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Woord Vooraf
Al een paar jaar wordt in maart de Nationale Week zonder Vlees gehouden. Een week in
het jaar, waarin zoveel mogelijk Nederlanders worden aangemoedigd om wat minder
vlees (en vis) te eten. Dat is niet alleen gezond – het draagt ook bij aan een beter milieu.
De productie van vlees en vis is immers behoorlijk belastend voor onze natuur. Door een
week lang vegetarisch te eten, bespaar je alleen al 130 liter water. En dan heb ik het nog
niet eens over de uitstoot van broeikasgassen of CO2.
D66 Zuid-Holland is een partij die mensen graag keuzevrijheid biedt. Wij zullen niet snel
iemand opleggen dat hij of zij geen vlees of vis meer mag eten. Maar wij willen wél een
handje helpen. Daarom heeft een aantal van onze kandidaten, Statenleden en
regiobestuursleden hun favoriete vegetarische recept op papier gezet, die in dit
kookboekje zijn verzameld.
Ik wens je veel kookplezier!
Ria Oosterop-Van Leussen
Lijsttrekker D66 Zuid-Holland
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Shakshuka

Voor 2 personen

Ingrediënten

✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤

400 gram tomatenblokjes
1 eetlepel tomatenpuree
1 paprika (leef je uit met kleur!)
1 ui
1 teentje knoflook
1 theelepel cayennepeper
1 theelepel komijnzaad
1 theelepel chilipoeder
1 theelepel paprikapoeder
1 flinke hand peterselie
4 eieren

Ria Oosterop-Van Leussen
Lijsttrekker

Bereiding

1. Snipper de ui en snijd de knoflook.
2. Neem een diepe koekenpan en fruit de ui en knooflook in de olijfolie op middelhoog
vuur.
3. Snijdt de paprika in blokjes en bak mee met het ui/knoflook-mengsel
4. Voeg de tomatenpuree en tomatenblokjes toe, zet het vuur laag en laat even
doorkoken.
5. Voeg alle specerijen toe, samen met peper en zout naar smaak, en roer goed door. Blijf
proeven of de balans tussen alle smaken goed is. Voor meer pit voeg je meer chili of
cayennepeper toe, als het geheel te scherp wordt doet een lepel honing of suiker
wonderen.
6. Als de saus goed op smaak is, maar je een kuiltje. Hier gaat een van de eieren in. Het is
handig het ei eerst in een kopje of glas te breken, zodat je het ei snel in de saus kunt
laten glijden zonder de dooier te breken. Herhaal dit voor de andere eieren.
7. Leg een deksel op de pan en laat de eieren langzaam gaar worden. Dit duurt ongeveer
6-8 minuten.
8. Strooi voor het serveren de peterselie over de Shakshuka en serveer het geheel in de
pan.
9. Serveer je Shakshuka met knapperig brood, om alle saus mee op te eten.
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Spaghetti Trapanese van Jamie Oliver
Voor 2 personen

Ingrediënten

✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤

175 gr spaghetti
80 gr amandelen, met of zonder vlies
1 teen knoflook
3 handenvol verse basilicumblaadjes
100 gr Parmezaanse kaas of Pecorino
400 gr cherrytomaatjes, gehalveerd
olijfolie extra vierge
zwarte peper en zeezout

Kirsten Wilkeshuis
Kandidaat #2

Bereiding

1. Kook de spaghetti volgens de aanwijzingen op de verpakking.
2. Verwarm de amandelen in een droge pan en stamp ze fijn in de vijzel of maal ze grof
met de keukenmachine. Doe ze in een kom.
3. Stamp de knoflook en de basilicum apart fijn in een vijzel of met een staafmixer en
meng ze samen met de kaas en flinke scheut(en) olijfolie en wat peper en zout door de
amandelen.
4. Doe de tomaten erbij en knijp ze met je handen een beetje fijn. Maak de saus smeuïg
met olijfolie en hussel het door de pasta. Voeg tot slot zout en peper toe naar smaak.
Tip
Ik vind het het lekkerst om alles te vijzelen, zodat alle smaken lekker fris blijven!
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Ottolenghi’s Pasta met Walnoten en Salie
Voor 2 personen

