
Kookboek voor de 
MAGNeTISCH 

AANGedreveN 

BLENDER



 VOORWOORD 3

Met veel plezier stel ik de magnetisch aangedreven 
blender voor.

Of je nu overheerlijke smoothies, ambachtelijke 
mayonaise of gezonde babyvoeding wilt bereiden, de 
legendarische professionele prestaties en het iconische 
design van KitchenAid zorgen ervoor dat blenden nooit 
meer hetzelfde is.

Dit fenomenale apparaat is een van de meest 
gebruikte keukentoestellen. Dat hoeft niet te verbazen, 
want met één druk op de knop maak je gemakkelijk 
en supersnel dranken en andere bereidingen die niet 
alleen rijk aan voedingsstoffen zijn, maar je ook nog 
eens doen watertanden.

In dit kookboek vind je een brede waaier van 
beproefde recepten die in eenvoudige stappen 
worden uitgelegd, zodat je het beste uit dit veelzijdige 
en krachtige apparaat kunt halen om dranken, 
smoothies, soep, sauzen, marinades, milkshakes 
en nog veel meer te bereiden. Er zijn naast vier 
verschillende instellingen met voorgeprogrammeerde 
receptstanden ook regelbare snelheden en een Pulse-
functie, die de bediening sterk vereenvoudigen.

Ik weet zeker dat de magnetisch aangedreven blender 
ook in jouw keuken zijn draai zal vinden. 

 Dirk Vermeiren 
 Algemeen directeur 
 KitchenAid Europa, Inc.
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HOE WERKT DE MAGNETISCH AANGEDREVEN BLENDER?

Dit kookboek is ingedeeld volgens de vier verschillende 
instellingen met voorgeprogrammeerde receptstanden van 
de magnetisch aangedreven blender.

In de recepten wordt stap voor stap uitgelegd hoe 
je te werk moet gaan. Wanneer je de bediening van 
het apparaat beter onder de knie krijgt, kun je ermee 
experimenteren om je eigen recepten te creëren.

De snelheid wordt automatisch bepaald als je één van de 
vier verschillende instellingen met voorge programmeerde 
receptstanden gebruikt. Er is ook een manuele 
snelheidsregeling, een Pulse-functie (voor bereidingen 
met een ruwe textuur, zoals broodkruimels) en een Soft 
Start-mechanisme dat spatten tegengaat wanneer je extra 
ingrediënten toevoegt.

De krachtige motor met Intelli-Speed-technologie levert 
een maximaal vermogen van 2 pk en optimaliseert de 
snelheid van de messen automatisch, voor gladde of net 
sextra dikke resultaten.

Met dit kookboek haal je het beste uit je magnetisch 
aangedreven blender.

Wij wensen je veel plezier met deze nieuwe blendervaring.

DRAAIKNOP MET VOORGEPROGRAMMEERBARE 

RECEPTSTANDEN

We hebben de bediening van de magnetisch aangedreven 
blender met één enkele 'slimme' knop zo eenvoudig 
mogelijk gemaakt.

Kies uit één van de vier verschillende instellingen met 
voorge programmeerde receptstanden speciaal ontwikkeld 
voor fantastische resultaten en creëer je eigen favoriete 

gerechten.Kies uit  SAP,  SOEP/SAUZEN,  

MILKSHAKES of   IJSDRANKEN/SMOOTHIES. 

Alle programma’s hebben verschillende snelheden 
en tijden die zijn afgestemd op de behoeften van 
de bereidingen. Ze geven je de mogelijkheid om de 
mengbeker in het toestel te plaatsen, op de knop te 
drukken en er verder niet meer naar om te kijken - elk 
programma schakelt automatisch uit wanneer de bereiding 
klaar is.



 8 SAP

MAGNETISCHE AANDRIJVINGSTECHNOLOGIE

De gestroomlijnde 
mengbeker schuif 
je eenvoudig 
in het toestel, 
net als bij een 
koffiezetapparaat.

Het revolutionaire 
schuifsysteem en 
de handenvrije 
bediening zorgen 
ervoor dat je iets 
anders kunt doen 
terwijl het apparaat 
al het harde werk op 
zich neemt.

VOORGEPROGRAMMEERDE BEREIDINGSWIJZEN EN 
AANVULLENDE FUNCTIES

IJSDRANKEN/SMOOTHIES
Maalt grote hoeveelheden bevroren ingrediënten 
of ijs met snelle en krachtige intervallen fijn tot een 
heerlijke smoothie

MILKSHAKES
Mengt dikke, plakkerige ingrediënten op een lage 
maar krachtige snelheid tot gladde milkshakes met 
een gelijke consistentie

SOEP/SAUZEN
Mengt hete ingrediënten, zoals zelfgemaakte 
pasta saus of tomatensoep 

SAP
Mengt ingrediënten met veel vezels, een schil of 
zaden op een programma met precies de juiste 
hoge snelheid om ze tot sap met een perfecte 
textuur te verwerken 

PULSE
Geeft je precieze controle over de duur en 
frequentie van het mengen en is ideaal voor 
recepten op maat, zoals rijk gevulde soep met 
grove ingrediënten en sauzen  met stukjes groente

MANUEEL (REGELBARE SNELHEDEN)
Instelbare snelheden voor het fijnsnijden en 
mengen van alle mogelijke recepten 

START/PAUZE
Start en onderbreekt het mengen met één knop

UIT
Zet de blender weer op “O” (UIT) en schakel de 
magnetisch aangedreven blender opnieuw in 
op een andere gewenste snelheid om langer te 
mengen 

VERGRENDELINGS
HENDEL

De BPA-vrije mengbeker 
van 1,75 L wordt met 
een magneet stevig op 
zijn plaats gehouden 
zodat je gemakkelijk 
kunt mengen.
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DIAMONDMENGSYSTEEM

De diamantvormige mengbeker en roestvrijstalen 
messenset zorgen voor een krachtige werveling voor 
snel en grondig mengen.

De efficiënt gepositioneerde messen (op verschillende 
hoogten) en uiterst krachtige motor trekken alle 
ingrediënten naar de messen toe, zodat ze snel en vlot 
gemengd worden.
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APPELSAP 
MET BESSEN

 1 Doe de appels, frambozen, aardbeien 
en het water in de mengbeker 
van de KitchenAid magnetisch 
aangedreven blender. Zet het 
deksel op de mengbeker en meng 
op het programma voor sap. 

 2 Giet in twee glazen en serveer meteen. 

Voor 2 porties

 2 appels zonder 
klokhuis, in stukjes 
van 2,5 cm

 125 g  verse frambozen

 150 g verse aardbeien 
zonder kroontjes

 120 ml water



ANANASSAP 
MET KOOL

 1 Doe de ananas, snijbiet en boerenkool 
in de mengbeker van de KitchenAid 
magnetisch aangedreven blender. 
Zet het deksel op de mengbeker en 
meng op het programma voor sap. 

