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Soms heb je van die dagen dat je even ter aarde wilt storten, gewoon een 

klein moment geen verplichten en misschien zelfs nul contact met de 

buitenwereld. Allicht, uit bittere noodzaak, met een Uber Eats of Thuisbezorgd 

bezorger. En het erge (of niet?): dat is oké. Maar al die andere dagen is dat 

contact met die drivers niet eens iets wat in je opkomt en ben je er op alle 

manier klaar voor om de sterren van de hemel te koken. Gewoon thuis in je 

eigen keuken. Of dat moeilijk hoeft te zijn? Absoluut niet. En dat is eigenlijk 

een beetje waar we bij Home Made Chefs voor staan. We laten je maar al te 

graag de eenvoud van het fantastische koken zien. In dit magazine wordt 

het je heel gauw duidelijk hoe leuk en – vooral – lekker het is om zelf de 

keuken in te duiken. Vervang een doodgewone wrap met door eentje met 

veel meer groenten en kleur (pgn 8) en step up je kleurrijke food game aan 

de hand van een easy switch. Daarnaast brengt een beetje pit diepgang in 

recepten. Niet alleen bij hartige recepten overigens, het recept op de cover 

is het harde bewijs: een boerencake met pittige tabasco-karamel. 

Vertellen over bovenstaande heerlijkheden kunnen we urenlang, proeven 

moet je echt zelf doen. Maar we maken het je makkelijk: in dé Kookstudio 

van de Libelle Zomerweek laten onze Home Made Chefs je de fijne kneepjes 

van het koken zien. Het simpele, doordeweekse koken. Het koken met maar 

5 ingrediënten, vegetarisch of zelf veganistisch, werelds, in een pan of 

misschien iets zoets. Natuurlijk passeren de recepten in dit magazine hier 

de revue, maar denk je dat we trends zoals het maken van babka aan ons 

voorbij laten gaan? Met een beetje van Danerolles én een beetje van jezelf 

maak je de ultieme versie. Kom maar door met die Cinnamon Swirls, we doen het je voor! Dat en meer zetten wij neer voor 

de 82.000 bezoekers van de Libelle Zomerweek. Laat dit magazine je inspireren om mee te koken, bakken & proeven!

Veel liefs,

Denise & Sterre
VOLG ONS OP

KOM LANGS!
De Home Made Chefs Kookstudio 

is een initiatief van Effective 
Media & Marketing en

Home Made Chefs
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EEN TAFEL VOL
HEERLIJKE RECEPTEN
10  Tomaten Groentewrap Bowl
met Griekse salade en gebakken feta

10 Tomaten GroentewrapBurrito Roll
met edamame boontjes, rode ui en bladspinazie

12 Borrelrecepten
wortel groentewrap pizza’s, bieten groentewrap rolletjes & tortilla 
tomaten chips

15 Witte Gazpacho
met groene Tabasco

17 Boerencake
met witte pittige maple karamel

19 Aardappel Plaattaart
met tijm

20 Mini Pizza Caprese
met burrata

23 Krokante Kipreepjes
in tomaten & witte wijnsaus

28 Krokante Kip Sattimbocca
met salie

31 Aranchini
krokante risotto ballen

32 Stoombroodjes
met kip gehakt

‘‘Daar gaan we weer! Niet zo 
lang na het eerste magazine 
komen we met een frisse lading 
aan pareltjes. Echt moeilijk om 
mijn favorieten te kiezen? Hmm, 
nee. Als sucker van de Italiaanse 
keuken droom ik ’s nachts (en 
overdag) over pasta’s, pizza’s 
(hallo pagina 20) en die aranchini 
van pagina 31: it’s to die for.‘‘
- Sterre

''De eerste editie van het 
reizende Home Made Chefs 
Kookstudio concept was me er 
één! Ik mocht erbij zijn van het 
bedenken tot aan de uitvoering 
en alles daartussen. Daarbij 
hoorde zeker de creatie van dit 
magazine. In samenwerking met 
de merken die op het podium 
staan bij de HMC Kookstydio by 
Libelle Zomerweek hebben wij 
weer een magazine gemaakt 
bomvol inspiratie voor de borrel, 
lunch, diner en bij de koffie. Wij 
hebben alvast voorgeproefd en 
ik kan alleen maar hopen dat 
jullie komen proeven op de stand 
of dat jullie deze recepten thuis 
gaan maken. Enjoy!‘‘  
- Denise

