaas en
verse basilicum.

34.

35.

‘Als Hollander ben ik echt heel trots op mijn collega’s
van andere culturen. Ze hebben zoveel tijd gestoken
in de voorbereiding van de recepten. Wij als Hollanders
nemen hier veel minder de tijd voor.’

‘Als Lavans
bakt en braadt,
zijn we op ons
best. Genieten’!

- Henk van Hout

- Jos Lenssen

‘Ik ben zo trots op
deze proeverij,
zoveel respect voor
elkaars culturen
kun je bijna nergens
anders proeven.’
- Piet Heerkens

36.

37.

Marokkaanse
keuken

38.

39.

Marc’s recept
Kipribwat filodriehoekjes met kipvulling
Ingrediënten

Bereidingswijze

Voor ongeveer 25 stuks
•	Een halve kip (of gebruik
1 kippenbout en 1 kipfilet)
•	2 uien
•	2 eieren
•	1 tl kurkuma
•	1 tl gember
•	1 tl zout
•	1/2 tl zwarte peper
•	1/2 tl kaneel
•	Paar takjes verse platte peterselie
en koriander, fijngehakt
•	Half pak filodeeg
•	100 gr roomboter
•	100 ml zonnebloemolie

1.

Serveren
Laat de Kipbriwat enigszins afkoelen en
bestrooi dan met poedersuiker. Besaha!

40.

 ak de kip in olijfolie aan beide kanten licht bruin
B
en voeg de fijngesneden ui, koriander, peterselie
en kruiden toe en meng even goed. Laat dit op
laag vuur een paar minuten fruiten. Voeg daarna
200 ml kokend water bij de kip en laat met de
deksel op de pan op laag vuur gaar worden. Draai
tussentijds een keer om. Als de kip gaar is, haal je
hem uit de pan. Laat uitlekken en afkoelen in een
vergiet. Snijd de kip daarna in kleine stukjes.
2.	
Zet de pan met de uien op hoog vuur en roer de
losgeklopte eieren er door. Laat op hoog vuur
indikken tot bijna al het vocht verdwenen is. Doe
dit daarna in een schaal en voeg de kip toe. Laat
afkoelen.
3. Neem het filodeeg en snijd in repen van ong. 10 cm
breed. Smelt daarna wat boter in de pan en meng
met de zonnebloemolie. Bestrijk hiermee een reep
filodeeg en leg onderaan een lepel van de vulling.
Vouw nu op tot een driehoekje en leg deze op een
bakplaat met bakpapier.
4.	
Bestrijk de kipbriwat nog licht met het botermengsel
en bak 15-20 minuten in een voorverwarmde oven
van 200 graden.

41.

Marc’s recept
Harira
Ingrediënten

Bereidingswijze

Ingrediënten

Bereidingswijze

Voor 6 kommen
•	5 tomaten, ontveld
•	1 grote ui
•	Klein bosje bladselderij
•	Paar takjes peterselie en koriander
•	1 el ras el hanout (Marokkaans
kruidenmengsel, te koop bij
Marokkaanse winkels)
•	1 tl gember
•	1 tl kurkuma
•	2 tl zout (kan later eventueel meer bij)
•	1,5 tl zwarte peper
•	1 blikje tomatenpuree
•	200 gr kip of lamsvlees in blokjes
•	Kommetje kikkererwten, geweekt
•	Vermicelli (hoeveelheid naar keuze)
•	2 el bloem

1.	
Bak de vleesblokjes in wat olie aan.
2.	
Maal in een blender de tomaten en ui met de
peterselie en selderij fijn. Voeg dit aan het vlees
toe, doe de kruiden erbij en bak mee.
3. Vul de blender met 1 liter water en voeg dit toe
(laat restjes tomaat en ui gewoon zitten en giet
mee in de pan). Doe nog een halve liter water erbij.
Breng aan de kook en laat dit 1 tot 1.5 uur koken op
laag vuur.
4. Doe dan de tomatenpuree erbij en voeg ook de
kikkererwten toe. Breng het geheel aan de kook
en laat nog een half uurtje koken.
5. Nu gaan we de soep binden met bloem: doe 2 el
bloem in een kom en voeg een halve liter koud
water toe terwijl je goed blijft roeren. Roer tot je
geen klontjes meer ziet en voeg dan al roerend toe
aan je soep. Zorg dat je echt goed roert om
klontjes in je soep te voorkomen. Laat dit nog een
minuut of 20 gaar worden.
6.	
Doe tenslotte de vermicelli erbij en laat dit gaar
laten worden in 5-10 minuten.

Voor ongeveer 30 stuks
• 500 gr bloem
• 1 zakje gedroogde gist
• 1,5 tl zout
• Ongeveer 400 ml
lauwwarm water
• Olie om te frituren

1.

Serveren
Besaha!

42.

Marc’s recept
Sfenj, Marokkaanse donuts

Serveren
Maak je niet druk om de vorm. Bij Sfenj
is het zelfs de bedoeling dat de vorm
verschillend is. Besaha!

 eng de gedroogde gist met een beetje lauwwarm
M
water en roer goed door. Laat 5 minuten staan.
2. Voeg 500 gram bloem met zout toe aan het
gistmengsel. Meng het even met je handen en
voeg dan beetje bij beetje wat water toe tot je een
plakkerig en zacht deeg krijgt. Kneed dit goed.
3.	
Bedek het deeg met plasticfolie en laat het een uur
rijzen.
4. Verhit zonnebloemolie in een pan en zet het vuur
dan wat lager. Maak je vingers een beetje nat met
water (hierdoor plakt het deeg niet) en maak
bolletjes van het deeg. Maak in het midden een
gat zodat het een donut vorm krijgt. Maak het gat
groter dan een normale donut, het deeg zet tijdens
het frituren nog uit waardoor het gat kleiner wordt.
5.	
Frituur de sfenj in de olie aan beide kanten mooi
goudbruin. Zet het vuur niet te hoog, hierdoor
kunnen de donuts verbranden en aan de binnenkant
niet goed gaar worden.