 2 Voeg desgewenst wat water toe 
voor dunner sap. Giet in een glas 
en serveer meteen. 

Voor 1 portie

 ¼ grofgehakte 
geschilde ananas

 4 grofgehakte 
snijbietbladeren

 4 grofgehakte 
boerenkool
bladeren

 60 ml water (optioneel)
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ZOET 
GRANAATAPPELSAP

 1 Doe de appel, granaatappelpitjes 
en het water in de mengbeker 
van de KitchenAid magnetisch 
aangedreven blender. Zet het deksel 
op de mengbeker en meng op het 
programma voor sap. 

 2 Giet in twee glazen en serveer meteen. 

Voor 2 porties

 1 Galaappel zonder 
klokhuis, in stukjes 
van 2,5 cm

 240 g granaatappelpitjes

 120 ml water

 16 SAP



 18 SAP

CITROEN
KOMKOMMERSAP

 1 Doe de komkommer, spinazie en 
citroen in de mengbeker van de 
KitchenAid magnetisch aangedreven 
blender. Zet het deksel op de 
mengbeker en meng op het 
programma voor sap. 

 2 Giet in twee glazen en serveer meteen.

Voor 2 porties

Opmerking: Voeg voor zoeter sap één 
appel in stukjes van 2,5 cm (zonder 
klokhuis) toe.

 2 grofgehakte 
komkommers 
zonder uiteindes

 50 g grondig 
afgespoelde 
verse spinazie

 ½ geschilde en 
ontpitte citroen



PAPAJABESSENSAP

 1 Doe de frambozen, papaja en grapefruit 
in de mengbeker van de KitchenAid 
magnetisch aangedreven blender. 
Zet het deksel op de mengbeker en 
meng op het programma voor sap.

 2 Zeef het mengsel desgewenst met 
een fijngemaasde zeef voor sap 
zonder pulp. Giet in vier glazen 
en serveer meteen.

Voor 4 porties

 190 g verse frambozen

 1⁄8 geschilde en 
ontpitte papaja

 ½ geschilde en 
ontpitte grapefruit 
in partjes

 20 SAP
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WORTELSAP MET 
GRAPEFRUIT 
EN GEMBER

 1 Doe de grapefruit, wortel en gember 
in de mengbeker van de KitchenAid 
magnetisch aangedreven blender. 
Zet het deksel op de mengbeker en 
meng op het programma voor sap.

 2 Zeef het mengsel desgewenst met 
een fijngemaasde zeef voor sap 
zonder pulp. Giet in drie glazen 
en serveer meteen.

Voor 3 porties

 2 geschilde 
en ontpitte 
grapefruits 
in partjes

 5 wortels zonder 
uiteindes, in 
stukjes van 2,5 cm

 2,5 cm geschilde 
verse gember
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PITTIGE MOSTERD

 1 Kook het water in een klein steel-
pannetje op een hoog vuur. Voeg het 
mosterdzaad toe en haal van het vuur. 
Dek af en laat 1 uur staan of totdat 
het water is opgenomen. 

 2 Doe het mosterdzaad, de honing, 
de azijn, het mosterdpoeder, het 
zout en het kruidnagelpoeder in 
de mengbeker van de KitchenAid 
magnetisch aangedreven blender. 
Zet het deksel op de mengbeker 
en pulseer 1 minuut totdat het 
mengsel ingedikt is en de mosterd 
de gewenste consistentie heeft. 
Stop halverwege een keer om de 
zijkanten schoon te schrapen. Doe 
de mosterd in een potje, dek het 
af met een deksel en zet het nog 
minstens een dag in de koelkast. 
In de koelkast tot 3 weken houdbaar. 

Voor ongeveer 240 ml

 60 ml water 

 45 g geel mosterdzaad 

 85 g honing 

 3 el ciderazijn 

 2 el mosterdpoeder 

 1 tl zout 

 1⁄8 tl kruidnagelpoeder 



 26 SOEP/SAUZEN

KOMKOMMER
GAZPACHO

 1 Doe de komkommer, bouillon, yoghurt 
en 10 g dille in de mengbeker 
van de KitchenAid magnetisch 
aangedreven blender. Zet het deksel 
op de mengbeker en meng op het 
programma voor soep/sauzen. 

 2 Proef het mengsel en voeg er 
desgewenst zout en peper aan toe; 
meng 5 seconden op lage snelheid. 

 3 Giet het geheel in een kan of grote 
kom. Dek af en zet nog 2 tot 24 uur 
in de koelkast. Schep in kommetjes 
en werk af met de dilletakjes.

Voor 4 porties

 1 grofgehakte 
geschilde 
en ontpitte 
komkommer

 300 ml groente of 
kippen bouillon 
met minder zout

 185 g Griekse yoghurt

 10 g verse dille

 ½ tl zout (optioneel)

 1⁄8 tl versgemalen witte 
peper (optioneel)

 4 takjes verse dille
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DUBBELE 
ERWTENSOEP

 1 Verhit de olie in een grote steelpan op 
een matig vuur. Voeg de uisnippers 
toe, bak ze 5 minuten tot ze zacht zijn 
en roer af en toe. Voeg de knoflook 
toe en sauteer 1 minuut.

 2 Voeg het water, de spliterwten, 
het laurierblaadje en het mosterd-
poeder toe en breng het geheel op 
een hoog vuur aan de kook. Zet het 
vuur op middelhoge stand, dek de pan 
af en laat de ingrediënten 45 minuten 
sudderen totdat de spliterwten gaar 
zijn. Roer af en toe in de pan en 
voeg zo nodig extra water toe.

 3 Voeg de diepvrieserwten, het zout 
en de peper toe, dek opnieuw af 
en laat nog eens 10 minuten 
sudderen totdat de erwten gaar zijn. 
Verwijder het laurierblaadje. 

 4 Giet het geheel in de mengbeker 
van de KitchenAid magnetisch 
aangedreven blender. Zet het deksel 
op de mengbeker en meng op 
het programma voor soep/sauzen. 
Schep desgewenst een toef zure 
room op elke portie.

Voor 4 tot 6 porties

Varianten: Voeg tijdens de laatste 
vijf minuten van het koken een 
gerookte jalapeño peper toe voor een 
rokerige smaak. Haal de peper uit de 
soep voor je ze in de blender mengt.

 1 el plantaardige olie

 1 fijngesnipperde ui

 3 fijngehakte 
teentjes knoflook

 1,5 L water of 
groetenbouillon*

 430 g gedroogde 
spliterwten

 1 laurierblaadje

 1 tl mosterdpoeder

 180 g diepvrieserwten

 1 tl zout

 ¼ tl versgemalen 
zwarte peper

  Zure room 
(optioneel)

*Als je groentebouillon gebruikt, 
hoef je nog maar ¼ tl zout toe 
te voegen. Proef even en voeg 
desgewenst meer toe.
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BISQUE VAN SCAMPI

 1 Smelt de boter in een grote steelpan 
op een matig vuur. Voeg de scampi, 
lente-uien en knoflook toe en sauteer 
ze samen tot de scampi's roze en 
ondoorzichtig zijn geworden. 