‘'Het gevoel wat ik krijg bij 
het maken van dit magazine? 
Honger, a lot. En dat is net lastig 
als je nog een paar uur moet 
wachten voordat ik me op mijn 
avondeten kan storten. Maar dat 
mag de pret niet drukken, want 
met trots werk ik aan de tweede 
versie van het Home Made Chefs 
magazine. Oh, en die krokante 
kip reepjes op pagina 28, die 
moet je proeven!‘‘
- Manon

‘‘Lekker eten en drinken is 
meer een hobby van me dan 
wat anders. Fotograferen en 
proeven tegelijk? Niet echt een 
straf te noemen. Samen kijken 
we naar de styling, het licht, de 
beste bewerking enzovoorts en 
alles wat er bij het maken van 
zo’n food foto komt kijken. Dat 
ik daarna mijn tanden mocht 
zetten in de stoombroodjes op 
pagina 32, leuke bijkomstigheid.‘‘  
- Dion 

Home Made Chefs
behind the scenes

36 Za’tar lamsgehaktballetjes
met tomaat, bulgur & feta

39 Krokante Gnocchi
met tomaten, basilicum, 
mozzarella & pijnboompitten

En verder

26 Wandelroute Rotterdam
inspiratie dan zien wij overal

35 New in our 
inspirationbasket!
onze favorieten kookboeken

40 Masonjar
we’re all about zero waste

UPDATE 
Editorial

step up your food game

Home Made Chefs BTS

In’s & Out’s 

Wijnwijzer

Waarbij hongerlijden geen optie is
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WELKE RUKMINI 
ONTBREEKT ER NOG 

IN JOUW KAST?

TE KOOP IN ELKE (ONLINE) BOEKHANDEL

175.000 FANS GINGEN JE VOOR



98 Home Made Chefs Libelle Zomerweek magazine 02 | 20228

WORTEL 
GROENTEWRAP
BURRITO ROLL
MET EDAMAME
BOONTJES, RODE UI
EN BLADSPINAZIE

TOMATEN
GROENTEWRAP BOWL 
MET GRIEKSE SALADE
EN GEBAKKEN FETA
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Tomaten 
Groentewrap bowl 
met Griekse salade en gebakken feta

Ingrediënten - 4 personen

4 Knorr Groentewraps tomaat

200 g fetablokjes

4 el maïzena

1 theelepel oregano

1 citroen 

1/2 komkommer in reepjes

120 g zwarte olijven

1 rode ui, in ringen

100 g cherrytomaten, gehalveerd

100 gr romaine sla, in reepjes

2 eetlepels olijfolie

peper en zout

Bereiding

1 Verhit de oven voor op  175 graden. Verhit 3 cm

zonnebloemolie in een diepe pan. Vouw de 

tomatenwraps als een bakje in hittebestendige 

kommen. Bak de wraps krokant in 8-10 minuten in de 

oven.

2 Meng  voor de dressing de zest van een halve citroen 

samen met 1 el citroensap, 1 tl oregano en 2 el olijfolie, 

een snuf peper en zout. 

3 Haal de fetablokjes door de maïzena en bak deze in 

de hete zonnebloemolie tot ze goudbruin/krokant zijn. 

4 Meng intussen de komkommer, olijven, rode ui, 

cherrytomaten, en romaine sla en breng op smaak met 

de dressing. 

5 Serveer de salade in de wrapbowls met de krokante 

feta bovenop. 

Wortel Groentewrap 
burrito roll
met edamame boontjes, rode ui
en bladspinazie

Ingrediënten - 4 personen

4 Knorr Groentewraps Wortel

½ blik gepelde tomaten (Mutti)

400 g mix van jouw favoriete bonen uit blik (bijvoorbeeld 

kikkerwten, zwarte ogen bonen en edamame boontjes)

½ rode ui, fijngesnipperd

½ el burrito kruiden (zelf maken? Zie recept hier onder)

5 g peterselie, fijngehakt

50g bladspinazie

Bereiding

1 Prak de gepelde tomaten fijn in een grote mengkom 

met een vork.  

2 Laat de bonen en peulvruchten uitlekken en spoel   

goed af. 

2 Meng de tomaten, bonen, rode ui, burrito kruiden   

en peterselie goed door elkaar. Meng op het laatst de   

bladspinazie er doorheen samen met wat olijfolie. 

2 Vul de wrap met het burrito mengsel. Vouw eerst de   

zijkantjes naar binnen, en maak dan een strakke rol. 

Heerlijk in de lunch trommel of picknick!
BIETEN
GROENTEWRAP
ROLLETJES

TORTILLA
TOMATEN

CHIPS

WORTEL
GROENTEWRAP

PIZZA’S

LEES DE
RECEPTEN OP

DE VOLGENDE 
PAGINA. 

tip: Wil je iets knapperigs in je burrito roll? Voeg 

dan wat lekkere knapperige nootjes toe, zoals wasabi 

nootjes of cashewnoten.