43.

Mahjouba’s recept
Mals Kalfsvlees met gedroogde
pruimen en gebraden amandelen
Ingrediënten

Bereidingswijze

Gerecht voor 4 personen
• 1 kg mals kalfsvlees
• 1 ui
• Gedroogde pruimen
•	Geschilde of ongeschilde amandelen
• ½ tl peper
• ½ tl zout
• 1 tl kurkuma
• 1 tl gember
• 1 tl saffraan

1.

Serveren
Voor het opdienen gebruiken wij in de
Marokkaanse cultuur een groot bord waar
meerdere mensen van kunnen eten. Je
kunt het natuurlijk ook per bord serveren.

44.

Snijd het vlees in grove stukken. Leg het vlees in
een schaal en voeg alle kruiden toe. Laat de
kruiden goed intrekken (minimaal 3 uur).
2.	
Versnipper de ui en bak deze in een braadpan een
beetje bruin. Voeg daarna het gekruide vlees toe
en bak dit 15 minuten op hoog vuur. Laat het
vervolgens nog ± 1,5 uur sudderen op laag vuur.
3. Week de ongepelde amandelen in gekookt water
tot het vel er gemakkelijk af gaat of gebruik
gepelde amandelen (zijn te koop in iedere supermarkt). Braad de amandelen vervolgens in een
koekepan tot ze een lichtbruine kleur hebben.
4. Neem wat bouillon uit de braadpan en kook deze
5 minuten in een steelpannetje, samen met de
gedroogde pruimen. Voor wat extra smaak kun je
er eventueel wat sesamzaadjes opstooien.

45.

Hollands
glorie
46.

47.

Anne-Marie’s recept
Amuse van komkommer met broccoli en ham

Floor’s recept
Zeeuwse mosselen

Ingrediënten

Bereidingswijze

Ingrediënten

Bereidingswijze

•	250 gr broccoliroosjes, gewassen
•	100 gr plakken gekookte ham
•	Eetlepel mayonaise (naar eigen smaak)
•	1 Komkommer

1.	
Kook de broccoliroosjes in circa 8 minuten (beet-)
gaar in een pan met kokend water en een beetje
zout. Giet daarna de broccoli af en laat even
afkoelen.
2. Snijd de gekookte ham in hele kleine stukjes.
3. Prak de broccoliroosjes met een vork fijn in eendiep bord.
4. Meng de ham door de broccolipuree en maak het
geheel smeuïg met een beetje mayonaise zodat
het smeerbaar wordt. Voeg eventueel naar smaak
wat peper en zout toe.
5. Snijd de komkommer in plakjes (niet te dik). Smeer
met een lepel de broccoli-ham puree op de
komkommer.

Voor 2 personen
• 2 kg verse mosselen
• 1 ui
• 1 grote wortel
• 2 stengels bleekselderij
• 3 takjes peterselie
• 250 ml droge witte wijn

1.

Serveren
Presenteer de komkommerplakjes met
broccoli en ham op een schaal als amuse.

48.

Serveren
Serveer de mosselen uit de pan met daarbij
een warm stokbrood of frites met een
lekkere dip. Eet smakelijk!

 egin met het grondig wassen van de mosselen in
B
een bak met koud stromend water. Verwijder de
kapotte schelpen en de schelpen die open blijven
staan. Door met de schelp een tik te geven op
bijvoorbeeld het aanrecht, kan het zijn dat deze
alsnog sluit. Deze mosselen kan je dan gewoon
gebruiken voor je gerecht.
2.	
Snijd vervolgens de ui in ringen, de wortel in
plakken en de bleekselderij in grove stukken.
3.	
Zet de mosselen met de groenten, peterselie en wijn
in een grote pan op. Dek de pan af en laat de
mosselen 5-8 minuten op hoog vuur staan tot alle
schelpen open zijn. Schep de mosselen af en toe
goed om.
4.	
Verwijder de ongeopende schelpen na 5-8 minuten
en zet de mosselpan op tafel.

49.

Trees’ recept
Erwtensoep
Ingrediënten

Bereidingswijze

• 1 grote hamschijf
• 250 gram Spliterwten
• 1 ui
• 1 wortel
• ½ knolselderie
• 2 stelen prei grof snijden
•	1 pakje gerookte spekjes en rookworst
• 2 bouillon tabletten

1.	Spoel de spliterwten in een zeef onder stormend
water. Breng ongeveer 3 cm water in een soeppan
aan de kook. Voeg de erwten en hamschijf toe.
2. Terwijl de erwten en de hamschijf zachtjes koken
bereid je de groenten voor. Schil de ui en snijd in
kleine stukken. Snijd de schil van de knolselderij
en snijd in kleine blokjes. Schil of rasp de wortel
schoon en snijd ook in kleine blokjes. Snijd de
preien in de lengte doormidden en was schoon
onder de kraan. Laat uitlekken en snijd in stukken
van ongeveer een halve centimeter.
3.	
Voeg de groenten en de bouillonblokjes toe in de
pan en zet op laag vuur.
4.	
Haal het vlees uit de pan, verwijder de botten en
snijd het fijn. Doe het vlees terug in de pan.
5. Voeg als laatste de rookworst en spekjes toe.

Serveren
Serveer de soep in de winter met roggenbrood.
Tip: voeg de rookworst en spekjes pas
op het laatste toe om knalgroene gladde
soep te krijgen.

50.

51.

Trees’ recept
Hazenpeper

Trees’ recept
Wortelstamppotje

Ingrediënten

Bereidingswijze

Ingrediënten

Bereidingswijze

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.	
Snijd de haas in stukken en bestrooi met zout en
peper.
2.	
Doe boter in een pan en laat goed bruin worden,
braad het vlees licht aan.
3.	
Schil de appel. Snijd de appel, peperkoek, chocolade
en de uien grof en doe in de pan.
4.	
Voeg ook de overige ingrediënten toe (laurierbladen,
jeneverbessen, kruidnagels, gedroogde pepers,
azijn en de wijn) en laat de pan 4 uur stoven op
klein vuur.
5.	
Roer regelmatig door en voeg water en wijn toe
zodat de haas niet droog komt te staan.