 2 Roer de bloem er doorheen tot die 
goed opgenomen is en verhit totdat 
het mengsel begint te pruttelen. 
Roer de bouillon door het mengsel 
en breng het opnieuw aan de kook. 
Laat het geheel twee minuten koken, 
maar blijf erin roeren. 

 3 Giet het mengsel in de mengbeker van 
de KitchenAid magnetisch aangedreven 
blender en voeg de melk toe. Zet het 
deksel op de mengbeker en meng op 
het programma voor soep/sauzen. Giet 
opnieuw over in de steelpan en roer de 
dunne room, wijn, zout, citroenschil en 
cayennepeper erdoorheen. Kook op 
een matig vuur totdat het geheel goed 
verhit is. Werk af met een hele scampi 
en extra lente-ui.

Voor 4 porties

 60 g boter

 450 g middelgrote, 
gepelde en 
schoongemaakte 
rauwe scampi in 
stukjes van 1,5 cm

 2 gesneden lente
uien, plus wat 
extra voor 
de afwerking

 1 fijngehakt teentje 
knoflook

 30 g gewone bloem

 240 ml kippenbouillon

 290 ml volle melk

 430 ml dunne room

 2 el witte wijn

 ½ tl zout

 ½ tl geraspte 
citroenschil

  een snuifje 
cayennepeper

  hele scampi 
(optioneel)



PADDENSTOELEN
SOEP

 1 Doe de gedroogde paddenstoelen 
in een kleine kom en giet er kokend 
water overheen. Laat ze 15 minuten 
staan tot ze zacht zijn.

 2 Verhit de olijfolie ondertussen in 
een grote steelpan op een matig 
vuur. Voeg de uisnippers toe, bak 
ze 5 minuten tot ze glazig zijn en 
roer af en toe. Doe de champignons, 
knoflook en tijm erbij en bak ze 
8 minuten. Roer af en toe. Roer de 
bloem er doorheen tot die goed 
opgenomen is en bak het geheel 
nog 1 minuut. Voeg de bouillon, 
het eekhoorntjes brood en het 
aftreksel daarvan toe. Breng het 
mengsel aan de kook. Zet het vuur 
op middelhoge stand en laat alles 
10 minuten sudderen. 

 3 Giet het geheel in de mengbeker 
van de KitchenAid magnetisch 
aangedreven blender. Zet het deksel 
op de mengbeker en meng op het 
programma voor soep/sauzen. Giet 
opnieuw over in de steelpan en roer 
de room, melk en desgewenst de 
wijn erdoorheen. Kook op een matig 
vuur totdat het geheel goed verhit is. 
Breng op smaak met peper en zout. 
Werk af met extra champignons. 

Voor 6 tot 8 porties

 15 g gedroogd 
eekhoorntjes
brood

  240 ml kokend water

 1 el olijfolie

 320 g gehakte ui

 225 g gesneden 
champignons, 
plus wat extra 
voor de afwerking

 2 fijngehakte 
teentjes knoflook

 ¼ tl gedroogde tijm

 30 g gewone bloem

 960 ml groentebouillon

 90 ml room

 2 el volle melk

 80 ml marsala (optioneel)

  zout en 
versgemalen 
zwarte peper
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MELOENGAZPACHO

 1 Doe de meloen, room, melk en 
yoghurt in de mengbeker van de 
KitchenAid magnetisch aangedreven 
blender. Zet het deksel op de 
mengbeker en meng op het 
programma voor soep/sauzen. 

 2 Proef het mengsel en breng op smaak 
met zout en peper; meng 5 seconden 
op lage snelheid. Zet de gazpacho 
in de koelkast tot je hem serveert. 
Werk af met plakjes charentaismeloen.

Voor 4 porties

Zomerse honingmeloensoep: 
Vervang de ½ charentaismeloen door 
een middelgrote honingmeloen.

Tip: Deze frisse soep is een ideaal 
voorgerecht, lichte lunch of ontbijt.

 ½ geschilde en 
ontpitte middel
grote tot grote 
charentais meloen 
in blokjes

 100 ml dunne room

 80 ml volle melk

 65 g Griekse yoghurt

  zout en 
versgemalen 
witte peper

  charentaismeloen 
in plakjes 
(optioneel)
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ROMIGE SOEP VAN 
MILDE GROENE PEPER

 1 Verwarm de grill voor. Leg een vel 
bakpapier op de grillpan of bakplaat 
en leg er de pepers op. Grill ze 
15 minuten op 13 à 15 cm van de 
hittebron tot ze verschroeien en 
beginnen te verkolen. Draai ze af en 
toe met een keukentang om. Doe de 
pepers in een middelgrote kom en 
dek die af met vershoudfolie. Laat ze 
20 minuten staan tot de schil zacht 
wordt. Verwijder de schil van de pepers 
met een keukenmes. Snijd de steeltjes 
eraf en schraap het zaad eruit. 

 2 Verhit de olijfolie ondertussen in 
een grote steelpan op een matig 
vuur. Voeg de ui, selderij, wortel en 
knoflook toe en sauteer 4 minuten 
totdat de ui glazig is. Voeg de bouillon 
toe en breng aan de kook. Zet het 
vuur op middelhoge stand, dek de 
pan af en laat het geheel 12 minuten 
sudderen tot de selderij gaar is.

 3 Giet de soep in de mengbeker van de 
KitchenAid magnetisch aangedreven 
blender en voeg er de pepers en 
roomkaas aan toe. Zet het deksel 
op de mengbeker en meng op 
het programma voor soep/sauzen. 
Giet opnieuw over in de steelpan en 
kook het geheel 2 minuten op een 
matig vuur tot het goed verhit is. Breng 
op smaak met zwarte peper en zout.

Voor 4 porties

 6 grote milde 
groene pepers 
(poblanopepers)

 1 el olijfolie

 120 g gehakte ui

 50 g fijngesneden 
selderij

 60 g fijngesneden 
wortel

 1 fijngehakt teentje 
knoflook

 840 ml groente of 
kippenbouillon

 225 g roomkaas 
in blokjes

  zout en 
versgemalen 
zwarte peper
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CHOCOLADE
MILKSHAKE

 1 Doe het ijs, de melk, de chocolade en 
het vanille-extract in de mengbeker 
van de KitchenAid magnetisch 
aangedreven blender. Zet het 
deksel op de mengbeker en meng 
op het programma voor milkshakes.

 2 Giet in vier glazen. Werk af met 
chocoladekrullen en serveer meteen.

Voor 4 porties

  720 ml chocoladeijs

 480 ml melk

 60 g grofgehakte 
pure chocolade

 1 tl vanilleextract

  chocoladekrullen 

 38 MILKSHAKES



 40 MILKSHAKES

POMPOENTAART 
IN EEN GLAS

 1 Doe het ijs, de pompoentaartmix, 
de melk en het vanille-extract in 
de mengbeker van de KitchenAid 
magnetisch aangedreven blender. 
Zet het deksel op de mengbeker 
en meng op het programma 
voor milkshakes.