Ingrediënten
Jeroen Heuvelink

✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤

Kandidaat #3
60 gram walnoten
30 gram roomboter
4 eetlepels fijngehakte verse salieblaadjes (ongeveer 16 blaadjes)
rasp van 1 citroen
3 eetlepels slagroom
250 gram linguine of tagliatelle (ik gebruik ‘verse’ pasta uit het koelvak – zo klaar,
lekker makkelijk)
50 gram grof geraspte Parmezaanse kaas
3 eetlepels fijngehakte verse platte peterselie
2 eetlepels citroensap
zout & peper

Bereiding

1. Verwarm de oven voor op 160 graden.
2. Rooster de walnoten in de oven op een bakplaat. Pas op dat ze niet verbranden. Haal
ze na ongeveer 15 minuten of als ze donker beginnen te kleuren uit de oven, laat ze
afkoelen en hak ze in grove stukken.
3. Zet vast een grote pan water op het vuur voor de pasta.
4. Zet een steelpannetje op het vuur en smelt daar de boter in. Verhit hem 1 minuut en
voeg dan de salie toe; Roer totdat de boter bruin begint te worden.
5. Voeg dan de citroenrasp en room toe en royaal zout en peper. Laat de saus een beetje
indikken. Let op dat geheel niet kookt, want dan schift hij (door de room) – dus blijf
goed roeren en haal hem indien nodig van het vuur. Zet de saus apart tot gebruik.
6. Kook de pasta volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Verse pasta duurt
maar een paar minuutjes.
7. Hou een paar eetlepels kookvocht achter en giet de pasta af.
8. Verwarm je saus nog even snel en verdun hem naar wens met het achtergehouden
pasta kookvocht.
9. Voeg de walnoten, parmezaanse kaas en peterselie toe en roer alles goed door elkaar.
10. Roer tot slot het citroensap door de pasta.
11. Breng geheel op smaak met wat zout & peper.
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Penne met prei, walnoten en tijm in een romige
saus
Voor 2 personen

Ingrediënten

✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤

Ton van Rijnberk
Kandidaat #4

50 gram verse parmezaanse kaas, geraspt
125 ml crème fraiche
2 ons prei, in dunne ringen gesneden
1 bouillonblokje
10 gram verse tijm, geplukt zonder steeltjes
50 gram walnoten
1 citroen
100 gram rucola
1 eetlepel mosterd
150 gram penne

Bereiding

1. Halveer de citroen, pers een helft uit en snijd de andere in partjes. Maak
een dressing van 2 eetlepels olijfolie, 1 eetlepel citroensap, peper en zout.
2. Verhit een droge, grote koekenpan op middelhoog vuur en rooster de walnoten 2-3
minuten totdat ze goudbruin kleuren. Neem de noten uit de pan, laat iets afkoelen en
hak grof.
3. Kook de penne volgens de aanwijzingen op de verpakking. Vang bij het afgieten een
kopje kookwater op.
4. Verhit 1el olijfolie in de koekenpan en voeg de preiringen toe. Zet het vuur lager en
bak de prei in ongeveer 10 minuten al af en toe roerend zacht.
5. Zet het vuur heel laag zodra de prei zacht is, Voeg de walnoten, tijm, 1 eetlepel
mosterd, de crème fraîche en de helft van de kaas toe, roer goed door. Verkruimel
het bouillonblokje boven de pan en giet er 100ml water bij. Zet het vuur iets hoger en
laat alles in ongeveer 2 minuten tot een romige saus inkoken.
6. Roer de gekookte pasta door de saus, voeg een scheutje kookwater toe voor een
dunnere saus als dat nodig is. Proef en breng op smaak met peper en zout. Meng
de rucola met de dressing. Serveer de pasta bestrooid met de overige kaas en met
de aagemaakte rucola en citroenpartjes erbij.