Burrito 
Kruidenmix:
Bereiding

Meng 2 el gemalen komijn, 1 el paprikapoeder, 1 tl 

knoflookpoeder, 1/2 tl gedroogde oregano, 1/4 tl 

cayenne peper, 1 tl zout door elkaar en bewaar wat 

over is voor een volgende keer!
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Bieten Groentewrap 
rolletjes
voor 3 rolletjes

Ingrediënten

3 Knorr Groentewraps bieten

90 g parmaham

2 verse perziken (of uit blik)

1 komkommer

Balsamico creme (optioneel)

Bereiding

1 Verdeel de plakken psarmaham over de wraps.

2 Snijd heel dunne plakken van de perziken 

en verspreid die over de parmaham. Eventuele 

overblijfsels snijd je in dunne reepjes en mogen in het 

midden op de wraps. 

3 Snijd de komkommer in drie stukken. Snijd 

ieder stuk in de lengte in kwarten en verwijder de 

zaadlijsten. Snijd dunne reepjes van de komkommer 

kwarten. Leg deze in het midden van de wraps en rol 

Wortel Groentewrap 
pizza’s
met ‘vitello’ tonnato 

Ingrediënten

2 Knorr Groentewraps wortel

2,5 el mayonaise

80 g tonijn uit blik in water

1 el kappertjes

100 g plakjes gebraden kalfsfricandeau 

of varkensfricandeau

½ peen (in dunne plakken in de lengte  

gesneden/geraspt)

½ courgette (in dunne plakken in de lengte 

gesneden/geraspt)

1 handje rucola

Bereiding

1 Verwarm de oven voor op 170 graden. Bak de wraps 

op een bakpapiertje in 5-8 minuten krokant. 

2 Mix met een staafmixer de mayonaise, tonijn en 

kappertjes tot een gladde tonijnmayonaise. 

3 Leg de plakjes fricandeau op de gebakken wraps 

met daar omheen stipjes of een swirl tonijnmayonaise. 

Leg daar op de dunne plakken wortel en courgette en 

maak af met rucola en zout en peper.

Tortilla tomaten chips

BORREL RECEPTENKnorr

Bereiding

1 Verwarm de oven voor op 170 graden. Snijd iedere 

wrap in 6 puntjes. Smeer deze in met 2 el olijfolie met 

een kwast. Bak ze krokant in de oven in 5-8 minuten. 

2 Snijd intussen de minitomaatjes in dunne plakjes 

en breng op smaak met 1 el olijfolie, citroensap, zout

en peper. 

Ingrediënten

4 Knorr Groentewraps Tomaat

3 el olijfolie

200 g snoepgroente tomatenmix

1 tl citroensap

Zout & peper

NIEUW!

GROENTEWRAPS
VAN KNORR

LEKKER WAT MEER GROENTE!

BF5508 wt Adv Knorr Libelle Zomerweken v1.indd   1 11-05-22   16:34
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Witte Gazpacho
met groene tabasco
Ingrediënten - voor 6-12 personen

225 g wit brood zonder korstjes

720 ml water

170 g ongebrande amandelen

1 teentje verse knoflook

7 ml sherry azijn

1 tl zout 

1 tl Tabasco Mild Green Pepper Sauce 

2 el extra vierge olijfolie

5 g verse munt, in reepjes 

100 g hollandse garnalen

30 g geroosterde amandelen (optioneel)

50 g witte pitloze druiven, gehalveerd

(optioneel)

Bereiding 

1 Scheur het brood in kleine stukjes en doe deze stukjes in 

de blender. Schenk daar het water bij en laat het brood hierin 5 

minuten weken. Doe na 5 minuten de amandelen, knoflook, azijn 

en zout erin en mix tot een glad mengsel. 

2 Meng de Tabasco met de olijfolie. 

3 Schenk de koude soep in een aantal kommetjes of glaasjes 

naar keuze. Garneer met de tabasco-olie, munt, hollandse 

garnalen, geroosterde amandelen en druiven. 
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Boerencake
met pittige maple karamel

Ingrediënten - voor 6-12 personen

1 boerencake mix kant-en-klaar

340 g maple siroop

30 g koude roomboter

Snuf zout

12 dashes Tabasco Red Peppersauce

Bereiding 

1 Bereid de cake volgens de aanwijzingen op de verpakking 

of bereid de cake volgens jouw eigen recept.