 2 Voeg 4 stukjes van de volkorenkoekjes 
toe en pulseer tot alles opgenomen is. 

 3 Giet in vier glazen. Werk af met 
de slagroom en de rest van de 
volkorenkoekjes en serveer meteen.

Voor 4 porties

 960 ml vanilleijs

 270 g pompoentaartmix 
(gezoete 
pompoen  puree)*

 240 ml melk

 ½ tl vanilleextract

 2 volkorenkoekjes, 
elk in 4 stukjes

  slagroom 
(zie pagina 48)

*De pompoentaartmix kan 
vervangen worden door 
pompoen uit blik waaraan 
je 140 g kaneelpoeder, 
70 g gemberpoeder, 35 g 
pimentpoeder en 35 g 
nootmuskaatpoeder toevoegt.



IJSKOFFIE MET 
VIJF KRUIDEN

 1 Doe de ijsblokjes, het ijs, de 
gecondenseerde melk, de oploskoffie 
en het vijfkruidenpoeder in de 
mengbeker van de KitchenAid 
magnetisch aangedreven blender. 
Zet het deksel op de mengbeker 
en meng op het programma 
voor milkshakes. 

 2 Giet in twee glazen. Werk af met 
de slagroom en serveer meteen. 

Voor 2 porties

 240 g ijsblokjes

 160 ml vanilleijs of 
yoghurtijs

 75 g gezoete 
gecondenseerde 
melk

 2 el oploskoffie

 ½ tl Chinees vijf
kruiden poeder

  slagroom 
(zie pagina 48)
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IJSKOFFIE

 1 Doe het ijs, de room, de volle melk, 
de oploskoffie en het vanille-extract 
in de mengbeker van de KitchenAid 
magnetisch aangedreven blender. 
Zet het deksel op de mengbeker 
en meng op het programma 
voor milkshakes. 

 2 Giet in drie glazen. Werk af met de 
slagroom en espressobonen en 
serveer meteen.

Voor 3 porties

 360 ml vanilleijs

 175 ml room

 65 ml volle melk

 1 el oploskoffie 
voor espresso

 ½ tl vanilleextract

  slagroom 
(zie pagina 48) 
en hele espresso
bonen (optioneel)



MILKSHAKE 
MET LIKEUR

 1 Doe het ijs, de wodka, de likeur 
en de room in de mengbeker 
van de KitchenAid magnetisch 
aangedreven blender. Zet het deksel 
op de mengbeker en meng op het 
programma voor milkshakes.

 2 Giet in twee glazen en werk af met 
de kersen. Serveer meteen.

Voor 2 porties

 480 ml vanilleijs

 60 ml wodka

 60 ml koffielikeur

 60 ml Ierse likeur

 2 el dunne of 
gewone room

  maraschinokersen
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 48 MILKSHAKES

VANILLEMILKSHAKE

 1 Doe het ijs, de melk en het vanille-
extract in de mengbeker van de 
KitchenAid magnetisch aangedreven 
blender. Zet het deksel op de 
mengbeker en meng op het 
programma voor milkshakes. 

 2 Giet in twee glazen en werk af met 
de slagroom. Serveer meteen.

Voor 2 porties

Slagroom: Doe 240 ml koude room 
en 2 el poedersuiker in de mengbeker 
van de KitchenAid magnetisch 
aangedreven blender. Zet het deksel 
op de mengbeker en meng op de 
manuele stand 15 à 20 seconden op 
matig hoge snelheid tot het mengsel 
ingedikt is en je er zachte pieken 
mee kunt maken.

 480 ml vanilleijs

 240 ml melk

 ½ tl vanilleextract

  slagroom 
(optioneel, zie 
recept hiernaast)
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BESSENSMOOTHIE OP 
BASIS VAN SOJAMELK

 1 Doe de bevroren bessen, de braam-
bessen, de sojamelk, het appelsap 
en de tofoe in de mengbeker 
van de KitchenAid magnetisch 
aangedreven blender. Zet het deksel 
op de mengbeker en meng op het 
programma voor ijsdranken/smoothies.

 2 Giet in twee glazen en serveer meteen.

Voor 2 porties

 270 g verschillende 
soorten bevroren 
bessen

 395 g braambessen 
met sap uit blik 
of 135 g verse 
braambessen

 240 ml sojamelk of 
amandelmelk

 240 ml appelsap

 115 g zachte tofoe
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ROMIGE 
FRUITSMOOTHIE

 1 Doe de banaan, de melk, de perzik, 
de aardbeien, het druivensap, de 
bruine suiker, het citroensap en het 
amandelextract in de mengbeker 
van de KitchenAid magnetisch 
aangedreven blender. Zet het deksel 
op de mengbeker en meng op het 
programma voor ijsdranken/smoothies. 

 2 Giet in twee glazen en serveer meteen. 

Voor 2 porties

Varianten: In dit veelzijdige recept 
kun je de perzik en aardbeien ook 
eens door ander fruit vervangen. 
Frambozen, bosbessen, nectarines, 
ananas en mango passen hier 
allemaal prima bij. Als je geen verse 
perziken kunt krijgen, kun je ook 
170 g ingevroren stukken perzik 
gebruiken (eerst deels ontdooien).

 1 banaan

 240 ml melk

 1 kleine, geschilde 
en ontpitte rijpe 
perzik in kwartjes

 110 g verse of bevroren 
ongezoete 
aardbeien, 
gesneden

 120 ml wittedruivensap

 2 el lichtbruine 
suiker (stevig 
aandrukken)

 1 el vers citroensap

 ½ tl amandelextract
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ANANASMILKSHAKE 
MET KOKOS

 1 Doe de ananas, de yoghurt, de 
melk, de kokos melk, de ijsblokjes, 
de suiker en het vanille-extract in 
de mengbeker van de KitchenAid 
magnetisch aangedreven blender. 
Zet het deksel op de mengbeker 
en meng op het programma voor 
ijsdranken/smoothies.

 2 Giet in twee glazen en serveer meteen.

Voor 2 porties

 370 g bevroren 
ananasstukjes

 125 g gewone yoghurt

 120 ml melk

 120 ml kokosmelk

 2 ijsblokjes

 2 tl suiker

 1 tl vanilleextract



MOKKAMILKSHAKE

 1 Doe het ijs, de koffie, de melk en de 
chocoladesiroop in de mengbeker 
van de KitchenAid magnetisch 
aangedreven blender. Zet het deksel 
op de mengbeker en meng op het 
programma voor ijsdranken/smoothies.

 2  Giet in een glas. Werk af met de 
slagroom en extra chocoladesiroop 
en serveer meteen. 

Voor 1 portie

Mokkamilkshake met munt: 
Vervang het chocolade-ijs 
door chocolade-muntijs.

Mokkamilkshake met moutextract: 
Vervang de chocoladesiroop door 
gedroogd moutextract.