Voor 2 personen
• 400 gr aardappelen
• 400 gr winterpeen
• 200 gr uien
• 1 laurierblaadje
• 10 gr boter
• 100 ml melk
• Zout en peper

1.	
Schil de aardappels, wortels en uien. Snijdt ze
in stukken en kook ze in wat water in circa 20
minuten gaar.
2. Giet het water er af en stamp het geheel fijn.
3. Voeg de boter en melk toe en strijk glad tot puree.
4. Breng op smaak met peper en zout.

1 Haas
Pakje Croma (125 gram)
4 uien
4 laurierblaadjes
5 jeneverbessen
5 kruidnagel
1 grote appel
Halve reep chocolade
5 cm peperkoek
4 eetlepels azijn
3 gedroogde pepers
Peper
Zout
1 glas rode wijn

Serveren
Serveer de wortelstampot met de
hazenpeper.

Serveren
Serveer de hazenpeper met wortelstampot.

52.

53.

Anita’s recept
Rucolastamppotje met spekjes
Ingrediënten

Bereidingswijze

Voor 2 personen
• 800 gram aardappelen
• 200 gram rucola
• 250 gram spekblokjes
•	200 gram kruidenkaas
of kruidenboter
• 100 ml melk
• Pijnboompitjes
• Peper en zout

1.	
Schil de aardappels en kook ze in circa
20 minuten gaar.
2. Snijd de rucola fijner (niet te fijn).
3. Rooster de pijnboompitjes.
4. Giet de aardappels af en stamp ze fijn.
5.	
Voeg de melk en kruidenkaas (of kruidenboter) toe
en maak glad als een puree.
6. Bak de spekjes en voeg samen met de rucola
toe aan de puree.
7. Voeg naar smaak peper en zout toe.

Serveren
Eet smakelijk!

54.

55.

Ralph’s recept
Limburgs Zuurvlees
Ingrediënten

Bereidingswijze

Voor 2 personen
• 400 gram runderpoulet
• 250 ml azijn
• 250 ml water of rode wijn
• 2 laurierbladen
• 4 á 5 kruidnagels
• Rozemarijn
• 1 flinke rode ui
• 1 witte ui
• 2 stukjes bittere chocolade
• 1 eetlepel stroop
• 2 plakken peperkoek
• Allesbinder
• Boter
• Peper
• Zout

1.	
Marineer de runderpoulet met azijn, kruidnagel,
laurierbladen, 1 rode ui, rozemarijn en eventueel
peper en zout naar smaak. Laat dit 24 uur staan.
2.	Neem de runderpoulet met een schuimspaan uit
de marinade. Braad deze in een braadpan met een
witte ui. Bewaar de marinade.
3.	
Voeg na 45 minuten de peperkoek, chocolade en
stroop en de overgebleven marinade toe. Laat
hierna nog eens 45 minuten braden.
4. Bind het geheel met allesbinder.

Serveren
Dit gerecht wordt traditioneel geserveerd
met frites (strooi hier een klein beetje
paprikapoeder overheen) en Belgische
mayonaise.

56.

57.

Piet over oma Heerkens’
griesmeelschotel
“Nadenken over onze opvolging wordt voor Michel en
mij steeds belangrijker”, vertelt Piet, mede-eigenaar van
Lavans. Vorig jaar speelden we daarom samen met onze
kinderen een ludieke quiz om ze als ‘vierde generatie’
meer inzicht te geven in ons bedrijf. “Een van de vragen
luidde: van wie is het lievelingsgerecht oma’s griesmeelschotel? Zowel mijn kinderen als die van Michel riepen
tegelijkertijd: “Dat is ons pap!”. “Daar moesten we erg om
lachen” verteld Piet.
“Vroeger vochten we bij oma om een bordje met de pudding,
zo lekker vonden we het. Zonder het van elkaar te weten,
hebben we dat onze kinderen meegegeven!”.

58.

59.

Piet’s recept
Oma’s griesmeelpudding
Ingrediënten

Bereidingswijze

• 4 stevige appels
(bij voorkeur goudrenetten)
• Klontje boter
• Suiker
• Kaneel
• Griesmeel
• 1 liter volle melk
• Paneermeel

1.	
Schil de appels en verwijder het klokhuis met een
appelboor. Zet de appels in een ovenschaal en
voeg een bodempje water bij.
2.	
Pak een theekopje en vul het met suiker en voeg
hier kaneel aan toe, totdat de suiker de kleur van
het kaneel aanneemt. Vul hiermee het gat van het
klokhuis en leg bovenop een klein klontje boter.
Bewaar de rest van de suiker.
3. Zet de schaal in een voorverwarmde oven (150
graden) totdat de appels zacht worden. Benodigde
tijd is ongeveer 1 uur. Controleer de appels tussendoor
met een vork of breinaald.
4. Maak vervolgens de griesmeel: Breng 1 liter volle
melk aan de kook. Voeg al roerende 7 eetlepels
griesmeel en 7 eetlepels suiker toe totdat de
pudding dik wordt.
5. Haal de appels na een uur uit de oven en giet de
pudding er voorzichtig overheen. Strooi paneermeel
over de pudding zodat de appels geheel bedekt zijn.
Strooi het restant van de suiker over de appels en
doe er kleine klontjes boter op. Zet de schaal terug
in de oven (± 200 graden) tot de boter gesmolten is
en er een stevige korst is ontstaan.

Serveren
Serveer de griesmeelschotel als deze uit
de oven komt. Let op dat de appels erg
heet kunnen zijn. Mocht er nog iets overblijven van de lekkernij dan kun je het
later ook koud serveren.

