Week 11
Gemakskrat

Beste Krat Chef,
In 2016 schreven we op deze plek dat het 'het jaar van de peulvrucht' was, tot
ons groot genoegen. Want met name voor onze vegetarische gerechten
grepen wij toen, en nu nog steeds, vaak terug op de o zo veelzijdige, lekkere en
voedzame bonen en linzen. Deze week zelfs allebei in de Krat! Met witte
bonen maken we een bonenpuree in plaats van de klassieke aardappelpuree
en daar serveren we knapperige spruitjes bij...een heerlijke combinatie. Omdat
bonenpuree van zichzelf vrij neutraal smaakt, brengen we hem goed op
smaak met knoflook, paprikapoeder, peper, zout en wat olijfolie extra vierge.
Gegarandeerd dat je de aardappel niet mist. Verder deze week een
bloemkoollinzencurry, met het tandirbrood van Bakkerij Karafirin! Dit is naan
(een type brood dat veel wordt gegeten in Centraal- en Zuid Azië) gebakken
in de tandoor (steenoven). Wij vinden het een hele leuke toevoeging aan het
assortiment van Karafirin en horen graag wat jij er van vindt!
Veel kookplezier!
Het team van de Krat

Hoofdgerecht

Zalmpastei met smeuige groenten en venkelsla
50 min

In de Krat
Vers bladerdeeg (rol)
Venkelknol (stuk(s))
Winterpeen (g)
Prei (stuk(s))
Ui (stuk(s))
Veldsla (zakje(s))
Zalm (g)

2p
1
1,5
125
1
0,5
1
220

3p
1,5
2
200
1,5
1
1
330

4p
2
3
250
2
1
1
440

Zelf in huis
Tijm (tl)
Olijfolie (el)
Witte wijnazijn (el)
Mosterd (tl)
Suiker (tl)
Knoflook (teentje(s))
Boter (g)
Laurier (blaadje(s))
Visbouillon (blokje(s))
Bloem (el)
Kokend water (scheutje(s))
Citroensap (tl)
Peper en zout (naar smaak)

2p
0,5
1,5
0,5
1
0,5
0,5
25
0,5
0,25
1,5

3p
1
2,5
1
1,5
1
1
40
1
0,5
2,5

4p
1
3
1
2
1
1
50
1
0,5
3

1

1,5

2

1. Verwarm de oven voor op 180 graden. Rol het
bladerdeeg met papier en al uit op een bakplaat.
Snij aan alle vier de zijdes een reep van ca. 2 cm
eraf. Leg deze repen rondom aan de buitenzijden en
druk een beetje vast. Prik het middendeel van de
bladerdeegpastei met een mes op meerdere
plekken in. Zo rijst de rand wel, maar de bodem niet.
Zet gedurende 15 -20 minuten in de oven, tot mooi
goudbruin. Draai de oven uit en zet de deur op een
kier zodat de pastei warm blijft maar niet slap
wordt.
2. Snij de venkel doormidden, verwijder het hart en
snij in kleine stukjes. Doe in een slaschaaltje de olie,
witte wijn azijn, mosterd, een klein beetje suiker,
peper en zout. Voeg hier de helft (!!) van de venkel
aan toe zodat de dressing even kan intrekken.
3. Schil de peen en snij in kleine blokjes van ca. 1 cm.
Snij de prei in dunne ringen en was grondig. Hak
deknoflook en snipper de ui.
4. Smelt in een pan met een dikke bodem een flinke
klont boter en fruit de ui, knoflook, wortel en de
andere helft van de venkel zachtjes aan. Voeg de
laurier en tijm toe en verkruimel het blokje
visbouillon. Stoof afgedekt beetgaar in ca. 6
minuten. Roer af en toe om.
5. Was de veldsla en voeg op het laatst bij de
venkel.
6. Voeg als de wortel beetgaar is, de zalm en de prei
toe. Voeg als de zalm lichtroze en gaar aan de
buitenkant wordt (gaat heel snel) de bloem toe.
Roer goed door. Voeg scheutje voor scheutje wat
kokend water toe en kook even in tot een smeuïge
saus (niet te nat want dan wordt het bladerdeeg
zompig). Maak af met een kneepje citroensap,
peper en zout (naar smaak).
7. Vul de pasteien met de zalm en groenten. Serveer
de sla erbij.