 120 ml chocoladeijs

 120 ml koude koffie

 60 ml melk

 1 el chocoladesiroop, 
plus wat extra 
voor de afwerking

  slagroom 
(zie pagina 48)
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IJSKOUDE CHAI LATTE

 1 Doe het water, de suiker, de kruid-
nagels, de kardemom, de kaneel-
stokjes en de plakjes gember in een 
grote steelpan. Breng aan de kook 
boven een hoog vuur en roer om de 
suiker te laten oplossen. Voeg de 
theezakjes toe. Zet het vuur lager 
en dek de pan af. Laat het geheel 
ongeveer 30 minuten sudderen tot 
het een heerlijk aroma afgeeft. 

 2 Zeef de thee met een fijngemaasde 
zeef in een maatbeker van 1 L en laat 
het mengsel tot kamer temperatuur 
afkoelen. Verdeel het geheel over 
twee ijsblokjes vormen met elk 
14 blokjes (2 el per blokje). Vries de 
blokjes in (een nacht of net zolang 
tot ze hard zijn). 

 3 Doe per portie zeven chaiblokjes, 
45 ml room, 75 ml melk, ½ tl geraspte 
gember en desgewenst ¼ tl vanille-
extract in de mengbeker van de 
KitchenAid magnetisch aangedreven 
blender. Zet het deksel op de 
mengbeker en meng op het programma 
voor ijsdranken/smoothies. Giet in 
vier glazen en serveer meteen. 

Voor 4 porties

 960 ml water 

 100 g suiker 

 16 kruidnagels 

 ¼ tl kardemomzaad 
(van ongeveer 
1 peul) 

 5 kaneelstokjes 

 8 plakjes verse 
gember 

 6 zakjes zwarte thee 

 180 ml room 

 300 ml melk 

 2 tl geraspte verse 
gember 

 1 tl vanilleextract 
(optioneel)



KLASSIEKE 
MARGARITA

 1 Wrijf met de limoenschijfjes over de 
randen van twee glazen en doop die 
in het zout.

 2 Doe het ijs, de tequila, de triple sec 
en het limoensap in de mengbeker 
van de KitchenAid magnetisch 
aangedreven blender. Zet het deksel 
op de mengbeker en meng op het 
programma voor ijsdranken/smoothies. 

 3 Giet in de voorbereide glazen. Werk af 
met limoenschijfjes. Serveer meteen.

Voor 2 porties

IJskoude aardbeien margarita: 
Maak desgewenst de glazen klaar 
zoals beschreven in stap 1. Doe 150 g 
bevroren aardbeien, 120 g ijsblokjes, 
tequila, triple sec en limoensap in 
de mengbeker. Zet het deksel op 
de mengbeker en meng op het 
programma voor ijsdranken/smoothies. 
Giet in de voorbereide glazen en werk 
af met limoenschijfjes en aardbeien.

  limoenschijfjes

  grof zout

 240 g ijsblokjes

 120 ml tequila

 60 ml triple sec

 60 ml vers limoen 
of citroensap

  extra limoen
schijfjes
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ONTBIJTSHAKE MET 
BANAAN EN ANANAS

 1 Doe de yoghurt, ananas, banaan, 
ijsblokjes, suiker, vanille en noot muskaat 
in de mengbeker van de KitchenAid 
magnetisch aangedreven blender. 
Zet het deksel op de mengbeker 
en meng op het programma voor 
ijsdranken/smoothies.

 2 Giet in vier glazen en serveer meteen.

Voor 4 porties

 490 g gewone yoghurt

 225 g ananasstukjes uit 
blik (niet uitgelekt)

 1 banaan

 120 g ijsblokjes

 2 el suiker

 1 tl vanilleextract 

 1⁄8 tl nootmuskaat
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PIÑA COLADA

 1 Doe het ananassap, de ijsblokjes, 
de rum en de kokosroom in de 
mengbeker van de KitchenAid 
magnetisch aangedreven blender. 
Zet het deksel op de mengbeker 
en meng op het programma voor 
ijsdranken/smoothies.

 2 Giet in twee glazen en werk af met de 
ananas en kersen. Serveer meteen.

Voor 2 porties

 240 ml ananassap

 120 g ijsblokjes

 90 ml lichte rum

 90 ml kokosroom

  stukjes ananas en 
maraschinokersen



CHOCOTINI

 1 Doe de ijsblokjes, de kokosroom, 
de melk, de chocoladesiroop, 
de wodka en het amandelextract 
in de mengbeker van de KitchenAid 
magnetisch aangedreven blender. 
Zet het deksel op de mengbeker 
en meng op het programma voor 
ijsdranken/smoothies. 

 2 Giet in vier glazen en werk af met 
de frambozen. Serveer meteen.

Voor 4 porties

 360 g ijsblokjes

 290 g gezoete 
kokosroom

 240 ml melk

 140 g chocoladesiroop

 120 ml wodka

 ½ tl amandelextract

  verse frambozen 
(optioneel)
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GEBAKKEN VIS 
MET THAISE PESTO

 1 Verwarm de oven voor op 190 °C/
gasstand 5. Vet een bakplaat licht in. 

 2 Doe de basilicum, koriander, lente-
uien, munt, pinda's, jalapeño's, gember, 
kokos, het citroensap, de knoflook, 
citroenschil en suiker in de mengbeker 
van de KitchenAid magnetisch 
aangedreven blender. Zet het deksel 
op de mengbeker en meng op de 
manuele stand op matig lage snelheid 
tot de ingrediënten fijngehakt zijn. Stop 
halverwege een keer om de zijkanten 
schoon te schrapen. Voeg tijdens het 
mengen op matige snelheid de olie 
in een dunne, constante straal toe 
door de vultrechter aan de bovenkant. 
Meng 30 seconden totdat alles grondig 
gemengd is.

 3 Spoel de vis af en dep hem droog 
met keukenpapier. Leg hem op 
de bakplaat. Smeer de pesto over 
elke visfilet. 

 4 Bak 10 minuten tot de vis uit elkaar valt 
als je er met een vork in prikt en de 
binnenkant ondoorzichtig is. Werk af 
met citroen en komkommerschijfjes.

Voor 4 tot 6 porties

 35 g verse basilicum
blaadjes

 15 g verse koriander
blaadjes

 4 grofgehakte 
lenteuien

 5 g verse munt
blaadjes

 35 g geroosterde 
pindanoten

 1 of 2 grofgehakte 
ontpitte jalapeño
pepers

 2 el gehakte verse 
gember

 2 el kokosvlokken

 2 el vers citroensap

 3 teentjes knoflook

 ½ tl geraspte 
citroenschil

 ½ tl suiker

 120 ml pindaolie

 900 g zalmfilet of 
andere visfilet

  citroen en 
komkommer
schijfjes
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VIJGENREPEN

 1 Verwarm de oven voor op 200 °C/
gasstand 6. Leg een vel bakpapier 
op de bakplaat. 

 2 Doe de vijgen, het water en 1 el 
kristal suiker in de mengbeker van de 
KitchenAid magnetisch aangedreven 
blender. Zet het deksel op de 
mengbeker en meng 30 seconden 
op de manuele stand op matig lage 
snelheid tot het geheel glad is. Zet opzij.

