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Je laat mij dansen op plaatsen waar helemaal geen muziek speelt. Maakt 

van mij een spraakwaterval vol stotterende woorden die een veel te 

emotionele zin vormen. Van recht maak jij schuin, mijn Frans maak je 

uitmuntend, mijn sleutel onvindbaar en het sleutelgat te klein. Je blaast 

herinneringen weg uit mijn hoofd de dag erop en laat mijn maag op en neer 

gaan als een springkasteel op een communiefeest. Er zijn momenten waarop 

ik je even niet meer kan proeven  

of ruiken en zeg dat ik je nooit meer ontmoeten wil. Maar in dit gerecht 

kan ik geen genoeg van je krijgen. Bier. 

2 personen 

Kooktijd: 30 minuten 

Materiaal: keukenrol,  
pan met hoge randen,  

kleine kookpot 

zo ga je te werk
• Zet een pot met gezouten water op het vuur. Schil de 

aardappelen, snij de prei in ringen en kook beide gaar. 

• Kruid en kneed het gehakt en rol er balletjes van. Snij 
een ui in twee en dan in reepjes. 

• Bak de balletjes krokant in een pan met brede rand, 
verlaag het vuur en voeg de ui, tijm en laurier toe. Voeg 
daarna de bloem toe en laat even meebakken. 

• Voeg een lepel bruine stroop toe. Blus met het bier en laat  
de alcohol verdampen. Voeg de bouillon toe en laat een  
kwartiertje inkoken op een middelhoog vuur tot je een  
mooie, gebonden saus hebt. Werk af met mosterd. 

• Giet de prei en aardappelen af. Kruid met nootmuskaat  
en zout, voeg een scheutje melk toe en plet met een puree- 
stamper. 

• Leg de twee schellen gedroogde ham op een velletje  
keukenpapier 2 minuten in de microgolfoven op de  
hoogste stand. Haal ze eruit en breek in stukjes. 

• Serveer en werk het bord af met tuinkers en een paar  
zilveruitjes.

dit heb je nodig
350 g loskokende aardappelen 

1 prei 

350 g gehakt (varken-rund) 

1 ui 

1tl gedroogde tijm 

2 laurierblaadjes 

2 el bloem 

1 el bruine stroop 

1 flesje bruin bier 

100 ml rundsbouillon 

1tl mosterd 

nootmuskaat 

zout 

scheutje melk 

2 schellen gedroogde ham 

90 g tuinkers 

8 gepekelde zilveruitjes 

Gehakt balletjes
in bier met preistoemp,  
krokante ham en zilveruitjes 



24 25 the messy chef - vlees

2-4 personen 

Kooktijd: 15 minuten

Vol-au-vent
aan ’t spit

25 

Zijn buik gromde als die van een bruine beer die de dag voor zijn winter-

slaap enkel een beschuitje met gerookte zalm en komkommer gegeten had. 

Het had weinig gescheeld of hij parkeerde zijn grijze familiewagen aan het 

tankstation voor een Snickers en een klef worstenbroodje. Hij kon zich  

bedwingen. Gelukkig maar, want die bladerdeegkruimels zouden voor  

eeuwig tussen de plooien van de zetel beland zijn. Hij had zo’n  

ongelofelijke honger en de geur van het geroosterd kippetje naast hem 

maakte het alleen maar erger. Even overwoog hij zelfs om zo’n dennen-

boompje met eucalyptusgeur onder zijn neus te hangen in een poging zijn 

hongergevoel te bedwingen. Dat deed hij niet. Hij wist dat dit gerechtje het 

wachten meer dan waard was.

zo ga je te werk
• Giet de braadjus in een pan samen met een klontje boter. 

Bak de paddenstoelen samen met de geperste look en 
haal ze uit de pan. Hou het vet in de pan. 

• Voeg nog een klein klontje boter toe en roer de bloem 
eronder tot het mengsel droog is en naar koekjes ruikt. 

• Voeg water en melk toe, verkruimel het bouillonblokje 
erbij en roer met een klopper zodat je geen brokjes hebt. 
Laat de saus indikken op een zacht vuur en werk af met 
de room. 

