5 WP Receptenboekje 2006

23-01-2008

16:21

Pagina 48

WHIRLPOOL

SENSING THE DIFFERENCE

RECEPTENBOEKJE

46244 TRN Reclamemakers

MAGNETRON

Whirlpool Nederland B.V.
Heerbaan 50-52, 4817 NL Breda,
Postbus 7112, 4800 GC Breda

Telefoon: 076 530 65 30
Telefax: 076 530 65 39

Internet: www.whirlpool.nl

SENSING THE DIFFERENCE

5 WP Receptenboekje 2006

23-01-2008

16:20

Pagina 2

INHOUD

VOORGERECHTEN
Pagina 10-15

HOOFDGERECHTEN
Pagina 16-33

BIJGERECHTEN
Pagina 34-39

NAGERECHTEN
Pagina 40-47

2

3

5 WP Receptenboekje 2006

23-01-2008

16:20

Pagina 4

DE CRISP

ONTDEK DE CRISPPLAAT
Magnetron Symbolen
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw
Whirlpool magnetron. Wij laten u op een
eenvoudige manier kennismaken met de crispfunctie samen met de functie oven/magnetron
en de functie grill/magnetron.
Door het bereiden van de recepten in dit
boekje ontdekt u de mogelijkheden van de
crispfunctie en het combinatiegebruik met
andere functies. U staat versteld van het
resultaat! Alle recepten zijn samengesteld
door Ria Geenen.
Zo werkt crisp
De speciale Whirlpool crispplaat wordt
verwarmd door de wrijvingswarmte die wordt
afgegeven door de magnetron. De magnetrongolven worden geabsorbeerd door de speciale
coating aan de onderzijde van de crispplaat
en deze wordt verhit tot 210 ºC. Bij het
inschakelen van de crispfunctie wordt automatisch de grill in werking gezet. De Whirlpool
crispplaat is voorzien van een anti-aanbaklaag
waardoor u deze voor gebruik niet hoeft in te
oliën.
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Combinatiegebruik
Heeft uw type magnetron met crispplaat een
heteluchtoven, dan heeft u de mogelijkheid
om de crispplaat te gebruiken als bakplaat.
U verwarmt met de Quick-Heat functie de
oven snel op de gewenste temperatuur.
Daarna plaatst u de crispplaat met het
gerecht in de oven en schakelt de magnetron
in op bijv. 350 Watt.
Op deze manier werken oven en magnetron
samen waardoor het gerecht in de helft van de
normale tijd wordt bereid. Is uw magnetron
niet voorzien van een crispplaat of Quick-Heat
functie, dan dient u de oven 10 minuten voor
te verwarmen. Plaats het gerecht in de oven
en schakel de magnetron bij. Het vermogen
kunt u variëren, maar daardoor verandert ook
de bereidingstijd. Indien u dat prettig vindt,
kunt u bakpapier gebruiken. Wij wensen u
veel kook- en bakplezier!

De crisp is als het ware een snelle koekenpan
in de magnetron. Bij gebruik van de crispfunctie staan de grill en de magnetron altijd aan.
De magnetrongolven zorgen ervoor dat de
onderkant van de Whirlpool crispplaat door
wrijvingswarmte wordt verhit tot 210 °C.
Als u door het bereiden van de recepten met
de crispfunctie vertrouwd bent, dan kunt u
wat experimenteren met de temperatuur van
de crispplaat. De temperatuur van de crispplaat kunt u verlagen door het vermogen van
de magnetron te variëren bijv. 350 Watt of
een ander vermogen beneden de 650 Watt.
U moet dan uiteraard wel de tijd aanpassen.
Bijv. 650 Watt 1 minuut, dan wordt de tijd
bij 350 Watt ± 2 minuten.
Op deze manier kunt u dan de oven met de
crispplaat combineren (zie de recepten).

Ontdooien

Vloeistof

Klok

Geluidssignaal

Hetelucht

Start

Magnetron energieniveau

Stop

Crisp

Aardappels / Frites

Grill

Kipkluifjes

Stoom

Pastei

Quick-Heat

Pizza

Bereidingstijd

Gevogelte / Kip

Opwarmen

Whirlpool Nederland B.V.
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G E B R U I K VA N D E O V E N F U N C T I E

HANDIG VOOR GEBRUIK

Gebruiksaanwijzing
Neem de tijd om uw magnetron te leren
kennen en de gebruiksaanwijzing goed te lezen.
Voorverwarmen
Om te kunnen combineren moet altijd de
grill of oven worden voorverwarmd op de
temperatuur die het recept voorschrijft.
Hierna gaat het gerecht in de oven en u
schakelt voor alles wat gevuld is, met andere
woorden waar door middel van vulling of
samenstelling genoeg vocht in zit, 350 Watt
magnetron bij. Voor cake 90 of ten hoogste
160 Watt.
Grill
Bij gebruik van de grill moet u altijd 5 minuten
voorverwarmen.

Quick-Heat
Wanneer uw oven een Quick-Heat functie
heeft, gaat er een belletje rinkelen wanneer
de ingestelde temperatuur is bereikt. Heeft uw
oven geen Quick-Heat functie, dan moet u de
oven 10 minuten voorverwarmen.
Baktijd
Bij gebruik van traditionele recepten kunt u
bij het combineren (hetelucht / magnetron)
volstaan met de helft van de normale voorgeschreven bereidingstijd.
Notities
Als u tevreden bent over het resultaat, noteer
dan uw eventuele aanpassingen + tijd bij het
recept.