 3 Doe de bloem, de haver, het bak-
poeder, het zout en de overige 2 el 
kristal suiker in een middelgrote kom. 
Roer de olie eronder en daarna beetje 
bij beetje 3 el melk, tot het geheel 
zich tot een bal vormt. 

 4 Rol het deeg op een licht met bloem 
bestoven werkvlak uit tot een recht-
hoek van 30 x 23 cm. Leg het deeg op 
de bakplaat. Smeer het vijgenmengsel 
uit in een strook van 6,5 cm breed 
midden in de lengte van de rechthoek. 
Maak elke 1,5 cm vlak naast de 
vulling aan beide kanten inkepingen 
in het deeg. Vouw de zijkanten 
over het deeg heen, zodat ze in het 
midden over elkaar heen liggen. 
Bak de vijgenreep in 15 à 18 minuten 
goudbruin. Laat volledig afkoelen op 
een rooster. Snij hem in kleinere repen.

 5 Doe de roomkaas, de poedersuiker, 
het vanille-extract en de overige 
el melk in een schone mengbeker. 
Zet het deksel op de mengbeker en 
meng op de manuele stand op matige 
snelheid tot het geheel glad is. Schenk 
het mengsel over de repen heen. 

Voor 12 repen

 80 g gedroogde vijgen

 90 ml heet water

 3 el kristalsuiker

 85g gewone bloem

 45 g havervlokken

 ¾ tl bakpoeder

 ¼ tl zout

 2 el plantaardige olie

 4 el melk

 30 g zachte roomkaas

 40 g poedersuiker

 ½ tl vanilleextract
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PATATAS BRAVAS
(SPAANSE TAPAS)  1 Verwarm de oven voor op 220 °C/

gasstand 7. Doe de aardappels, 
2 el olijfolie, 1 tl zout en de rozemarijn 
in een grote kom en meng goed. 
Verdeel alles over een braadslee. 

 2 Rooster het geheel 35 à 40 minuten en 
draai de aardappels elke 10 minuten 
om tot ze knapperig en bruin zijn.

 3 Doe ondertussen de tomaten, de 
overige 80 ml olijfolie, de azijn, 
de knoflook, het chilipoeder, het 
paprika poeder, de overige ¼ tl zout, 
het chipotle chilipoeder en de 
cayenne peper in de mengbeker 
van de KitchenAid magnetisch 
aangedreven blender. Zet het 
deksel op de mengbeker en meng 
20 à 30 seconden op de manuele 
stand op matige snelheid tot het 
geheel glad is. Giet het mengsel over 
in een steelpan. Zet het deksel op de 
pan en laat het mengsel op een matig 
vuur nog 5 minuten opwarmen tot het 
iets ingedikt is. Laat even afkoelen.

 4 Schenk de saus over de aardappelen 
of serveer ze in een apart kommetje 
als dipsaus. 

Voor 10 tot 12 porties

Opmerking: Je kunt de saus een dag 
op voorhand maken. Dek de saus af 
en bewaar ze in de koelkast. Laat ze 
weer op kamertemperatuur komen 
of warm ze op voor je ze serveert.

 1,125 kg rode aardappels 
in kwartjes

 80 ml plus 2 el olijfolie

 1¼ tl grof zout

 ½ tl gedroogde 
rozemarijn

 395 g tomatenblokjes 
in blik

 2 el rode wijnazijn

 3 teentjes knoflook

 1 el chilipoeder

 1 el paprikapoeder

 ¼ tl chipotle chili
poeder (poeder 
van gerookte 
jalapeño's)

 1⁄8 tot ¼ tl cayenne
peper
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CRÈME VAN 
GEROOSTERDE 
AUBERGINES

 1 Verwarm de oven voor op 200°C/
gasstand 6.

 2 Prik een paar keer met een vork in de 
aubergine en leg hem in de braadslee. 
Rooster de aubergine 10 minuten. 
Voeg de tomaat aan de braadslee 
toe. Rooster de groenten 40 minuten. 
Laat ze afkoelen tot ze koud genoeg 
zijn om vast te houden. Pel de 
aubergine en de tomaat.

 3 Doe de aubergine, de tomaat, het 
citroensap, de basilicum, de tijm, de 
knoflook en het zout in de mengbeker 
van de KitchenAid magnetisch 
aangedreven blender. Zet het deksel 
op de mengbeker en meng op de 
manuele stand op matige snelheid 
tot het geheel grondig gemengd 
is. Voeg tijdens het mengen op 
matige snelheid de olijfolie in een 
dunne, constante straal toe door 
de vultrechter aan de bovenkant en 
meng nog 5 à 10 seconden tot alles 
grondig gemengd is. Zet een nacht 
(of minstens 3 uur) in de koelkast.

 4 Serveer met pitabrood.

Voor 10 porties

 1 aubergine 
(ongeveer 450 g)

 1 middelgrote 
tomaat zonder 
kroontje

 1 el vers citroensap

 1 el gehakte verse 
basilicum of 
1 tl gedroogde 
basilicum

 2 tl gehakte verse 
tijm of ¾ tl 
gedroogde tijm

 1 teentje knoflook

 ¼ tl zout

 1 el extra vergine 
olijfolie

  pitabrood 
of focaccia, 
in stukken



 76 MANUEEL (REGELBARE SNELHEDEN)

MOSTERDDRESSING

 1 Doe de olijfolie, sushiazijn, balsamico -
azijn, mosterd en tijm in de mengbeker 
van de KitchenAid magnetisch 
aangedreven blender. 

 2 Zet het deksel op de mengbeker en 
meng 30 seconden op de manuele 
stand op matige snelheid tot alles 
opgenomen is. Breng op smaak met 
peper en zout.

Voor ongeveer 240 ml dressing

 180 ml olijfolie

 3 el sushiazijn (rijstazijn 
met toegevoegde 
suiker en zout)

 1 el balsamicoazijn

 1 el dijonmosterd of 
grove mosterd

 ¼ tl gedroogde tijm

  zout en 
versgemalen 
zwarte peper
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KIPPENBORST 
GEVULD MET 
KORIANDER

 1 Verwarm de oven voor op 180 °C/
gasstand 4. Doe de koriander, de 
olijfolie, 2 tl sojasaus en de knoflook 
in de mengbeker van de KitchenAid 
magnetisch aangedreven blender. 
Zet het deksel op de mengbeker en 
meng de ingrediënten op de manuele 
stand op matig hoge snelheid tot 
een pasta. 

 2 Maak de huid van de kipfilets losser, 
maar haal hem er niet helemaal af. 
Wrijf het koriandermengsel onder de 
huid over de filets, maar zorg ervoor 
dat je de huid niet scheurt.

 3 Leg de kipfilets op een rek in een 
ondiepe, met bakpapier beklede 
braadslee. Doe de overige el sojasaus 
en de sesamolie in een kleine kom. 
Bestrijk de kip met de helft van 
dit mengsel. 