2 Zodra de cake de oven in gaat, begin je met de pittige 

maple karamel. Verhit de maplesiroop in een steelpan en breng 

dit zachtjes aan de kook. Laat de maplesiroop zachtjes koken 

en iets donkerder kleuren in zo’n 10 tot 15 minuten. Mocht je 

een thermometer hebben, dan richt je op het verwarmen van 

de karamel tot 120 graden. 

3 Haal de pan dan van het vuur en voeg de koude roomboter 

toe. Pas op; dit kan spetteren! Roer de karamel goed door 

en laat 5 minuten afkoelen. Voeg vervolgens de Tabasco 

Red Peppersauce toe. Onze suggestie; 12 dashes (12 keer 

schudden). Maar houd je vooral niet in!

4 Haal de cake uit de oven en serveer met de karamelsaus.



Aardappel plaattaart 
met tijm

Ingrediënten - 4 personen

1 rol flammkuchen deeg

 roomboter bladerdeeg

1 teentje knoflook

120 g creme fraiche of mascarpone

350 g vastkokende aardappelen

1 stuk rasp van citroen

3 el fijngehakte verse tijm

150 g pancetta of dungesneden rookspek 

(optioneel)

Benodigdheden

200 ml olijfolie

Zeezout

Oven met bakplaat

Keukenmachine of mandoline

Kom

Bereiding 

1 Verwarm de oven op 230 graden. Bekleed een bakplaat met 

bakpapier en leg het deeg op de bakplaat.

2 Pers de knoflook uit en meng dit door de creme fraiche of 

mascarpone. Voeg wat peper en zout toe aan het mengsel en verdeel dit 

over het deeg.

3 Was de aardappelen en snijdt ze in dunne plakjes met het gebruik 

van een keukenmachine of een mandoline. Leg de plakjes aardappel 

dakpansgewijs op de plaat. Meng de olijfolie met citroenrasp en gehakte 

tijm. Smeer de aardappels in met de olie.

4 Bak in ongeveer 10 a 12 minuten tot het deeg gaar is.

Optioneel: Verdeel voor het serveren de dungesneden spek erover.

1918 Home Made Chefs Libelle Zomerweek magazine 02 | 202218
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Mini pizza
caprese
met burrata
Ingrediënten - voor 20 hapjes

1 rol vers pizzadeeg

200 g Mutti Polpa

100 g mini tomaatjes in plakjes

1 bol burrata

1 el olijfolie

50 ml verse room

10 g verse basilicum

zout en peper (naar smaak)

Bereiding

1 Verwarm de oven voor op 200 graden. 

2 Verdeel de rol pizzadeeg in ongeveer 20 bolletjes 

van 5 cm en rol deze uit. 

3 Besmeer iedere mini pizza met een schepje polpa, 

gevolgd door 3-4 plakjes mini tomaat. Bak de pizza’s af 

in de oven in ongeveer 15 minuten. 

4 Trek de burrata in kleine stukjes uit elkaar. Meng 

hierdoor de olijfolie, verse room en zout en peper. 

5 Zodra de mini pizza’s uit de oven komen, doe je 

er een schepje stracciatella op. Serveer met verse 

basilicum bovenop en een snuf zwarte peper. 
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Krokante Kipreepjes 
in tomaten & witte wijnsaus 
Ingrediënten - voor 4 personen

400 ml zonnebloemolie

100 g kipdijfilet

1 eetlepel aardappelzetmeel

1 verse rode peper

3 eetlepels dubbel tomatenconcentraat

van Mutti

4 eetlepels olijfolie extra vergine

100 ml droge witte wijn

1 verse rode peper, fijngehakt

3 takjes peterselie

zout en peper, naar smaak

1 wit ongesneden brood

Bereiding 

1 Verhit de zonnebloemolie in een diepe pannetje tot 180 graden. 

2 Snijd de kipdijfilet in dunne reepjes en wentel ze door het 

aardappelzetmeel. Bestrooi ze met zout en peper.

3 Frituur de kipreepjes (eventueel in een aantal porties als de pan 

te vol zit) tot ze goudbruin zijn en laat ze uitlekken. 

4 Verhit in een koekenpan het tomatenconcentraat en bak 

samen met de rode peper twee minuten op middelhoog vuur. Voeg 

zout en peper toe en schenk de witte wijn erbij, laat 3 minuten op 

een laag vuur pruttelen en doe dan de kip erbij. En verwarm dit 

nog even 1 minuut. 

5 Serveer de kip in een mooi schaaltje. Strooi ten slotte de 

gehakte peterselie over de kip en serveer met gescheurd brood.

net even anders: Gebruik een goede rosé in het gerecht. Bijvoorbeeld 

Vogadori Valpolicella Rosato. Ook erg lekker als glaasje naast het gerecht.