60.

61.

‘Het was erg leuk
om Marokkaans te
koken voor mijn
collega’s. Zo kon
iedereen mijn
cultuur zien en
proeven’.

‘De dag na de proeverij had ik spierpijn in mijn
kaken. Niet alleen van het eten, maar vooral van de
flinke glimlach op m’n gezicht. En ik weet heel zeker,
dat ik niet de enige was’!
- Daniëlle van Gemert

- Mahjouba

‘Het maakt niet uit of je kookt of je komt proeven.
We zijn als één familie. Iedereen neemt de tijd voor
elkaar en elkaars (culturele)-verhalen’.

‘Als nieuwkomer was
dit de uitgelezen
mogelijkheid om mijn
collega’s beter te leren
kennen. Door samen te
eten voel je je meteen
opgenomen in de
Lavans Familie.’

- Willy Vlemmings
- Loes Wijnen
62.

63.

Hein’s recept
Kippenpasteitje
Ingrediënten

Bereidingswijze

Ingrediënten

Bereidingswijze

Voor 8 personen
• 70 gram roomboter
• 50 gram bloem
• 380 ml gevogeltefond
• 1 el verse dragon
• 350 gram Franse scharrelkipfilet
• 100 ml slagroom
• 8 pasteibakjes

1.	
Verwarm de oven voor op 200 °C. Smelt 50 gram
boter in een steelpan en voeg de bloem toe. Laat
in 3 minuten op laag vuur gaar worden. Roer de
roux regelmatig.
2. Voeg al roerend met een garde de fond toe en breng
al roerend aan de kook. Zet het vuur laag en laat 3
minuten zachtjes koken. Roer regelmatig. Voeg de
dragon toe.
3. Bestrooi de kipfilets met peper en zout. Smelt de
rest van de boter in een koekenpan en bak hierin de
kip in 12 minuten goudbruin en gaar. Laat afgedekt
onder aluminiumfolie 5 minuten afkoelen en snijd
in stukjes. Meng de kip met de roux. Breng op
smaak met peper en eventueel zout.
4. Meng de room door de ragout en breng op laag vuur
langzaam aan de kook. Verwarm ondertussen de
pasteibakjes 5 minuten in de voorverwarmde oven.
Schep de ragout in de bakjes.

Voor 8 personen
• 1 mango
• 2 eetlepels chilisaus
• Scheutje sinaasappelsap
• Bosje verse koriander
• Sap van 1 limoen
• 8 grote garnalen
• Snufje paprika pikant poeder

1.

Serveren
Serveren op een warm wit bordje en
garneren met verse peterselie

64.

Tristan’s recept
Gambaspiesje met mangodip amuse

Serveren
Doe wat van de mangodip in een glaasje
en steek de prikker met garnaal erin. Garneer
met een beetje verse koriander.

 chil de mango en snijd het vruchtvlees rondom de
S
pit er af. Doe ¾ van het vruchtvlees in een blender
of keukenmachine en pureer deze met wat sinaasappelsap, limoensap en chilisaus tot een gele massa.
Voeg wat verse koriander toe en mix deze er
doorheen.
2.	
Bak de garnalen op een heet rooster, BBQ of in een
pan met een beetje olijfolie en bestrooi onder het
bakken met een beetje paprikapoeder, peper en zout.
3. Snijd de overgebleven ¼ deel van de mango in
kleine blokjes en rijg deze samen met een garnaal
aan een prikker.

65.

Portugese
passie

66.

67.

Portugese Chorizo
van Cristina
Tijdens de proeverij viel de Portugese kraam van Cristina
al van een afstandje op. Haar gerechten werden in
speciale schalen geserveerd en het rook er heerlijk naar
geflambeerde chorizo. “Ik gebruik een speciale schaal
met onderin een laagje Portugese drank”, vertelt Cristina.
“Vervolgens flambeer ik de chorizoworst waardoor hij een
heel bijzondere smaak krijgt”.
Cristina zelf maakte de kraam af, door haar beeldschone
outfit. “Deze kleding droegen ze vroeger in Portugal. Het
zit heerlijk, al moet ik toegeven dat ik de schoenen liever
uit doe”, vertelt ze lachend.

68.

69.

Cristina’s recept
Chourica assada

Cristina’s recept
Bacalhau a lagareiro

Ingrediënten

Bereidingswijze

Ingrediënten

Bereidingswijze

• 1 chorizo
• Sterke Portugese drank

1.	
Doe een laagje drank in de speciale Portuge schaal.
2.	
Snijd de chorizo en leg de chorizo boven op het
rooster van de schaal. De chorizo ligt hierdoor niet
in de drank.
3. Flambeer de chorizo en draai regelmatig om zodat
hij goed geflambeerd wordt.

• 1 kilo krieltjes met schil
•	500 gram gedroogde kabeljauw
• Peterselie,
• 1 ui
• Zwarte olijven
• Olijfolie

1. Verwarm de oven voor op 200 graden.
2. Zet de krieltjes met schil in de oven voor 30 minuten.
3. Gril ondertussen de kabeljauw. Verwijder na het
grillen de graat.
4. Haal de aardappels uit de oven en stamp deze tot
gepofte aardappels. Meng de aardappels met de
kabeljauw en plaats ze terug in de ovenschaal.
Voeg hier olijfolie aan toe. Doe de deksel op de
ovenschaal.
5. Zet de overschaal nog 5 minuten in de oven.
6. Haal de schaal uit de oven en voeg de fijn gesneden
ui, peterselie en zwarte olijven toe.

Serveren
De chourica assada wordt geserveerd in
een speciale Portugese schaal.

Serveren
Serveer de kabeljauw boven op de krieltjes.
Saboroso!

70.

71.

Cristina’s recept
Arrozdoce (rijstepap)
Ingrediënten

Bereidingswijze

•
•
•
•
•
•
•
•

1.