Recepten voor de Nationale Week zonder Vlees

7

Frambozen Chocolade Tiramisu
Voor 10 personen

Ingrediënten

✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤

250 ml slagroom + 150 ml slagroom apart
1 zakje Klopfix
200 gram poedersuiker
300 gram roomkaas
4 eetlepels frambozen jam
1 rol Oreokoekjes
2 zakjes vanillesuiker
200 ml gekookt water
300 gram theebiscuit
200 gram pure chocolade

Vinesh Lalta
Kandidaat #5

Bereiding

1. Klop in een kom de slagroom met een zakje Klopfix en met de helft van de
poedersuiker stijf.
2. In een andere kom mix je de roomkaas met de andere helft poedersuiker en de
frambozenjam tot een romig mengsel.
3. Spatel de slagroom luchtig door het roomkaasmengsel. Zet het nu apart.
4. Meng 200 ml gekookt water met 2 zakjes vanillesuiker en laat deze afkoelen.
5. Maal de Oreokoekjes fijn nadat je de vulling hebt verwijderd.
6. Verwarm de slagroom in een pan tot deze goed heet is. Haal het van het vuur en smelt
stukjes chocolade tot een glad mengsel.
7. Doop nu 1 voor 1 de theebiscuit-koekjes in de vanillesiroop en leg zo een laag van
koekjes in je schaal.
8. Schep het roomkaasmengsel op de laag koekjes en verdeel het gelijkmatig.
9. Strooi over het roomkaasmengsel de fijngemalen Oreo-koekjes
10. Maak nu lagen door stap 7 en 8 te herhalen. Dit kan naar gewenste hoogte. Wissel af
met gesmolten chocolade in plaats van het Oreo-mengsel.
11. Laat de schaal minimaal 2 uur opstijven in de koelkast.
12. Bestrooi de frambozen tiramisu kort voor het serveren met de overgebleven
fijngemalen Oreo-koekjes of chocoladevlokken.

(Met dank aan Preschana Kewalbansing)
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Hasselbackbieten met geitenkaas
Voor 4 personen

Ingrediënten

✤ 4 rauwe bieten, liefst met loof, schoongeboend,
steeltjes bijgesneden
✤ 4 el extra vergine olijfolie
✤ 1 el fijngesneden tijmblaadjes
✤ 1 el fijngesneden rozemarijnnaaldjes
✤ 150 g zachte geitenkaas
✤ gehakte geroosterde hazelnoten, voor erover

Anneke Wijbenga
Kandidaat #6

Bereiding

1. Verwarm de oven voor op 200°C.
2. Snijd van elke biet aan de zijkant een plakje, zodat ze op hun kant kunnen liggen. Leg
de bieten op hun snijvlak op een met bakpapier beklede bakplaat en kerf ze om de ½
cm zo diep in dat ze nog net vast zitten aan de onderkant, net als bij
hasselbackaardappels. Dit gaat heel goed als je er aan beide kanten een eetstokje
naast legt, die voorkomen dat je te ver doorsnijdt.
3. Meng in een kleine kom de olijfolie met de kruiden, 1 tl zout en ½ tl peper. Bestrijk de
bieten hiermee, ook in de ‘groeven’. Rooster ze in 45-60 min. (afhankelijk van dikte)
gaar en een beetje knapperig.
4. Verkruimel de kaas erover en bestrooi met de gehakte hazelnoten.
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Tobias’ Campagnestamppot
Voor 4 personen

Kent u het? Die lange campagnedagen in het voorjaar? Waar het net
wat vaker regent dan gehoopt, en de temperaturen nog winters
aandoen? Die dagen kunt u afsluiten met de heerlijke
campagnestamppot.
Ingrediënten

Tobias Grond
Kandidaat #7

1 kg Winterpenen
1 kg Aardappels
100 ml melk
50 gram rozijnen
150 gram belegen Goudse / Rotterdamsche Oude kaas (of een andere Zuid-Hollandse
kaas)
✤ 2 Uien
✤ 2 dessertlepels mosterd
✤ Peper en zout
✤
✤
✤
✤
✤