• Haal de kip van de beentjes en doe de stukken in de 
saus samen de paddenstoelen. Haal de pot van het vuur 
en werk af met peterselie, peper en een paar druppels 
citroensap. 

dit heb je nodig
1 kip aan ’t spit  

met braadjus 

1 el hoeve- of bakboter 

200 g paddenstoelenmengeling 

1 teen look 

100 g bloem 

500 ml water 

100 ml melk 

¾ kippenbouillonblokje 

100 ml room 

paar takjes peterselie 

peper 

½ citroen 
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kip curry
met ananas

27 

2 personen 

Kooktijd: 30-35 minuten 

Materiaal: bakplaat, bakpapier, 
grillpan of broodrooster

zo ga je te werk
• Smelt de boter in een steelpannetje op een laag vuur. Voeg 

de lookkruiden en het currypoeder toe. Laat even meebak-
ken en roer dan de bloem erdoor tot die korrelt. 

• Blus met de melk en blijf roeren zodat de bloem oplost. 
Brokkel er een half kippenbouillonblokje bij en laat op het 
gemak inkoken. 

• Snij van de ananas drie plakken van ongeveer 1 cm dik. 
Snij de pel ervan en snij de plakken vervolgens in blokjes. 
Snipper de ui en chilipeper (naar wens) en meng samen 
met het sap van een halve limoen en een lepeltje suiker of 
honing onder de ananasblokjes. Werk af met bladpeterse-
lie. Zet fris in de koelkast. 

• Snij de kip in blokjes, kruid met kippenkruiden en bak ze 
in de pan. 

• Kook de rijst zoals beschreven op het pakje. Voeg de andere 
helft van het bouillonblokje toe zodat je rijst meer smaak 
heeft. 

• Hak de noten fijn. Dresseer de kip en rijst samen met de 
currysaus en werk af met de ananassalsa en nootjes.

dit heb je nodig
20 g hoeveboter,  

ongezouten 

1 tl lookkruiden 

3 à 4 el currypoeder 

2 el bloem 

300 ml melk 

1 kippenbouillonblokje 

verse ananas 

1 rode ui 

1 chilipeper 

½ limoen 

1 el suiker of honing 

bladpeterselie 

400 g kipfilet 

2 el kippenkruiden 

olie of boter 

125 g rijst 

 handje gezouten  
pindanootjes 

Vegetarisch alternatief
Krokant gebakken halloumi of tofu.

Toen Gertje de hond nog zelf uitliet en we geloofden dat Tom zijn Jerry 

ooit te grazen zou nemen. Toen Bassie en Adriaan niet bezig waren met de 

totale CO2-uitstoot tijdens de zoektocht naar ’het pakje’ van de  

geheimzinnige opdrachtgever. Toen we zongen dat een vriendschapsband 

nooit stuk ging ook al heb je een ongeluk. Toen de beesten in het beestenbos 

even boos waren als Greta Thunberg en het Melkhuisje geen conceptstore 

was voor hipsters, maar de vergaderplaats van een ultrageheime  

organisatie genaamd Postbus X. 

Toen kip met currysaus en ananas in blik zowat het meest exotische  

en gedurfde gerechtje was dat kokend Vlaanderen op tafel zette.  

Wat een tijden waren het toch! 
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durum
met kip en looksaus

2 personen 

Kooktijd: 30 minuten  
+ nacht marineren 

Materiaal: grillpan

29 

zo ga je te werk
• Laat de kip bij voorkeur een nacht marineren. Leg de 

kippendijen in een kom met daarin de yoghurt, kruiden en 
suiker. Masseer de kip even en zet afgedekt opzij. 

• Pers de look fijn in de mayonaise en voeg fijngesneden 
peterselie toe. 

• Snij de ijsbergsla, ui en rode kool fijn. Hoe fijner hoe 
beter.  Verwijder de pitjes van de tomaat en snij in reep-
jes. Rasp de wortel. 

• Haal de kip uit de marinade en dep een klein beetje af. Er 
mag gerust nog wat marinade aan zitten. 

• Zet een grillpan op het vuur en laat die erg heet worden. 
Bak de kip krokant en laat even rusten. Snij de kip vervol-
gens in heel fijne reepjes.  