Citroenschil
1 el boter
Halve liter melk
Zout
2 el maizena
Halve beker rijst
Suiker
Kaneel

Serveren

 reng een beetje water aan de kook, met de
B
cintroenschil, boter en zout.
2.	
Haal de citroenschil uit de pan, voeg dan de rijst toe.
3. Als het water verdampt is voeg je de melk toe aan
de rijst.
4.	
Doe een beetje melk in een kom met 2 el maizena
en mix.
5.	
Als de rijst gekookt is voeg je naar smaak wat
suiker toe. Als laatste voeg je de maizena met de
melk toe aan de rijst en laat je dit koken.

Serveer de rijst in een schaaltje en versier
het met wat kaneel.

72.

73.

Spaans
temperament
74.

75.

Spaanse
Speedy
Francisco woonde tot zijn 5e in Spanje, daarna verhuisde
hij naar Nederland. Hij is sinds jaar en dag een graag
geziene collega bij Lavans, waar hij ook wel Speedy wordt
genoemd. Mede door zijn enthousiasme, inzet en Spaanse
temperament! Maar soms is onze snelle Speedy toe aan
wat rust. Dan trekt hij zich terug in de keuken. Terug naar
zijn Spaanse roots.
Speedy heeft leren koken van zijn tante. “De liefde voor
eten heb ik niet van mijn moeder, zij was niet echt een
keukenprinses om heel eerlijk te zijn”. “Mijn tante heeft
ervoor gezorgd dat ik ben gaan houden van tapas. Ik kon
zelfs al koken voordat mijn zusje geboren was”.

76.

77.

Francisco’s recept
Patatas bravas
Ingrediënten

Bereidingswijze

• 2 middelgrote aardappelen
•	1 el zoete pimenton
(paprika poeder)
• 1 tl pikante pimenton
• Halve tl witte peperpoeder
• ½ ui
• 60 ml olijfolie
• 50 gr meel
• 200 ml kippenbouillon
• Zout
• Olie om te frituren

1.	
Snipper de ui fijn. Schil de aardappelen en snijd in
blokjes van 3 cm.
2. Kook de aardappelen 4 minuten tot ze zacht
worden. Giet het water af en laat ze afkoelen.
3. Maak ondertussen de saus. Pocheer de ui een
paar minuten in een pan met de olijfolie. Voeg hier
zout, witte peper en beide pimentonpoeders aan toe.
4. Voeg de meel toe en blijf 2 minuten goed roeren.
5.	
Voeg dan de kippenbouillon beetje bij beetje toe.
Laat dit gedurende 8 minuten koken en blijf roeren.
6. Mix het geheel met een staafmixer om de saus
glad te maken.
7. Maak hierna de aardappelen af. Frituur de aardappelen 5 minuten op middelhoog vuur, vervolgens
nog eens 2 minuten op hoog vuur.
8. Laat de aardappelen uitlekken op een bord met
keukenpapier.

Serveren
Serveer de aarappelen met de zelfgemaakte
saus. Buen provecho!

78.

79.

Francisco’s recept
Tortilla de patatas

Regine’s recept
Spaanse omeletjes

Ingrediënten

Bereidingswijze

Ingrediënten

Bereidingswijze

•
•
•
•
•

1.	
Schil de aardappelen en snijd ze door de helft.
Snijd ze vervolgens in dunne plakjes. Doe hetzelfde
met de ui.
2. Bak de aardappelen 5 minuten in ruime hoeveelheid
olijfolie op laag vuur. Doe er vervolgens de ui bij.
Laat dit 15 tot 20 minuten op staan tot de aardappelen zacht zijn. Roer regelmatig door.
3. Giet het aardappelmengsel af.
4. Klop ondertussen 5 eieren en voeg zout naar
smaak toe.
5.	
Voeg het aardappelmengsel bij de eieren in de
kom toe.
6. Laat 1 el olijfolie in een pan op hoog vuur heet
worden. Bak het aardappel- ei mengsel in de pan
2 á 3 minuten aan beide kanten. En klaar is de
tortilla.

• 10 eieren
• 1 Spaanse peper
• 2 teentjes knoflook
• 1 ui
• 4 kleine worteltjes
• ½ dunne prei
• 50 gram boontjes
• ½ paprika
• 50 gram taugé
• Olijfolie
Kruiden:
• Oregano
• Basilicum
• Tijm
• Peper en zout
• Kerriepoeder
• Sambal

1. Snijd alle groenten heel fijn en was ze.
2. Fruit de fijngesneden Spaanse pepers (zonder
zaad) met de uien en knoflook in ’n klein scheutje
olie. Voeg daarna de fijngesneden groente toe en
roerbak 5 minuten mee.
3. Klop de eieren in de mixkom met een garde. Voeg
de fijngesneden groenten in de mixkom toe, samen
met de gefruite pepertjes, uien en knoflook. Meng
dit goed door elkaar.
4. Voeg de kruiden naar smaak toe.
5. Verhit een scheutje olie in een koekenpan. Verdeel
met een kleine pollepel het mengsel in de pan.
Druk tijdens het bakken met de onderkant van de
pollepel de omeletjes een klein beetje aan, totdat
het een dun omeletje is. Bak deze aan beide
kanten lichtbruin.

3 middelgrote aardappelen
5 eieren
1 ui
Zout
Olijfolie

Serveren
Snijd de tortilla taart in stukken. De tortilla
kan zowel warm als koud worden geserveerd.

Serveren
Als de omeletjes klaar zijn, kun je deze
oprollen. Snijd de omeletjes in stukken en
steek er ’n prikker doorheen. Sabroso!

80.

81.