 4 Bak 25 minuten en bestrijk de filets 
daarna met de rest van het soja-
mengsel. Bak nog eens 10 minuten 
tot de kipfilets helemaal gaar zijn.

Voor 4 porties

 30 g verse koriander
blaadjes

 2 el olijfolie

 1 el  plus 2 tl sojasaus

 2 teentjes knoflook

 4 kippen borst
filets met huid 
(ongeveer 140 g 
per filet)

 1 el donkere sesamolie
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GEMARINEERDE 
BIEFSTUK MET 
KNOFLOOKSAUS

 1 Doe de biefstuk in een grote 
hersluitbare bewaarzak voor etens-
waren en voeg de teriyaki saus toe. 
Sluit de zak en meng de inhoud 
goed. Laat 30 minuten tot 4 uur 
in de koelkast marineren.

 2 Doe ondertussen de knoflook en de 
bouillon in een klein steelpannetje. 
Breng aan de kook boven een hoog 
vuur. Zet het vuur op middelhoge 
stand en laat het mengsel 5 minuten 
zonder deksel sudderen. Zet het 
deksel op de pan en laat nog eens 
8 à 9 minuten sudderen tot de 
knoflook zacht is. Giet het mengsel 
in de mengbeker van de KitchenAid 
magnetisch aangedreven blender. 
Zet het deksel op de mengbeker 
en meng 5 à 10 seconden op de 
manuele stand op matig hoge 
snelheid tot het geheel glad is. 

 3 Verwarm de grill voor. Haal de biefstuk 
uit de marinade, maar gooi de 
marinade niet weg. Leg de biefstuk 
op een rek in de grillpan en bestrijk 
hem met de helft van de marinade. 
Grill de biefstuk 6 minuten op 13 à 
16 cm van de hittebron. Draai het 
vlees daarna om en bestrijk het met 
de rest van de marinade. Grill het nog 
eens 6 minuten of zo lang als nodig 
voor de gewenste mate van gaarheid.

 4 Leg de biefstuk op een snijplank en 
laat hem vijf minuten rusten. Snij hem 
dwars op de draad in dunne plakjes. 
Serveer met knoflooksaus en rijst.

Voor 4 porties

 1 kogelbiefstuk 
zonder bot 
of rosbief 
(ongeveer 570 g)

 80 ml teriyakisaus*

 10 teentjes knoflook

 120 ml runderbouillon

 630 g hete gekookte 
witte rijst

*Een Japanse kooktechniek 
waarbij ingrediënten gegrild 
worden en een glazuurlaagje 
krijgen ('teri' = glans, 'yaki' = 
bakken/grillen) met een 
marinade mengsel van sojasaus, 
sake, mirin en suiker.
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MEXICAANSE 
OMELETROLLETJES 
MET AVOCADOSAUS

 1 Verwarm de oven voor op 180 °C/
gasstand 4. Vet een bakplaat van 
33 x 23 cm in.

 2 Doe de eieren, de melk en ½ tl zout 
in de mengbeker van de KitchenAid 
magnetisch aangedreven blender. 
Zet het deksel op de mengbeker en 
meng 30 seconden op de manuele 
stand op matige snelheid tot alles 
opgenomen is. Smelt de boter in een 
grote braadpan op een matig vuur. 
Voeg het eimengsel toe en bak het 
geheel 5 minuten terwijl je erin roert 
totdat het roerei gestold maar wel nog 
zacht is. Haal van het vuur. Roer de 
kaas, tomaat en koriander erdoorheen.

 3 Schep op elke tortilla ongeveer 
80 ml van het eimengsel en verdeel 
het gelijkmatig in een lange strook. 
Rol de tortilla's op en leg ze met hun 
open kant naar onder op de bakplaat. 
Schenk de salsa desgewenst over de 
tortilla's heen.

 4 Dek de bakplaat goed af met folie. 
Bak de tortilla's 10 à 15 minuten tot 
ze goed verhit zijn.

 5 Doe ondertussen de avocado's, 
zure room, ui, jalapeño peper en 
desgewenst 2 el limoen sap, de 
overige ¼ tl zout en de knoflook 
in een schone mengbeker. Zet het 
deksel op de mengbeker en meng 
30 seconden op de manuele stand op 
matige snelheid tot het geheel glad 
is. Voeg zo nodig wat extra limoensap 
toe voor de gewenste consistentie. 
Serveer samen met de tortillarolletjes.
Voor 8 porties

 8 eieren

 2 el melk

 ¾ tl zout

 15 g boter

 170 g geraspte cheddar

 1 grote ontpitte 
tomaat in stukjes

 15 g gehakte verse 
koriander

 8 maistortilla's

 390 g salsa (optioneel)

 2 middelgrote 
avocado's 
in stukjes

 60 ml zure room

 2 el fijngehakte ui

 1 ontpitte jalapeño 
of serranopeper in 
stukjes (optioneel)

 2 el limoensap, plus zo 
nodig wat extra

 ¼ tl fijngehakte 
knoflook
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VISFILET MET 
MOLE VERDE

 1 Verhit 2 el olie in een middelgrote 
braadpan op een matig vuur. 
Doe de ui en jalapeño's in de 
pan en roerbak ze 4 minuten tot 
alles zacht is. Voeg de tomatillo's, 
knoflook en komijn toe en sauteer 
1 minuut. Voeg de koriander, 80 ml 
water en ¼ tl zout toe en breng aan 
de kook op een hoog vuur. Zet het 
vuur op lage stand, zet het deksel 
op de pan en laat alles 20 minuten 
sudderen. Giet het mengsel in de 
mengbeker van de KitchenAid 
magnetisch aangedreven blender. 
Zet het deksel op de mengbeker 
en meng op de manuele stand op 
matig hoge snelheid tot het geheel 
glad is. Giet opnieuw over in de 
braadpan en verhit het geheel op 
een laag vuur tot het goed heet is. 
Hou warm. 

 2 Doe de bloem, de overige ¼ tl 
zout en de zwarte peper in een 
ondiepe kom. Klop in een andere 
kom de eieren los met de overige 
el water. Doop de vis eerst in 
het bloemmengsel en daarna 
in het eimengsel.

 3 Smelt de boter en overige 2 el 
olie in een grote braadpan op 
een matig hoog vuur tot het 
mengsel schuimig wordt. Bak de 
visfilets 4 à 8 minuten tot ze aan 
de buitenkant goudbruin en aan 
de binnenkant ondoorzichtig zijn. 
Draai ze één keer om. Serveer met 
de saus.