RARA..
WAT BEN IK?

Iedereen heeft er wel een in zich..

ANTWOORD:ANTWOORD:
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Ben je een fanatieke ommetjes-loper, een lange 

afstandswandelaar of loop je alleen de nodige stukken naar 

het station? Wij voelen ons per dag anders, maar een ding is 

zeker. Die wandelingen - kort of lang - daar halen wij onze 

inspiratie vandaan!

Iedere stad, dorp en route is anders. Elke dag is anders. Door 

te wandelen in de natuur en bewuster bezig te zijn met je 

omgeving valt je oog soms op nieuwe dingen of nieuwe 

inzichten. En dat is ons doel.

Rotterdam kennen wij als onze broekzak. Wil je eens inspiratie 

voor een andere route? Volg dan onze Streetart route door 

Rotterdam. Let’s get inspired.

1. Rotterdam Centraal - Start

2. Lebkov & Sons - gewoon echt goede 

koffie en lekkere sandwiches

3. Delftseplein - Test Site Rotterdam 

Opperclaes  

4. Delftsehof - Levi Jacobs & Said Kinosm

5. Luchtsingel - Architectenbureau ZUS

6. Hofbogen - Marketing bureau 

Tasty Lemon

7. Jack - Tijd voor een drankje

8. Luchtpark - Groene strook over de 

Hofbogen.

9. Politiebureau Doelwater 

- Ad van der Steur

10. Lijnbaan 57 - Edward Teeuw

11. Amehoela - een lekkere kleurige tent 

met een typisch Rotterdamse naam en 

een Rotterdams rauw tintje. Scoor hier een 

goede cocktail met lekkere streetfood bites.

12. Witte de Withhof - Edward Teeuw

13. Schiedamse Vest 121 - In Vuur en 

Vlam, Schotse Kerk, gemaakt coor 100 

buurtbewoners.

14. Kromme Elleboog - Love Spreads, 

Ramon Martins

14. Depot Boijmans- Depot Boijmans 

Van Beuningen is het eerste publiek 

toegankelijke kunstdepot ter wereld.

15. Louise Petit - heb je nog een beetje 

zin om te wandelen over? Dan is de extra 

wandeling naar Louise Petit zeker de moeite 

waard! Verstopt achter een grote groene 

garagedeur waan je je bij binnenkomst 

direct in Parijs. Het is er leuk, gezellig en 

vooral erg lekker.

INSPIRATIE
DAT ZIEN
WIJ OVERAL.Rotterdam
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Krokante Kip 
Saltimbocca
met salie
Ingrediënten - 4 personen

6 blaadjes salie

6 plakken serranoham

3 kipfilets

1 el olijfolie

125 ml witte wijn

20 g boter

Overige benodigdheden

Vershoudfolie of 1 hersluitbaar plastic zakje

6 cocktailprikkers

Bereiding

1 Doe een kipfilet in een zakje of tussen twee stukjes 

vershoudfolie en sla deze plat met een koekenpan of deegroller 

tot ongeveer 1 cm. Haal de kipfilet uit het plastic en halveer de filet 

in de lengte. Herhaal dit voor de andere kipfilets. 

2 Wikkel om ieder stukje kip een plakje ham. Prik bovenop ieder 

stukje een blaadje salie met een cocktailprikker. 

3 Leg de stukjes in een ingevette ovenschaal en doe hierbij de 

wijn en boter. 

4 Leg de kip in ham op de Crisp plaat van de Whirlpool 

Combimagnetron W7 MW461 NB. Selecteer de Fresh Food optie. 

Kies de Breaded Chicken fillet stand en voer het gewicht in; 800 

gram. Voorverwarmen is niet nodig en de oven bedenkt zelf de 

totale baktijd!

Perfect bij

Serveer met risotto, een groene salade of gegrilde bimi & prei. 

tip: heb je nog niet zo’n oven met crisp functie; bak de kip in 

ham in de voorverwarmde oven op 180 graden voor 20 minuten. 

SNEL EN
KROKANT DANKZIJ 
WHIRLPOOL CRISP

De magnetron heeft door smakeloze, 

opwarmmaaltijden lang een slechte 

reputatie gehad. Daar kunnen 

wij ons totaal niet in vinden! De 

combimagnetrons van Whirlpool zijn 

namelijk echte alleskunners met 

hetelucht, grill en stoom. Dankzij 

Whirlpools eigen Crisp technologie 

maak je cake, quiche, pizza, frites, 

maar ook vlees- of groentegerechten 

in een handomdraai. Crisp combineert 

slim de verschillende eigenschappen 

van magnetron, hetelucht en grill. 