Francisco’s recept
Sangria

Francisco’s recept
Pinchos morunos

Ingrediënten

Bereidingswijze

Ingrediënten

Bereidingswijze

•
•
•
•
•
•
•
•

1.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Snijd het vlees in blokjes van ongeveer 3 cm.
2.	
Meng vervolgens alle kruiden en zout goed door
elkaar in een grote kom en voeg olijfolie toe tot
een gladde pasta.
3.	
Voeg het vlees bij de marinade en roer goed door.
Bedek de kom met folie en laat het 24 uur in de
koelkast staan.
4. Rijg het vlees aan spiesjes.
5.	
Zet een pan op middelhoog vuur zonder olie. Bak
de spiesjes aan alle kanten bruin afhankelijk van je
smaak rare, medium of well done.

1 liter rode wijn
5 eetlepels suiker
1 perzik
1 appel
1 sinaasappel
1 glas sinaasappel
1 citroen
IJsblokjes

Serveren
Voeg wat ijsblokjes toe aan de sangria en
serveer in een mooi glas. Buen provecho!

 nijd de appel, sinaasappel en de perzik zonder
S
te schillen in blokjes van 2 cm. Snijd de citroen in
schijfjes.
2. Doe alle ingredienten in een kom en roer goed door.

1 kg vlees (varken, kip, rund)
1 el knoflookpoeder
1 el curry
1 el oregano
1 el kruidnagel
1 el tijm
1 el ui poeder
1 el komijn
1 el gemalen zwarte peper
1 el zoete pimenton
1 el pikante pimenton
Olijfolie
Zout

Serveren
Serveer de spiesjes op een bord op een
bedje van sla. Leg er een partje citroen bij.

82.

83.

Surinaamse
gastvrijheid
84.

85.

Sylvester’s recept
Surinaamse pindasoep

Sylvester’s recept
Surinaamse bojo (Spreek uit als: Boy joh)

Ingrediënten

Bereidingswijze

Ingrediënten

Bereidingswijze

•	1 pot Surinaamse pindakaas (faya lobi)
• 3 pakjes gerookte spek
• 1 stuk zoutvlees (toko)
• 3 stukken kipfilet
•	1 blokje Maggi kippenbouillon
• Calvé pindakaas
• 1 ui

1.

• 1 kg casave (diepvries)
• 200 gr geraspte kokos
• 200 gr suiker
• 2 zakjes vanille suiker
• 1 blikje kokosmelk
• 1 pakje boter (laten smelten)
• 150 gr blanke rozijnen
• 1 eetlepel kaneel
•	2 theelepels vanille essence
• Halve theelepel zout
•	Gekleurde discodip (spikkels)

1. Verwarm de oven voor op 180 graden.
2. Meng alle gerechten (behalve de discodip) in een
kom tot een papje.
3. Giet dit papje in een ovenschaal en zet in de
voorverwarmde oven.
4. Laat de schaal 1 uur in de oven staan.
5. Haal de schaal uit de oven en snijd de Bojo in stukken.

Serveren
Tip: Voeg naar smaak naarst de Surinaamse
pindakaas ook nog Calvé pindakaas toe.
Doe dit om de soep iets minder pittig te
maken.

86.

 reng 3 liter water aan de kook en voeg de kip, ui
B
en bouillon toe.
2. Bak de spekjes en voeg deze ook toe.
3.	
Haal, als de kip gekookt is, de kip uit de pan en
pluis hem in kleine stukken. Doe de kip daarna
weer terug in de pan.
4. Pak een soepkom en vul met de bouillon. Doe er
¾ van de pot Surinaamse pindakaas bij. Meng het
geheel goed en voeg het daarna toe aan de pan
met bouillon.
5. Laat het nog 1 uur zachtjes laten koken.
6.	
Kook ondertussen het zoutvlees 20 minuten apart.
Voeg het daarna toe.
7. Laat het geheel nog even opstaan en klaar is de soep.

Serveren
Garneer de Bojo met discodip.

87.

Turkse
delicatessen

88.

89.

Gulsen’s recept
Avocado salatasi

Gulsen’s recept
Etli yaprak sarma (gevulde druivenbladeren)

Ingrediënten

Bereidingswijze

Ingrediënten

Bereidingswijze

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. P
 rak de avocado’s met een vork.
2. Snijd daarna alle ingrediënten klein en hak de
walnoten.
3.	
Meng alles samen in een kom en klaar is de
salade.

• 2 glazen rijst
• 250 gr rundergehakt
• 2 el tomatenpuree
• 1 el paprikapuree
• 4 uien
• 1 bosje Turkse peterselie
• Druivenbladeren
• 1 tl zwarte peper en zout
• Olijfolie
• 2 citroenen
•	3 el olijfolie voor op de sarma

1.

3 avocado’s
2 tomaten
1 ui
2 teentjes knoflook
½ glas met walnoten
½ bos Turkse peterselie
½ tl zwarte peper
½ tl rode peper
2 el olijfolie
1 citroen

Serveren
Afiyet olsun! (eet smakelijk)

Serveren
Afiyet olsun! (eet smakelijk)

90.

Pel en snipper de ui. Doe de ui, tomatenpuree,
paprikapuree, peterselie en het gehakt in een kom.
2.	
Spoel de rijst af onder stromend water. Laat uitlekken
en voeg de rijst toe aan het mengsel in de kom.
Meng het met je handen tot een glad geheel.
3.	
Pak een druivenblad en doe er een beetje mengsel
op. Rol het onderste stukje van het blad over het
gehakt heen. Vouw de zijkanten naar binnen en rol
het blad op. Nu heb je een vingervormige sarma.
4. Leg alle sarma in een pan en giet er 3 el olijfolie
overheen. Voeg water toe en snijd de citroen in
schijfjes en plaats deze bovenop de sarma.
5.	
Breng het water aan de kook. Als het begint te koken
zet je het vuur laag en laat je de sarma nog 30
minuten op laag vuur staan.
6.	
De Sarma is gaar op het moment dat het druivenblad
zacht is.

91.