Bereiding

1. Schil eerst de winterpenen en snij ze in grove stukken. Leg de penen in een pan kokend
water en voeg een snufje zout toe. Voeg na 10 minuten de geschilde aardappels in
dezelfde pan toe. Zo spaart u water én afwas! Kook de winterpenen en de aardappels
in ongeveer 15 minuten zacht.
2. Zorg ondertussen dat u de rozijnen in een bakje zet en die vult met water. Verwarm
het water met de rozijnen gedurende 30 seconden in de magnetron. Laat ze een
kwartiertje wellen.
3. Snij de uien en fruit ze totdat ze geelbruin zijn.
4. Snij de kaas in kleine blokjes
5. Verwijder het water uit de pan met penen en aardappels. Stamp de ingrediënten (er
mogen beste wat stukjes in blijven zitten) en voeg een scheut melk toe om het geheel
smeuïg te maken.
6. Voeg de gefruite uien, gewelde rozijnen en mosterd en peper toe.
7. Dien de kaasblokjes apart op, zodat ze niet helemaal gesmolten door het gerecht
komen.
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Paddenstoelenrisotto
Voor 4 personen

Ingrediënten

✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤

Laura Neijenhuis
25 g porcini (eekhoorntjesbrood)
Kandidaat #8
150 ml water (heet)
1 ui
250gr knolselderij
750 ml paddenstoelenbouillon van tablet
5 el traditionele olijfolie
400 g risottorijst
100 ml witte wijn
4 portobello champignons
Kastanjechampignons
100 g Parmezaanse kaas
4 tenen knoflook
Naar smaak zwarte peper, verse basilicum, tijm en oregano toevoegen

Bereiding

1. Snipper ondertussen de ui en knoflook, en snijd de knolselderij in kleine blokjes. Breng
de bouillon aan de kook en houd hem tegen de kook aan.
2. Verhit ⅖ van de olie in een ruime hapjespan of kleine braadpan en fruit hierin de ui en
knoflook in 4 min. zachtjes glazig. Voeg de rijst toe en bak de korrels al roerend 1 min.
met de ui mee. Als de korrel wit zien, schenk de wijn in de pan en breng alles al roerend
aan de kook. Laat alles zachtjes koken tot de wijn door de rijst is opgenomen.
3. Voeg een soeplepel bouillon toe en laat de rijst zachtjes koken tot het vocht is
opgenomen. Roer af en toe. Herhaal dit tot alle bouillon gebruikt is. Dit duurt ca. 20
min. Voeg halverwege de kooktijd de knolselderij. Snijd ook de paddenstoelen fijn en
de portobello in dikke plakken. Rasp de kaas. Snijd de kruiden fijn.
4. Verhit de rest van de olie in een koekenpan en bak de portobello en champignons op
hoog vuur al omscheppend bruin, laat het vocht verdampen. Breng op smaak met
peper en zout. Neem de pan van het vuur en roer een deel van de paddenstoelen, de
kaas en kruiden door de risotto. Breng op smaak met peper en zout.
5. Leg een deksel op de pan en laat de risotto nog 3 min. staan. Verdeel de risotto over
(warme) diepe borden en leg de plakken portobello en kaaskrullen erop.
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Aubergine uit de oven met sinaasappeldressing
Voor 2 personen

Ingrediënten

✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤

1 aubergine
Verse Italiaanse kruiden
1 grote sinaasappel
Een handje pecannoten
Een handje granaatappelpitten
Een half potje kappertjes
Olijfolie
Zout

Sahidah Somer
Kandidaat #9

Bereiding

1. Verwarm de oven voor op 175 graden.
2. Snij de verse Italiaanse kruiden fijn.
3. Halveer de aubergine in de lengte en snijd het vruchtvlees kruislings in. Stop de verse
Italiaans kruiden in het vruchtvlees. Doe vervolgens een heel klein beetje zout en
olijfolie over de auberginehelften. Bak de auberginehelften in ongeveer 45 minuten in
de oven.
4. Pers ondertussen de sinaasappel uit. Kook het sap in een steelpan in. Meng het sap
met wat olijfolie en kappertjes. Het geeft niet als de dressing vervolgens een beetje
afkoelt.
5. Hak de pecannoten grof.
6. Leg de aubergines op een schaal en besprenkel met de dressing. Strooi de noten en
granaatappelpitten erover.
Tip
Dit is lekker met gekruide aardappelen uit de oven en een frisse salade.
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Appelflappen in Bladerdeeg
Voor 8 appelflappen

Ingrediënten

✤ 4 friszure appels: Goudreinet, Elstar of Jonagold
✤ 1 pak bladerdeeg (Ik gebruik zelf graag
bladerdeeg met roomboter)
✤ 50 gram rozijnen (meer mag)
✤ 1 ei (losgeklopt)
✤ Verse slagroom
✤ Snufje kaneel (kan vers)
✤ Snufje bruine suiker
✤ Kristalsuiker