• Verwarm de wraps 30 seconden in de microgolfoven op de 
hoogste stand. Beleg ongeveer 5 centimeter boven de onder-
kant. Neem de onderkant en vouw over de vulling. Vouw 
de zijkanten toe en rol verder. Rol op in zilverpapier om het 
gemakkelijk op te kunnen eten.

dit heb je nodig
300 g kippendijen zonder been 

250 ml Griekse yoghurt 

1 tl oregano 

1 tl paprikapoeder 

1 tl nootmuskaat 

1,5 tl komijn 

1 tl lookpoeder 

1 tl chilipoeder 

1 tl kaneel 

1 tl zout 

1 tl witte peper 

3 tl bruine suiker 

1 teen look 

5 el mayonaise 

paar takjes peterselie 

¼ ijsbergsla 

1 ui 

rode kool 

1 tomaat 

1 wortel 

2 grote wraps (30 cm) 

Alsof het een louche striptent is, zo sta ik in het pitakot met drie andere 

mannen. Geilend op een homp vlees die als een volslanke stripster rond 

een ingevette paal staat te draaien. Ze beweegt sierlijk op een Arabisch 

R&B-nummer dat uit de levensgrote tv schalmt. Aan de grijsbruine kleur 

van haar huid te zien, gaat ze al een tijdje mee. Toch staan we daar met een 

buik vol goesting. Bij het buitenwandelen slaat het voldane gevoel snel 

om naar schaamte, schuld en een pact met mijzelf dat dit slechts eenmalig 

was. Dat is natuurlijk gelogen, daarvoor is het pitakot te dichtbij. Al 

ben ik wel geneigd de vraag ’ pita, alles erop meneer?’ de volgende keer te 

beantwoorden met: ’Haal er maar alles af, dat lijkt mij lekkerder.’ 

Neen, de beste durum maak je gewoon zelf!

Vegetarisch alternatief
Feta.
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Het rinkelen van de gietijzeren koebel was bij hen 
thuis het signaal om te komen eten. Hevig discus-
siërend waren drie broers de trap afgedaald. De 

jongste had namelijk net het Duplo-kasteel, een 
meesterwerkje waar Da Vinci een puntje aan kon 
zuigen, van zijn grote broer omgestoten. Kaka-  

en pipischeldwoorden inclusief.  

Ze zitten elk op hun vaste plaats aan de  
keukentafel, mes en vork stevig in hun gebalde 

vuisten. De sfeer is grimmig en achter de rug  
Van een nietsvermoedende moeder schieten de  
middelvingers en uitgestoken tongen raak.  

Net op het moment dat een van de drie  
’mamaaaaaa’ wil roepen, draait zij zich om.  

In haar geruite ovenwanten houdt ze een hitsig 
dampend gehaktbroodje vast. Een verzoenings- 

offer, een witte vlag met de vraag tot een 
staakt-het-vuren.  

De vredespijp krijgt de cowboy en zijn twee  
jongere indianen snel stil. Er zijn belangrijkere 

dingen. Aanvallen! 

Gehaktbrood
met noten en 
een krokant korstje
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4 personen 

Kooktijd: 15 minuten  
+ 45 minuten in de oven 

Materiaal: ovenschaal

Gehaktbrood
met noten en 
een krokant korstje

tip
Serveer met geroosterde rode kool (p. 124) of gebrande appel-
moes (p. 100). 

Ik maak altijd iets te veel gehaktbrood omdat het dan minder 
snel uitdroogt. Ideaal om de volgende dag mee te nemen tussen 
de boterham.

zo ga je te werk
• Kruid het gehakt met peper, zout, een lepel mosterd en 

lookkruiden. 

• Hak de peterselie en een handvol noten fijn en meng 
onder het gehakt. Doe de eieren erbij en een paar lepels 
paneermeel. 

• Meng en kneed het gehakt goed en vorm een mooi brood-
je. Als het geheel nog te vochtig is en te veel plakt, dan 
moet je nog meer paneermeel toevoegen.  

• Verwarm de oven op 200 °C. Neem een ovenschaal en leg 
daarin een paar klontjes boter. Leg het gehaktbroodje 
daarop, leg er ook wat boter op.  Zet 30 minuten in de 
oven en haal de schotel even uit de oven. 

• Meng de ingrediënten voor de lak en wrijf het gehakt-
brood ermee in. Strooi er ook nog 2 eetlepels paneermeel 
over. Zet vervolgens nog eens 15 minuten in de oven.

dit heb je nodig
600 g gemengd gehakt

peper en zout

1 el mosterd

1 el lookkruiden

paar takjes peterselie

handje noten naar keuze

2 eieren

paneermeel

boter

Lak:  
2 el mosterd

2 el ketchup

1 el sojasaus

2 el honing of maple syrup
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