Gulsen’s recept
Yesil mercimek corbasi (groene linzen soep)

Belgin’s recept
Crossant pogaça (Turkse gevulde broodjes)

Ingrediënten

Bereidingswijze

Ingrediënten

Bereidingswijze

• 1 beker groene linzen
•	1 halve beker zelf gemaakte pasta
• 2 el tomatenpuree
• 1 tl munt
• 1 el oregano
• 1 tl rode peper
• 1 tl zwarte peper
• 2 tl zout
• Olijfolie
• 1,5 liter water

1.	
Spoel de linzen af onder stromend water en voeg
ze toe aan een pan met water.
2. Breng het water aan de kook. Laat dit even staan
en voeg vervolgens de pasta toe.
3. Pel en snipper ondertussen de ui. Pak een aparte
pan. Doe hier een beetje olijfolie in en bak de ui.
4.	
Voeg hierna de tomatenpuree, munt, oregano, rode
peper, zwarte peper bij de uien. Laat het nog 5
minuten koken.
5. Voeg de saus dan toe aan de soep.
6. Laat de soep nog 10 minuten op laag vuur staan.
7.	
Haal de soep van het vuur en pureer met een
staafmixer.

•
•
•
•
•
•
•
•

1.	
Verwarm de oven voor op 170 graden.
2.	
Meng de eerste 6 ingrediënten. Kneed tot het deeg
niet meer aan je handen plakt, maar nog wel
soepel is.
3. Laat het deeg één uur rijzen.
4. Na een uur kun je aan de crossant pagaca beginnen.
Pak een bolletje deeg ter grote van een mandarijn.
Duw het plat met je hand en leg er wat van de
Turkse kaas op. Vouw het weer dubbel en druk de
randen goed aan.
5. Bestrijk de mini crossant pagaca met eiwit.
6. Leg de crossants op een bakplaat met bakfolie en
zet in de voorverwarmde oven voor ongeveer 15
minuten.

Serveren
Tip: serveer de soep in mooie kommen.
Om het echt af te maken kun je er een
schepje yoghurt op doen met boven op
nog wat paprikapoeder. Dit ziet er super
mooi uit!

92.

1 glas melk
1 glas water
½ glas zonnebloemolie
1 pak gist (instant)
1,5 tl zout
750 gr bloem
1 eiwit
100 gr Turkse witte kaas

Serveren
Serveer de crossant pogaca in een mooie
broodjesmand. Lezzetli! (smakelijk)

93.

Belgin’s recept
Türk Cay (Turkse thee)
Ingrediënten

Bereidingswijze

• 800 ml water
• 2 volle el zwarte thee

1.	
Voor het zetten van echte Turkse thee heb je een
Caydanlik (Turkse theepot) nodig. Dit is een
dubbele theepot.
2. In de onderste grote theepot wordt water aan de
kook gebracht. Schep in de bovenste kleinere
theepot losse zwarte thee.
3.	
Zodra het water kookt in de onderste theepot vul je
de bovenste theepot met het kokende water.
4. Vul de onderste theepot weer aan met water en zo
laat je de thee op heel laag vuur trekken.

Serveren
Bij het schenken van de thee begin je met
de sterke thee uit de bovenste theepot en
vul je aan met het kokend water uit de
onderste theepot. Serveer bij de thee
lekker turkse broodjes zoals: crossant
pagaca.

94.

95.

Sevda’s recept
Su böregi (hapje met fetakaas)

Sevda’s recept
Mascarponekoekjes

Ingrediënten

Bereidingswijze

Ingrediënten

Bereidingswijze

Deeg
•	500 gr bloem + bloem
voor werkblad
• 200 ml water
• 4 eieren
• Half zakje bakpoeder
• Zout
Vulling
• 500 gr fetakaas
• Peterselie

1.	
Mix de ingrediënten voor het deeg in een kom en
kneed daarna tot een deeg. Verdeel het deeg in 5
bollen.
2. Bestrooi het werkblad met wat bloem en rol de bollen
plat. Leg de lapjes deeg op een schone doek.
3. Besmeer de bovenkant van twee deeglappen met
boter. Kook de andere drie deeglappen één voor
één in een grote pan met kokend water. Leg de
lapjes daarna in koud water en laat uitlekken.
4. Plaats één met boter besmeerde deeglap in een
ingevette ovenschaal (boterzijde omhoog). Leg hier
een gekookte deeglap bovenop. Bestrijk deze met
de helft van de vulling. Herhaal dit nog een keer.
5. Bovenop de laatste gekookte deeglap. leg je de
deeglap die je apart hebt gehouden.
6. Snijd het geheel in stukken en bestrijk met een
losgeklopt ei. Plaats 20 minuten in een voorverwarmde oven (180 graden).

• Kleine eierkoekjes (verkrijgbaar
bij Jan Linders)
• Mascarpone
• Halve liter melk
• 2 el Koffiepoeder
• Kokossnippers

1. Smeer de eierkoekjes eerst in met mascarpone.
2. Leg daarna 2 eierkoekjes op elkaar.
3.	
Vul een schaal met de melk en koffiepoeder en leg
de koekjes daar in zodat ze zacht worden.
4. Haal ze eruit en dip daarna in de kokossnippers.

Serveren
Serveer de koekjes bij de Turkse koffie
of thee.

96.

Serveren
Serveer de koekjes bij Turkse koffie of thee.

97.

Sevda’s recept
Patatas salata

Sevda’s recept
Mercimek Kofte (Rode linzenballetjes)

Ingrediënten

Bereidingswijze

Ingrediënten

Bereidingswijze

•
•
•
•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Was de rode linzen onder stromend water.
2.	
Breng de rode linzen samen met 3 glazen water
aan de kook. Als het water kookt, zet je het vuur uit.
3. Voeg hierna de bulgur en eventueel wat zout en
peper toe en roer goed door. Doe de deksel op de
pan en laat even staan.
4. Snijd de ui heel klein en bak de ui in een aparte
pan. Voeg hieraan ook de tomatenpuree, paprikapuree en rode peper kruiden toe.
5.	Als het mengsel bruin begint te worden, doe je het
bij de pan met de rode linzen.
6. Laat het wat afkoelen en kneed het geheel met je
handen. Voeg ondertussen beetje bij beetje de
peterselie toe en rol en kleine balletjes van.