Hoofdgerecht

Varkensquinoaworst met gekarameliseerde spruitjes,
wortelpeterselie en boterbonenpuree

In de Krat
Rode ui (stuk(s))
Wortelpeterselie (g)
Spruiten (g)
Varkens-quinoaworst (stuk(s))
Boterbonen (blikje(s))
Basilicumolie (el)

2p
1
100
300
2
1
1,5

3p
1,5
150
450
3
1,5
2,3

4p
2
200
600
4
2
3

Zelf in huis
Olie (om te bakken)
Boter (klont(en))
Knoflook (teentje(s))
Paprikapoeder (tl)
Citroensap (uit flesje) (kneepje)
Balsamicoazijn (tl)
Peper en zout (naar smaak)

2p

3p

4p

1
0,5
0,5

1
1
0,75

1
1
1

2

3

4

30 min

Let op, je hebt vaker ui en wortepeterselie nodig
deze week.
1. Zet een pan met een laagje water en zout op voor
de spruitjes.
2. Verwarm olie in een wok. Snipper de ui en fruit
zachtjes. Schil de wortelpeterselie, snij in kleine
kleine blokjes en voeg bij de ui.
3. Verwijder het kontje en eventueel lelijke blaadjes
van de spruitjes en halveer. Blancheer 3 minuten,
giet en spoel af zodat ze mooi groen blijven. Voeg
de afgegoten spruitjes bij de ui en laat zachtjes
bruin en gaar bakken.
4. Bak de worstjes in een flinke klont boter en een
beetje olie rondom bruin. Ze zijn al gaar.
5. Snij intussen de knoflook fijn. Laat de bonen
uitlekken in een vergiet boven een bak en bewaar
het vocht. Verwarm in het steelpannetje van de
spruiten wat olie en fruit hierin de knoflook op zacht
vuur aan met het paprikapoeder. Voeg de bonen
toe en fruit even mee. Voeg 100 ml van het vocht
toe (bij 4p) en verwarm. Pureer met de staafmixer
tot een gladde puree. Doe indien nodig wat extra
vocht erbij, het moet een lekker gladde puree
worden. Breng op smaak met zout, peper en een
kneepje citroensap.
6. Voeg op het laatst de balsamico bij de spruiten
en laat nog even een beetje karamelliseren.
7. Garneer de puree op het bord met wat druppels
basilicumolie. Serveer met de worst en de spruiten.

Vegetarisch Hoofdgerecht

Linzencurry met bloemkool, raita en tandirbrood
40 min

In de Krat
Rode ui (stuk(s))
Rode linzen (g)
Tomatenpuree (el)
Specerijenmengsel (bakje(s))
Bloemkool (stuk(s))
Wortelpeterselie (g)
Tandirbrood (stuk(s))
Volle yoghurt (ml)
Verse munt (el)
Koriander (el)

2p
1
100
1
1
1
100
1
75
1
1,5

3p
1,5
150
1,5
1
1
150
1,5
100
1,5
2,5

4p
2
200
2
1
1
200
2
150
2
3

Zelf in huis
Olie om te bakken ()
Knoflook (teentje(s))
Kokend water (ml)
Groentebouillon (blokje(s))
Citroensap (naar smaak)
Peper en zout (naar smaak)

2p

3p

4p

2
300
0,5

3
450
1

4
600
1

Let op, je hebt vaker rode ui en wortelpeterselie
nodig deze week.
NB. In het specerijenbakje zit: 1/2 tl komijnzaad, 1/2
tl mosterdzaad, 1/2 tl korianderzaad, 1/4 tl kurkuma
en 1/4 tl chilipoeder.
1. Snipper 3/4 van de ui en fruit in wat olie in een
braadpan. Hak de knoflook fijn en was de linzen in
een vergiet.
2. Voeg wanneer de ui glazig is de knoflook toe en
dan de aangegeven hoeveelheid tomatenpuree.
Fruit even mee, zodat het zuur er wat af gaat.
3. Doe de specerijen in een vijzel en maal een beetje
fijn (met name de korianderzaadjes). Voeg bij de ui
en knoflook en roerbak even mee.
4. Voeg het kokende water toe met het
bouillonblokje. Voeg de linzen toe, dek af met een
deksel en breng weer aan de kook. De linzen moeten
circa 15 minuten (zachtjes!) koken.
5. Verwarm de oven voor op 200 graden voor het
tandirbrood straks.
6. Maak kleine roosjes van de bloemkool en was ze.
Schil en snij de wortelpeterselie in blokjes. Doe beide
na ca. 5 minuten bij de linzen. Breng weer aan de
kook en kook in circa 10 minuten gaar. Check of het
niet droogkookt, voeg als nodig nog wat water toe.
7. Piep het brood ca. 5 minuten op in de hete oven.
Wil je het liever niet knapperig maar juist een beetje
zacht hebben, wikkel het dan in folie.
8. Maak de raita: snipper de achtergehouden rode ui
(2 el bij 4 personen) heel fijn en doe die in een kom
met de yoghurt. Hak de munt en de koriander fijn.
Hou de koriander apart voor garnering en meng de
munt door de yoghurt. Voeg naar smaak
citroensap, zout en peper toe en zet weg.
9. Serveer de linzencurry met het tandirbrood en de
raita.