De bijgeleverde Crispplaat wordt 

210°C in slechts twee minuten. 

Bereik hetzelfde resultaat als in een 

traditionele oven in minder tijd. Geniet 

elke dag van smakelijke en gezonde 

recepten! #whirlpoolcrisp
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Aranchini
krokante risottoballen  
Ingrediënten - 20 risottoballen

2 el olijfolie

2 uien, gesnipperd

4 tenen knoflook, fijngehakt

500 g risotto rijst

175 ml droge witte wijn

2 liter groentebouillon

1/2 bos verse oregano

1 spaanse peper

1 citroen

120 g parmezaanse kaas

30 g roomboter

200 g bloem

3 eieren

300 g panko

85 g rucola

Bereiding 

1 Verhit de olijfolie in een grote hoge pan en fruit de ui op middelhoog 

vuur. Voeg na 3 minuten de fijngehakte knoflook toe en bak mee tot de 

uien glazig zijn. 

2 Voeg de risotto toe en bak 2 minuten. Schenk dan de wijn erbij, laat 

dat voor de helft verdampen. 

3 Voeg de hete bouillon toe tot de risotto rijst net onder water staat. 

4 Laat zachtjes koken en voeg steeds wat bouillon toe zodat het niet 

droog komt te staan.

5 Voeg de blaadjes oregano en fijngesneden rode peper toe. 

Rasp de schil van de citroen en voeg toe aan de risotto.

6 Wanneer de bouillon op is, zou de risotto gaar moeten zijn. Voeg de 

parmezaanse kaas en roomboter toe en roer goed door. Laat dit even 

afkoelen.

7 Schep met een ijsschep balletjes van de risotto. Haal deze door 

bloem, vervolgens door losgeklopte eieren en dan door de panko. 

8 Leg de helft van de risottoballetjes op de Whirlpool Crisp plaat en 

spray de balletjes nog in met wat bakspray. Zet Fresh Food stand aan en 

vul het gewicht van de balletjes samen in. Draai de balletjes halverwege 

de bereidingstijd nog even om. Binnen enkele minuten heb je knapperige 

risotto balletjes uit de oven!

9 Serveer met partjes citroen en rucola.

tip: Wij bakten deze krokante risottoballen in de Whirlpool combimagnetron W7 MW461 NB.

  Je kunt ze ook frituren in een laagje olie.

Op zoek naar de lekkerste wijn 

om te serveren en te gebruiken 

bij dit recept? Ga voor een 

Verdejo of een Sancerre. Lekker 

fris in combinatie met de rode 

peper. Neem bijvoorbeeld eens 

een kijkje op www.bywynen.nl
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Stoombroodjes
met kipgehakt
Ingrediënten - voor 4 grote broodjes

of 12 kleine broodjes

½ gist zakje à 7 g, gedroogd

½ tl kristalsuiker fijn

250 g bloem gezeefd (+ extra voor

het bestuiven)

175ml handwarm water

1 snuf zout

3 el zonnebloemolie

250 g kipgehakt

1 tl gemberwortel fijngesneden (vers)

2 bosui in ringen

1 rode peper in ringen

6 el  sojasaus 

2 el chili olie 

Bereiding 

1 Meng de gist, suiker en bloem. Maak een kuiltje in het midden en 

schenk er 175 ml handwarm water in. Meng het water vanuit het midden 

beetje bij beetje door het bloemmengsel, voeg een snuf zout toe en 

kneed dan alles tot een soepel deeg. Vorm een bal van het deeg en laat 

deze in een met olie ingevette kom, afgedekt met een vochtige doek, ± 1 

uur op een warme plaats rijzen.

2 Bak het kipgehakt in 1 el zonnebloemolie samen met de gember in 4 

minuten voor. Voeg dan de rode peper, bosui en 3 el sojasaus toe.

3 Vorm 4 bollen van het deeg en rol deze uit op een met bloem 

bestoven werkblad tot cirkelvormige plakken van ongeveer 14 cm breed. 

Druk de randjes iets dunner, gebruik eventueel wat zonnebloemolie op je 

handen. Verdeel de vulling over de plakjes deeg, vouw de randen over de 

vulling en plak ze vast met water. 

4 Leg de broodjes met de vouwrand naar beneden en houd ongeveer 2 

cm ruimte tussen elkaar op het stoomrekje. 