8 aardappels
4 eieren
Rode ui
Augurk
Wortel
Sla
Slaolie
Zout en peper

Serveren

 ook de aardappelen in een pan.
K
Kook ondertussen de eieren.
Snijd de rode ui, augurk en wortel klein.
Als de aardappelen en de eieren gekookt zijn,
snijd deze ook in kleine stukken. Doe dit alles bij
elkaar in een kom.
5.	
Voeg daarna sla, slaolie, peper, zout en citroensap toe.
6. Klaar is de salade!

200 gram rode linzen
glas bulgur
3 glazen water
1 ui
1 el Tomatenpuree
1 el paprikapuree
Peterselie
Zout
Peper
Rode paprikakruiden

Afiyet olsun!

Serveren
Serveer de balletjes met een prikkertje op
een bord met sla en citroen.

Kook met ons mee!
Wil je zien hoe Sevda dit recept maakt?
Bekijk dan haar kookfilmpje op
www.lavans.nl/proeverij

98.

99.

Esra’s recept
Turkse tulumba
Ingrediënten

Bereidingswijze

Ingrediënten

Bereidingswijze

Voor 8 personen
• 125 gr margarine
• 2 el suiker
• 2 ½ glazen meel
• 4 eieren
• 2 glazen water
• 2 glazen zonnebloemolie
• 1 tl zout
Stroop:
• 2 glazen suiker
• 2 glazen water
• 1 eetlepel citroen
Op de tulumba tatli:
• Bolletje ijs
• Poedersuiker
• Gemalen nootjes

1.

Deeg
• 500 gr fijne bulgur
• 200 gr bloem
• 1 ei
• Eventueel wat extra water als
het deeg te droog aanvoelt
Vulling
• 500 gr gehakt
• 1 grote ui
• Peper en zout naar smaak
• Peterselie en koriander
• 1 tl pittige paprika poeder

1.

Serveren
Serveer de Tulumba met poedersuiker en
eventueel een bolletje ijs.

100.

Gulderen’s recept
Turkse Icli köfte (bulgar gevuld met gehakt)
Breng een pan aan de kook. Voeg hierna de boter,
zout en suiker toe. Roer alles goed door tot de
boter gesmolten is.
2. Voeg daarna al roerend de meel toe, totdat alles is
opgelost. Zet het vuur uit en laat het beslag een
beetje afkoelen.
4.	
Voeg hierna één voor één de eieren toe. Kneed
het deeg na ieder ei goed. Zet het deeg daarna
even in de koelkast.
5. In de tussentijd maak je de stroop: Breng 2 glazen
water met 2 glazen suiker aan de kook en laat een
half uur opstaan. Voeg 1 el citroensap toe en kook
nogmaals 15 minuten. Laat de stroop afkoelen.
6. Haal het deeg uit de koelkast en vul hiermee een
spuitzak. Maak een lange sliert en snijd in stukken.
7. Laat een pan zonnebloemolie goed heet worden.
Bak hierin de deegstukjes voorzichtig goudbruin.
8. Laat de Tulumba uitlekken op een bord met
keukenpapier. Rol ze vervolgens door de stroop en
laat deze intrekken.

 ulling: Rul het gehakt rul en voeg de gesneden ui
V
en kruiden toe. Zet de vulling weg om af te koelen.
2.	
Deeg: wel de bulgur in water. Doe de bulgur, bloem
en het ei samen in een ruime kom en kneed tot
een samenhangend deeg. Mocht het deeg te
droog zijn voeg dan geleidelijk water toe.
3. Verdeel het deeg in bolletjes (ter grote van een
golfbal) en druk er met je duim een kleine holte in.
Vul met het gehakt en rol het bolletje weer dicht.
4. Je kunt Icli Kofte frituren tot het goudbruin is
(5 minuten) of koken (20 minuten).

Serveren
Serveer de Icli Köfte met een salade.
Mocht je gekozen hebben om de balletjes
te koken, maar het blijkt dit achteraf niet
helemaal je ding, dan kun je ze alsnog
frituren. Met de vulling kun je natuurlijk
variëren, zoals andere kruiden of bijvoorbeeld walnoten.

101.

Esra over haar
Turkse Tulumba
Iedereen kent de Spaanse Churros, maar goed nieuws:
deze lekkernij is er ook in de Turkse versie. Esra heeft
de Turkse Churros, ofwel Tulumba, tijdens de proeverij
geserveerd. In Turkije wordt het gezien als een speciaal
hapje dat vooral tijdens het Offerfeest en Suikerfeest
wordt gegeten.
Esra heeft het recept van haar moeder: “Tijdens het koken
ging het speciale keukenapparaat om de Tulumba te
maken kapot, maar uiteindelijk is het toch nog goed
gelukt”. Mocht de Tulumba tijdens het bakken mislukken,
dan kun je altijd nog naar de Turkse bakker gaan.
“Daar vind ik ze ook heerlijk”, vult Esra aan.

102.

103.

‘Je voelt de
samenhorigheid,
je voelt je een
echte Lavansiaan’.
- Nel van Kessel

‘We hebben met 5 Turkse collega’s samen gekookt.
We komen allemaal uit andere delen van Turkije waar
overal anders wordt gegeten. Hierdoor hebben we
zelfs van elkaar geleerd’.
- Gülderen Ataman
104.

105.

Vol trots kijken wij terug op onze
multiculturele proeverij. Met het
uitbrengen van dit receptenboekje
geven wij onze passie door, zodat
jij er net zo van kunt genieten als
dat wij dat deden.
Kook met ons mee
Meer zien van de multiculturele proeverij en leren van onze collega’s?
Bekijk de korte kookfilmpjes van onze collega’s Joost en Sevda op
lavans.nl/proeverij