In de krat van week 11
PRODUCT

2 PERS

3 PERS

4 PERS

BEWAREN

Varkens-quinoaworst (stuk(s))

2

3

4

Koelkast, zie THT

Zalm (g)

220

330

440

Koelkast, invriezen kan

Venkelknol (stuk(s))

2

3

3

Koelkast, 1 week

Spruiten (g)

300

450

600

Koelkast, 2 weken

Winterpeen (g)

1

1

1

Koelkast, paar weken

Wortelpeterselie (g)

250

375

500

Koelkast, 1 week

Prei (stuk(s))

1

2

2

Koelkast, 1 week

Bloemkool (stuk(s))

1

1

1

Koelkast, 1 week

Veldsla (zakje(s))

1

1

1

Koelkast, paar dagen

Boterbonen (blikje(s))

1

2

2

Voorraadkast, zie THT

Rode linzen (g)

100

150

200

Voorraadkast, zie THT

Vers bladerdeeg (pak(ken))

1

2

2

Koelkast, zie THT

Tandirbrood (stuk(s))

1

2

2

Koelkast, zie THT*

Volle yoghurt (bakje(s))

1

1

1

Koelkast, zie THT

Rode ui (stuk(s))

2

3

4

Koele donkere plaats

Ui (stuk(s))

1

1

1

Koele donkere plaats

Tomatenpuree (blikje(s))

1

1

1

Voorraadkast

Basilicumolie (flesje(s))

1

1

1

Voorraadkast

Verse kruiden (zakje(s))

1

1

1

Koelkast, paar dagen

Specerijenmengsel (bakje(s))

1

1

1

Voorraadkast

*bak het brood ca. 5 minuten af in een oven van 200C.

Herkomst producten de Krat
Schmidt Zeevis

Tante Fanny

"Schmidt Zeevischhandel" is omstreeks 1908 opgericht
door Oma Schmidt. Heel bijzonder is dat het bedrijf al
meer dan 100 jaar op precies dezelfde locatie
gevestigd is. Elke vis die binnenkomt wordt gescand en
van een barcode voorzien. Zo blijft hij de hele route
traceerbaar, van kotter tot keuken. Schmidt Zeevis
heeft het traject van de traceerbaarheidscertificering
van de Marine Steward Council (MSC) goed
doorlopen. Producten uit
MSC gecertificeerde
visserijen mag Schmidt
Zeevis verkopen onder het
MSC keurmerk.

In 1999 is Tante Fanny begonnen met de productie en
verkoop van vers bladerdeeg in Oostenrijk. In de
volgende jaren is ze uitgebreid naar o.a. Duitsland en
Zwitserland en in 2008 werd Tante Fanny
ge?ntroduceerd in Nederland. Inmiddels verkoopt
Tante Fanny allerlei soorten vers deeg voor pizza,
flammkuchen, quiche en croissants.

Udea

Bakkerij Kara Firin

Udea is een groothandel, merkenhuis, im- en exporteur
in biologische levensmiddelen en tevens
franchisegever van de biologische supermarktformule
Ekoplaza. Udea is ook een familiebedrijf dat
persoonlijk en slagvaardig is. Een bedrijf waarvan alle
mensen graag met positieve energie samen
ondernemen in biologisch. Waar genoten wordt van
smaakvol en biologisch eten.

Bakkerij Kara Firin staat voor, altijd vers gebakken.. De
gebroeders Karadeniz, komen uit Karadeniz, Turkije.
De beste vriend van de gebroeders (waar zij samen
mee ondernemen) komt uit Karaman. Zo kwamen zij
op het idee om zichzelf Bakkerij Kara Firin B.V. te
noemen. Letterlijk vertaald heeft Kara Firin ook twee
betekenissen, namelijk: zwarte oven of steenoven.