Voor 4 tot 6 porties

 4 el plantaardige olie 

 40 g gehakte witte ui 

 1 of 2 fijngehakte ontpitte 
jalapeñopepers 

 165 g gehakte verse 
tomatillo's zonder 
jasje of 225 g 
gehakte tomatillo's 
uit blik (uitgelekt) 

 2 fijngehakte 
teentjes knoflook

 ¼ tl gemalen komijn 

 15 g grofgehakte 
verse koriander 

 80 ml plus 1 el water 

 ½ tl zout 

 40 g gewone bloem 

 1/8 tl versgemalen 
zwarte peper 

 2 eieren 

 675 tot 900 g kleine 
rodesnapperfilets 
of sliptongfilets 
zonder huid 

 30 g boter 
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GEPOCHEERDE 
EIEREN MET 
GEROOKTE ZALM EN 
HOLLANDAISESAUS

 1 Verwarm de oven voor op 90 °C/
gasstand ¼. Leg de halve muffins 
met de gesneden kant omhoog op 
vier borden (twee elk). Leg er de 
gerookte zalm en tomatenschijfjes op. 
Zet de borden in de oven en schakel 
die uit. 

 2 Smelt de boter in een klein steel-
pannetje op een laag vuur en 
hou warm. Doe de eierdooiers, 
het citroensap en het zout in de 
mengbeker van de KitchenAid 
magnetisch aangedreven blender. 
Zet het deksel op de mengbeker en 
meng op de manuele stand op matig 
hoge snelheid tot het geheel glad en 
ingedikt is. Voeg tijdens het mengen 
op matige snelheid de boter in een 
dunne, constante straal toe door 
de vultrechter aan de bovenkant. 
Meng tot het geheel ingedikt is.

 3 Vul een grote braadpan met 5 cm water 
en voeg er de azijn aan toe. Breng 
zacht aan de kook op een matig vuur. 
Breek de 4 eieren in verschillende 
kommetjes of ramequins. Houd elk 
kommetje dicht bij het wateroppervlak 
voor je het ei voorzichtig in het water 
laat glippen. Kook de eieren ongeveer 
3 minuten totdat de eiwitten gestold 
zijn maar de dooiers nog zacht zijn. 
Haal de eieren uit het water met 
een schuimspaan, laat ze op een vel 
keuken papier uitlekken. Leg de eieren 
boven op de voorbereide muffins. 
Herhaal met de rest van de eieren. 

 4 Schenk over elke portie wat 
hollandaise saus, strooi er wat verse 
dille overheen en serveer meteen. 

Voor 4 porties

 4 door de helft 
gesneden en 
geroosterde 
Engelse muffins

 115 g gerookte zalm 
in plakjes

 8 tomatenschijfjes

 115 g boter

 3 eierdooiers

 2 el citroensap

 ¼ tl zout

 1 tl witte azijn

 8 eieren

 2 el gehakte verse dille



IJSLOLLY'S MET 
KANEEL EN HONING

 1 Doe de yoghurt, de honing, de melk 
en het vanille-extract in de mengbeker 
van de KitchenAid magnetisch 
aangedreven blender. Zet het 
deksel op de mengbeker en meng 
10 à 15 seconden op de manuele 
stand op matig hoge snelheid tot 
het geheel glad is.

 2 Giet het mengsel in zes ijslollyvormen. 
Dek de bovenkant van elke lolly af 
met een stukje folie. Zet 2 uur in 
de diepvriezer.

 3 Schuif de stokjes door het midden van 
de folie in de lolly's. Zet ze nog eens 
4 uur in de diepvriezer tot ze hard zijn. 

 4 Haal de folie van de lolly's en houd 
de onderkant van de lolly's onder 
warm water tot ze loskomen om ze 
uit de vormen te verwijderen. Druk 
stevig op de onderkant om de lolly's 
eruit te halen. (Draai of trek niet aan 
de stokjes.)

Voor 6 lolly's

 310 g Griekse yoghurt

 170 g honing

 60 ml melk

 ½ tl kaneelpoeder

 ½ tl vanilleextract
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VLEESBALLETJES 
MET EEN DIPSAUS 
VAN PAPRIKA

 1 Doe de geroosterde paprika, de 
mayonaise, 1 teentje knoflook en de 
chilivlokken in de mengbeker van de 
KitchenAid magnetisch aangedreven 
blender. Zet het deksel op de 
mengbeker en meng 20 seconden op 
de manuele stand op matige snelheid 
tot het geheel glad is. Giet het mengsel 
over in een kommetje en zet opzij.

 2 Hak de overige 2 teentjes knoflook 
fijn. Doe het rundergehakt, het 
varkensgehakt, 30 g brood kruimels, 
de sjalot, de gehakte knoflook, het 
zout en de zwarte peper in een 
middelgrote kom. Voeg het ei 
toe en meng voorzichtig tot alles 
opgenomen is.

 3 Doe de overige 90 g broodkruimels 
in een ondiepe kom. Maak 32 balletjes 
(diameter ongeveer 2,5 cm) van 
het vleesmengsel en rol ze door 
de broodkruimels.

 4 Verhit de olie in een grote braadpan 
op een matig hoog vuur. Bak de vlees-
balletjes 8 minuten tot ze gaar (71 °C) 
en aan alle kanten bruin zijn. Draai ze 
regelmatig om. Laat ze op een bord 
met een vel keukenpapier uitlekken. 
Serveer de balletjes met de saus.

Voor ongeveer 32 balletjes

 1 geroosterde 
rode paprika 
uit een pot

 60 g mayonaise

 2 teentjes knoflook

 1⁄8 tl chilivlokken

 115 g rundergehakt

 115 g varkensgehakt

 120 g broodkruimels

 1 fijngesnipperde 
sjalot

 ¼ tl zout

 1/8 tl versgemalen 
zwarte peper

 1 losgeklopt ei

 60 ml plantaardige olie

 90 MANUEEL (REGELBARE SNELHEDEN)
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Ananassap met kool 14
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B
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C

Chocolademilkshake 38
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P
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Papaja-bessensap 20

Patatas bravas 72
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R

Romige fruitsmoothie 52

Romige soep van 
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S
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V

Vanillemilkshake 48

Vijgenrepen 70

Visfilet met mole verde 84
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W
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Zomerse honingmeloensoep 34 



 94 SAP  RECEPTENREGISTER 95 94 RECEPTENREGISTER

RECEPTENREGISTER

APERITIEFHAPJES

Crème van geroosterde 
aubergines 74
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Bessensmoothie op 
basis van sojamelk  50

Gepocheerde eieren met gerookte 
zalm en hollandaisesaus 86

Ontbijtshake met 
banaan en ananas 62

NAGERECHTEN

IJslolly's met kaneel en honing 88

Pompoentaart in een glas 40

Vijgenrepen 70

VIS EN ZEEVRUCHTEN

Bisque van scampi 30

Gebakken vis met Thaise pesto 68

Gepocheerde eieren met gerookte 
zalm en hollandaisesaus 86

Visfilet met mole verde 84

FRUIT

Ananasmilkshake met kokos 54
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Appelsap met bessen 12
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Zomerse honingmeloensoep 34

SAP

Ananassap met kool 14

Appelsap met bessen 12

Citroen-komkommersap 18

Papaja-bessensap 20

Wortelsap met grapefruit 
en gember 22

Zoet granaatappelsap 16

VLEES

Gemarineerde biefstuk 
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Romige soep van 
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Patatas bravas (Spaanse tapas) 72

Romige soep van 
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