5 Stoom de broodjes in 13-15 minuten gaar. Serveer direct met sojasaus 

en chilli olie. 

tip: Wij stoomden deze broodjes in de Whirlpool 

combimagnetron W7 MW461 NB. Je kunt ze ook 

stomen in een stoommandje boven een pan.
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DE MAKKELIJKE 
BAKPLAAT
Ja, we know.. Soms mag je een boek wel 
beoordelen op its cover. Dit is zo’n geval. 
In het boek van Rukmini Iyer vind je 75 
recepten, waarvan de helft vegetarisch. 
Allemaal heerlijke eenpansgerechten die 
minder inspanning kosten.

Speciaal voor de gewoonte-eters en de creatieve thuischefs hebben wij onze nieuwste boek 
aanraders op een rijtje gezet. Deze boeken zitten boordevol met creatieve recepten om eens een 
nieuwe draai te geven aan je avondeten. Eens iets anders dan een classic AVG (= aardappel, vlees 

en groenten) inspanning kosten.

IZAKAYA
Wanna try something new or out of your 
comfortzone? Dan zit je bij dit boek van 
Tim Anderson goed. Hij schreef dit tijdens 
zijn pressure-vrije thuiskooksessies 
in de lockdown periode. Waan je in de 
Japanse keuken: Izakaya’s wordt soms 
omschreven als de Japanse tapa’s bar. Het 
is ongebruikelijk in de Japanse cutluur iets 
te drinken zonder hapje erbij. 

LA VITA E DOLCE
In Italië is het leven zoeter dan zoet. 
Dit kookboek van Letitia Clark biedt 
verschillende recepten voor Italiaanse 
zoetigheden: koekjes, cakejes, desserts en 
taarten. Onmisbaar voor iedere Italiaanse 
zoetekauw. 

KOOK OP TAFEL
Het nieuwe koffietafel-/kookboek van 
RUMAG. Dit kookboek is gevuld met 
fotografie van Stijn de Vries, welke inspiratie 
biedt op een heel andere wijze. Zo kom je 
een patatje porno en kinky chicken tegen. 
Om je vingers bij af te likken.

NEW IN OURinspiration BASKET!
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Za’atar
Lamsgehaktballetjes 
met tomaat, bulgur & feta
Ingrediënten - 4 personen

400 g lamsgehakt

50 g verse bladpeterselie, blaadjes 

en steeltjes

1 vrije-uitloopei

100 g feta

4 tl za’atar

1 tl zeezoutvlokken

200 g bulgur, afgespoeld

250 g troskerstomaten, gehalveerd

1 rode ui, in dunne ringen

400 ml kippenbouillon

1 el olijfolie

sap van 1 citroen

Opdienen met

handvol verse koriander, fijngesneden

yoghurt

Bereiding

1 Verwarm de oven voor tot 180 °C hetelucht / 200 °C elektrisch.

2 Doe het lamsgehakt, de peterselie, het ei, de feta, za’atar en 

zeezoutvlokken in een keukenmachine en hak fijn tot alles goed is 

gemengd. Zet weg.

3  Verdeel de bulgur over een grote braadslede en leg de gehalveerde 

kerstomaten en ui erop. Schenk de kippenbouillon en olijfolie erover. 

Draai met vochtige handen balletjes ter grootte van een walnoot van het 

gehaktmengsel (je zou er ongeveer 26 moeten hebben) en verdeel ze 

over de bulgur.

4 Zet de braadslede 25 minuten in de oven tot de gehaktballetjes net 

bruin zijn en de bulgur gaar is. Knijp de citroen erboven uit, bestrooi met 

koriander en dien op met yoghurt.

MAKKELIJK, GEZOND EN SNEL 
(EN LEKKER NATUURLIJK).  

MINIMALE MOEITE EN
MAXIMALE SMAAK. LAAT DE 

OVEN HET WERK DOEN.
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Krokante Gnocchi  
met tomaten, basilicum, mozzarella 
& pijnboompitten 

Ingrediënten - 4 personen

500 g gnocchi

2 el olijfolie

300 g goede trostomaten, in 8 parten

125 g mozzarella, in blokjes van 1 cm

1 grote bos basilicum

zeezout en versgemalen zwarte peper

40 g pijnboompitten

Bereiding

1 Verwarm de oven voor tot 200 °C hetelucht / 220 °C elektrisch.

2 Doe de gnocchi in een grote kom en schenk er kokend water over 

tot ze ermee bedekt zijn. Laat 2 minuten staan, giet af en laat goed 

uitlekken.

3 Doe de gegaarde gnocchi in een ovenschaal en schep de olijfolie 

erdoor. Leg de tomaat, mozzarella en de helft van het basilicum erbij, 

bestrooi met zeezout en zwarte peper en zet 20 minuten in de oven. 

Strooi dan de pijnboompitten erover en zet de ovenschaal nog 5 minuten 

terug in de oven.

