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Vreemde kost 
recepten zomers etentje 12 augustus 2017 

 

 
Hierbij enkele recepten van het zomers etentje. 

Telkens staat de naam erbij van de kok en/of degene die het recept toestuurde. 

 
 

Dank jullie wel voor jullie inbreng. 
 

Veel kookplezier gewenst! 
 

Ivonne en Ton 
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Verduisterde kip 
Een duistere kip krijg je niet zomaar! 

 

Mole is een Mexicaanse saus, waar een veelheid aan 

soorten chili's ingaan, die in de juiste verhouding 

moeten zijn. 

 

Het specifieke van een zwarte mole is de combinatie 

van chili's en chocola. De chili's zijn hier niet 

allemaal te krijgen, maar gelukkig zijn er toko's met potjes of 

pakjes Dona María of Mayordomo.  

 

Kip kort koken, saus even opwarmen en op smaak maken met 

extra chili en pure chocolade, geroosterde sesamzaadjes erover 

en klaar!  

 

Voor de liefhebbers van meer handwerk bijgaand het recept 

voor het gemak ook in het Engels. 

 

De pittige papaya is niet ter tafel gekomen omdat toen de koffie al aan de beurt was en ik het 

niet vond passen. 

Maar voor de liefhebber: snij de papaya in grote blokken, bestrooi met grove chilipoeder en 

zout, en besprenkel met limoen. In Mexico wordt alles bestrooid met chili, zout en limoen 

In Nederland zijn we dat niet gewend, zeker niet op zoet fruit. Maar de moeite waard om eens 

te proberen, zeker op een zomerse dag! 

Margreet Hoitink 
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Kippenvoer: gebakken maïskolfjes 
Nu kippen en eieren in diskrediet zijn, zullen we het met gewoon kippenvoer moeten doen.  

 

Mijn recept is heel simpel. Het zal ook wel in de oven kunnen, maar ik doe het altijd zo, zoals ik 

het in Zwitserland heb geleerd.  

 

Gebakken maïskolfjes (voor dit gezelschap werden 8 maïskolfjes gebruikt).  

 

Neem twee koekenpannen of hapjespannen met brede bodem en passende deksel. 

 

Boter of braadboter in de pan en een beetje zout op de bodem strooien.  

 

De maïskolfjes in de pan leggen, bestrooien met een beetje zout en piri-piri.  

 

Zachtjes bakken. Regelmatig keren, tot ze hier en daar een beetje bruin worden.  

 

Dan beginnen met van tijd tot tijd een scheutje water toe te voegen. Meteen de deksel op de 

pan.  

 

De stoom helpt mee met gaar worden, terwijl ze ondertussen 

bruin worden, maar niet verbranden.  

 

Dat hele proces moet zo’n 30 minuten duren. Dan zijn ze wel gaar.  

 

Daarna op een houten bord met een zwaar mes in drie parten 

snijden.  

 

Als niet alle kolven in de pannen passen, doe je het in twee 

porties.  

 

Yvonne Dijkman 

 

Ethiopische fish goulash 
 

Ik kan heel ingewikkeld gaan doen over de Ethiopische (Amhaarse) fish goulash. Er zijn vele 

varianten. 

 

Wat ze gemeen hebben is dat ze allemaal heel pittig zijn. Het is een gerecht dat erom bekend 

staat dat het alle bacteriën in de maag dood. Dat komt door de groene en rode pepers en het 

kruid bere bere. 

 

De Nijlbaars kun je vervangen door Tilapia. Ik had de Tilapia door de bloem gehaald zodat hij 

droog wordt. 

 

De toegevoegde groenten kan nogal verschillen, afhankelijk wat er in de koelkast is. In mijn 

recept zaten bietjes. Maar worteltjes, boontjes e.d. kan ook. 

 

Op You Tube staan vele Ethiopisch of Amhaarse recepten in tutorials uitgelegd. 

Er zijn hele You Tube kanalen aan gewijd. Dit is een goed uitgelegd recept: 

https://www.youtube.com/watch?v=A1xKk7jsC7c 

 

Leontine van Hooft 
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Bietenborani 
 

Zie afbeelding. 

 

Marlies Notermans 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Semifreddo met aardbeien en nectarine 
 

https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1189048/semifreddo-met-aardbeien-en-nectarine?Dy=1 
 

André Habets 
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Zoete aardappel, kurkuma & rauwe honing 
Voor 500 gram, 4 personen. 

 

Ingrediënten: 

100 gram gedroogde kikkererwten ( of 240 gram uitgelekte uit pot) 

2 eetlepels geurloze kokosolie 

200 gram zoete aardappel 

2 eetlepels rauwe honing 

1 eetlepel kurkuma 

1 eetlepel komijnzaad 

1 sjalotje 

1 teentje knoflook 

1 theelepel Keltisch zeezout 

1 snufje versgemalen peper 

 

1. Week de kikkererwten en kook ze gaar. (Verwissel 2 x het weekwater, scheelt 

winderigheid). Verwarm de oven voor op 220 graden Celsius ( of 200 gram graden Celsius, 

Hetelucht oven) en smelt de kokosolie op laag vuur. 

 

2. Schil de zoete aardappel en snijd deze in gelijke stukjes. Doe de zoete aardappel samen 

met honing, kurkuma, komijnzaad en gesmolten kokosolie in een kom en meng deze goed. 

 

3. Doe dit vervolgens op een met bakpapier beklede ovenplaat en gaar dit ongeveer 10 

minuten in de oven tot de zoete aardappel zacht is en laat afkoelen. 

 

4. Doe de zoete aardappel met het vrijgekomen vocht en de rest van de ingrediënten in de 

keukenmachine en laat deze draaien tot de humus glad is. 

 

5. Lekker met wat verse koriander. 

 

Hilde Schouten 

 
 

Half maantje in ‘t gras 
 

Benodigdheden: 

1 tomaat, 1 citroen, fetakaas (200g), spinazie (80g), Provençaalse kruiden en paprikapoeder 

  

Was de tomaat en snij hem in schijfjes, doe hetzelfde met de citroen. 

 

Halveer de feta overdwars en leg die op twee stukken aluminiumfolie (waarop wat olijfolie is 

gesmeerd). 

 

Strooi een theelepel Provençaalse kruiden op de fetakaas, alsook een snufje paprikapoeder. 

 

Verdeel de gewassen spinazie over de stukken feta. 

 

Leg hierop een schijfje tomaat en een schijfje citroen. 

 

Vouw de folie dicht en maak er een afgesloten pakketje van. 

 

Zet die gedurende 10 minuten in een voorverwarmde oven (grill 180°C). 

 

Naveen Devos & Madhu Zeeuwen 
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