Rudolf Wessels
Kandidaat #10

Bereiding

1. Haal de plakken bladerdeeg van elkaar en laat ze ongeveer 10 minuten ontdooien.
2. Verwarm de oven voor op 210 graden (hetelucht) of 225 graden (elektrisch).
3. Maak de appelvulling:
a. Schil de appels, verwijder de klokhuizen en snijd ze in kleine blokjes
b. Voeg naar smaak kaneel, suiker en rozijnen toe
c. Hussel het geheel goed door elkaar
4. Leg op elk plakje bladerdeeg een klein bergje met het appelmengsel. Vouw de
appelflappen dicht en druk de randen goed aan. Je kan er een traditionele driehoek
van maken, maar je kunt ook alle hoeken naar het midden vouwen. Dan krijg je een
soort bloem-vorm.
5. Bestrijk de bovenzijde van de flappen met het losgeklopte ei en strooi er wat
kristalsuiker over.
6. Bak de appelflappen in ongeveer 15 minuen goudbruin.

Tip
Doe vlak voor het opdienen een stevige dot slagroom op de (afgekoelde) appelflappen.
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Couscous met Falafel à la Kaageiland
Voor 4 personen

Op 11 en 12 januari 2019 kwamen onze top-10-kandidaten voor het
eerst bij elkaar als een team voor nadere kennismaking, training en het
voorbereiden van hun termijn als Statenlid. Om zoveel mogelijk in
vertrouwelijkheid te kunnen bespreken, besloot het Campagnekernteam
al snel dat we zelf zouden moeten koken. Een restaurant zou niet
Paul Breitbarth
de benodigde intimiteit bieden. Dit is een van de gerechten die op
Campagneleider
tafel kwam.
Ingrediënten

Voor de couscous
✤ 300 gram couscous
✤ 1 bouillonblokje
✤ 300 ml kokend water
✤ 1 granaatappel
✤ 100 gram blanke amandelen
✤ 100 gram gedroogde, gewelde
abrikozen
✤ Een flinke bos platte peterselie,
fijngehakt
✤ Een flinke bos munt, fijngehakt
✤ 2 theelepels ras-el-hanout

Voor de falafel
✤ 400 gr kikkererwten uit blik
✤ 5 el bloem
✤ 1 tl bakpoeder
✤ 1 tl komijn (gemalen)
✤ Sap en rasp van een 1/2 citroen
✤ 1/2 chilipeper, fijngehakt
✤ 1 uitje
✤ 2 tenen knoflook
✤ Een flinkje bos platte peterselie,
fijngehakt
✤ Zeezout

Bereiding

1. Rooster de amandelen goudbruin in een droge koekenpan
2. Maak de bouillon van het bouillonblokje en het kokend water en giet dit over de
couscous in een grote schaal. Dek de schaal af en zet weg.
3. Als de couscous geweld is, na ongeveer 10-15 minuten, los maken met een vork. Maak
de couscous vervolgens aan met de ras-el-hanout, een beetje olijfolie, de kruiden, de
abrikozen, de amandelen en de zaadjes van de granaatappel.
4. Meng de kikkererwten met het uitje, de chilipeper, de knoflook en het sap van de
citroen in een keukenmachine tot een gladde pasta.
5. Meng de bloem en het bakpoeder door de kikkererwten.
6. Breng de massa op smaak met wat zeezout en komijn en roer de peterselie erdoor. Als
het mengsel nog te nat is, voeg je wat extra bloem toe.
7. Verhit de olie in een grote koekenpan en laat het goed warm worden.
8. Vorm met natte handen platte balletjes van het mengsel ter grootte van een bitterbal.
9. Bak de falafel aan weerszijden goudbruin op een middel hoog vuur. Draai de balletjes
voorzichtig om met een spatel.
Dit is lekker met Turks/Marokkaans brood, baba ganoush en hummus, al dan niet
zelfgemaakt.
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Wittebonen-Spinaziestamppot met Notenballetjes
Voor 4 personen