4 Bestrooi met de rest van de basilicumblaadjes, in stukjes gescheurd, 

en dien meteen op.

MAKKELIJK, GEZOND EN SNEL 
(EN LEKKER NATUURLIJK).  

MINIMALE MOEITE EN
MAXIMALE SMAAK. LAAT DE 

OVEN HET WERK DOEN.
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OVERNIGHT OATS
Je ontbijt zo voorbereiden, dat je ‘s ochtends 
minder hoeft te haasten én meer goede 
voedingsstoffen binnen krijgen? It’s a yes for us! 

Ingrediënten - 4 porties
200 g havermout
600 ml halfvolle melk
4 tl vloeibare honing
1 tl gemalen kaneel

Benodigdheden
mason jar

Bereiding
1 Verdeel (’s avonds voor het slapen gaan) 
de havermout, melk, honing en kaneel over 
de jampot(ten) en roer door.
2 Doe de deksel(s) op de pot(ten) en zet 8 
uur in de koelkast (overnight). De overnight 
oats zijn nu klaar om gegeten te worden.
3 Dit ontbijt wordt pas echt lekker met een 
van de toppings (zie tips). Voeg deze vlak 
voor het serveren toe.

tip:Dit ontbijt wordt pas echt lekker met 
een goede topping, zoals vruchtenjam, 
verse vruchten, pindakaas of grof gehakte 
chocolade. 

LET IT GROW
Ook onze liefde voor avocado’s en 
stekken bleef groeien. Deze tip vergt wat 
doorzettingsvermogen, geduld en is niet 
altijd even makkelijk.. 

Kies een avocadopit die nog helemaal goed 
is, spoel en droog deze goed af. Zorg dat 
de puntige bovenkant naar boven steekt 
en de ronde onderkant in het water hangt. 
Zorg door prikkers dat de avocado op gelijke 
hoogte vastzit, zie afbeelding. 

let op:De bovenkant van de avocado mag 
niet nat worden. Ververs het water elke week. 
Het kan soms wel drie maanden duren tot de 
pit gaat wortelen. Geduld is een schone zaak!

WIL JE MEER WETEN 
OVER MASONJAR?
Bekijk onze website www.masonjar.nl en volg 
ons op socialmedia: masonjar.nl

Hergebruik, voedselverspilling en duurzaamheid. 

De thema’s waar je het afgelopen jaar niet omheen 

kon. Makkelijker gezegd dan … Nope! Net zo 

makkelijk gedaan! 

Ben jij een glazen-potjes-stacker of een trouwe 

Mason Jar verzamelaar? Dan zijn deze tips om je 

groene vingers en kookkunsten een boost te geven 

het helemaal voor jou!

WE’RE ALL 
ABOUT
ZERO
WASTE

We kennen het allemaal wel.. Samen met je 

vrienden, partner, familie of met jezelf een 

datum geprikt hebben om iets leuks doen. De 

ene keer gaat het plannen makkelijker dan de 

andere keer. Je zou maar te maken hebben met 

een: “mij-maakt-het-niet-uiter” of een “mij-

maakt-het-heel-veel-uiter”. Knopen doorhakken 

door toeval, dat werkt soms het beste. 

Voor deze jar heb je papier en een pen nodig. 

Laat je creatieve geest gaan en schrijf op ieder 

klein papiertje een leuk date-idee. Van een 

museum bezoek, dagje fruit plukken, samen 

vrijwilligerswerk doen, een cocktail night-in tot 

een massage samen. Wij kunnen het zo gek niet 

bedenken.

DATE JAR
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Home Made Chefs is een online platform waarop gekookt 
wordt voor en door iedereen. Geen fancy chefs, geen 
ingewikkelde recepten met talloze ingrediënten, gewoon 
lekker koken zoals je thuis doet, door de mensen die 
het thuis doen. Want iedereen is een Home Made Chef. 
Dagelijks delen wij nieuwe recepten, mooie video’s en 
inspirationele food-facts.

Wil jij als eerste weten waar de volgende keer onze Home 
Made Chefs Kookstudio staat? Volg ons op Instagram en 
neem een kijkje op www.homemadechefs.nl!

HOMEMADECHEFSNL

HOMEMADECHEFSNL

HOMEMADECHEFS

HOMEMADECHEFSNL

HOMEMADECHEF

SHOW ME
MORE

Join the movement
Heb je een lekker 
recept, een opmerking 
over onze site, wil je 
misschien schrijven voor 
Home Made Chefs, meer 
weten over onze chefs 
of gewoon een berichtje 
achterlaten? Stuur ons 
dan een mailtje!
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