Ingrediënten
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤

Daniëlla Magermans
2 potten witte bonen (à 680 gram), afgespoeld en uitgelekt
Fractiemedewerker
100 ml (haver)melk
1 tl kerriepoeder
100 gram hazelnoten, grof gehakt
4 el olijfolie
2 schalen Veggie Chef notenballetjes
2 puntpaprika’s, in reepjes
1 ui, gesnipperd
1 teen knoflook
1 zak spinazie (à 400 gram), gewassen (ik gebruik zelf 2 zakken spinazie, voor extra
groente)

Bereiding

1. Verwarm de bonen op laag vuur in een hapjesban voor 10-12 minuten, samen met de
melk en de kerrie.
2. Rooster de noten in een droge koekenpan tot ze kleuren.
3. Bak vervolgens in de koekenban de notenballetjes in 2 el olie, tot ze bruin zijn Dit
duurt 4-6 minuten.
4. Verhit in een wok 2 el olie, en bak hierin de paprikareepjes en de ui voor 2 minuten.
Voeg de knoflook toe en bak 1 minuut mee. Voeg vervolgens beetje bij beetje de
spinazie toe, en laat deze steeds slinken en het vocht verdampen. Vervolgens kan de
volgende hand spinazie erbij.
5. Neem de bonen van het vuur en stamp ze tot puree. Roer hier het groentemengsel
door. Breng de puree op smaak met peper.
6. Verdeel de stamppot over vier borden, verdeel de notenballetjes over de borden en
garneer met de geroosterde hazelnoten.
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Marokkaanse linzensoep
Voor 1 liter soep

Ingrediënten
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤

1 ui
2 tenen knoflook
halve chilipeper
1 centimeter gember
2 stengels bleekselderij
1 grote wortel
2 theelepels ras el hanout
1 theelepel komijn
halve theelepel kaneel
1 liter groentebouillon
400 gram tomatenblokjes
125 gram rode linzen
265 gram kikkererwten
sap van een halve citroen

Sabine Verschoor
Regiobestuur

Bereiding

Hak de knoflook, ui, peper en gember in kleine stukjes en fruit ze in een grote pan met wat
olijfolie. Daarna snij je de bleekselderij en wortel in kleine blokjes en mogen deze ook in de
pan, waar je vervolgens ras el hanout, komijn en kaneel aan toevoegt. De bouillon,
tomatenblokjes, linzen en kikkererwten mogen er nu ook bij. Als laatste nog het sap van
een halve citroen en wat peper en zout.
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Placzki Ziemniaczane - Poolse Aardappelkoekjes
Wanneer we met weer op bezoek gingen naar familie in Polen kon ik
elke dag wel zeuren om Placzki (spreek uit: platsjki). Het zijn een
soort aardappelrösti, op een Poolse manier gebakken. Eigenlijk net
zo populair als patat in Nederland. Thuis maakte mijn moeder het
eigenlijk niet vaak meer, het is wat werk dat raspen. Maar met een
keukenmachine gaat het een stuk makkelijker.

Caroline Verduin
Regiobestuur

Ingrediënten

✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤

1.5 kg aardappel
1 grote ui grote
2 eieren
3 el tarwebloem
1 dl zonnebloemolie
1 ui
100 gr boter
2 dl zure room
2 snufjes zout
2 snufjes peper

Bereiding

Eerst schil je de aardappelen en rasp je deze heel fijn. Dit kan ook in de keukenmachine,
dat scheelt tijd. Het gaat erom dat het fijne snippers worden. Laat de geraspte aardappel
drogen in een theedoek (mijn moeder draait het wel eens een paar keer in de rondte;-)).
Pel de ui en snipper deze fijn.
Vervolgens vermeng je de geraspte aardappelen met de eieren, ui, tarwebloem, peper en
zout. Verhit in een bakpan een flinke laag olie, samen met de boter. Draai ballen van het
aardappelmengsel, druk het plat in pannenkoekjes van ongeveer 10 à 15 centimeter
breed en 1 centimeter dik. Bak de pannenkoeken aan beide kanten goudbruin en als het
kan meteen serveren (dan blijven ze knapperig). Bij het serveren: voeg een grote lepel
zure room toe, met wat dille. Soms worden ze ook ‘zoet’ gegeten met een lepel
bosvruchtenjam.
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