Geen slappe hap
Wilt u saucijzenbroodjes, worstenbroodjes,
stokbrood enz. verwarmen in de magnetron
dan rijst de vraag: hoe doe ik dat? Naast het
gebruik van de crispplaat kunt u ook de ovenfunctie (mits aanwezig) gebruiken om producten te verwarmen.

Wanneer de combinatie oven / magnetron
gebruiken?
Alleen als de worstenbroodjes of saucijzenbroodjes rechtstreeks uit de vriezer komen
kunt u de magnetronfunctie bijschakelen op
90-160 Watt. Voor het bereiden van diepvriessnacks enz. raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

Bereidingswijze
Oven voorverwarmen gedurende 10 minuten
op 150 °C of Quick-Heat functie gebruiken op
150 °C. Leg de producten op de crispplaat en
schakel alleen de oven in om de producten te
verwarmen (dus geen crispstand inschakelen!).
Opwarmtijd: ± 8-10 minuten

Het onderhoud van de combimagnetron
Maak er een gewoonte van om uw magnetron
direct na gebruik schoon te maken; dit is het
meest eenvoudig en heel belangrijk! Neem een
schoon vaatdoekje; maak dit nat met koud
water en leg dit in de magnetron en zet deze
1 minuut op vol vermogen. Verwijder met dit
doekje vervolgens het vuil, bij vettige aanslag
kunt u ook wat citroensap op het doekje doen.

Geen magnetron
Opgelet: in geen geval de magnetron inschakelen omdat dan de producten eerst slap worden
en vervolgens uitdrogen. Het eindresultaat is
niet smakelijk en hard.
Halfproducten zoals afbakbroodjes, croissants
enz. alleen bakken met de warmte van de oven
dus geen magnetronfunctie inschakelen!
Voor een beter resultaat de producten licht
bevochtigen voordat ze de oven in gaan.
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TIPS

Onderstaand schema geeft u aan hoe u het
gewenste resultaat bereikt:
Soort vlees:
Kip
Rundvlees

Varkensvlees
Lamsvlees
Kalfsvlees
Schotels

Resultaat:
gaar
gaar
rosé
rood
gaar
gaar
rosé
gaar
rosé
warm

Kerntemp.:
85 °C
71 °C
63 °C
60 °C
85 °C
76 °C
63 °C
77 °C
65 °C
70 °C

Tip:
Laat het vlees altijd even rusten alvorens het
aan te snijden. Om het warm te houden kunt
u het eventueel in aluminiumfolie verpakken,
maar pas nadat het uit de magnetron is!
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Verse ingrediënten
Het is mogelijk om bij het combineren van de
oven, magnetron of crisp de ingrediënten vers
(ongekookt) in bijv. hartige taart of pizza te
doen.
Aparte warmteverdeling
De oven geeft een gekapselde warmte om het
gerecht heen, wat zorgt voor het bruine resultaat. De magnetron neemt d.m.v. wrijvingswarmte de binnenkant van het gerecht voor
haar rekening.
Ingrediënten toevoegen na afkoelen
Wanneer u uien of gehakt in de taart of
pizza verwerkt, geeft het voorbakken van
deze ingrediënten een nog lekkerder en beter
resultaat. Laat dit echter wel eerst afkoelen
alvorens het in de gerechten te verwerken.
Gemakkelijk deeg uitrollen
Wanneer u moeite heeft met het uitrollen van
deeg kunt u dit het beste tussen 2 opengeknipte plastic zakjes doen. Rol het deeg uit tot de
gewenste grootte en dikte; verwijder één plastic zakje en plaats met het tweede zakje het
deeg in de vorm. Daarna verwijderen!

Crisp tijdcontrole
Bij het crispen moet u tegen het einde van de
baktijd even controleren of de bovenkant van
het gerecht niet te donker wordt, anders moet
u de baktijd verkorten. Noteer in het kookboekje bij het recept een eventuele aanpassing in
bereidingstijd, zodat u hier de volgende keer
geen omkijken meer naar heeft.
Voorbereiding
Wilt u 2 of meerdere pizza’s snel na elkaar bakken, knip dan van bakpapier de vorm van uw
crispplaat, bereid de pizza’s tegelijk en bak ze
na elkaar af. Zo is iedere pizza vers en krokant!
Gastendoekjes
Verras uw gasten tijdens de barbecue, het eten
van mosselen of garnalen met een lekker
verwarmd doekje om de handen te reinigen.
Dompel kleine gastendoekjes of servetten
(niet van papier) in citroensap.
Wring ze uit en rol ze op. Plaats ze in een
mandje (niet van metaal) en verwarm ze op
de vol vermogenstand van de magnetron.
Niet meer dan 30 seconden per doekje.
Deel de doekjes uit met een serveertang!
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VOORGERECHTEN
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Borrelhapjes
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Italiaanse taart
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Saucijzenhapjes

15

Tapas
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ITALIAANSE TAART

BORRELHAPJES
MET HETELUCHT / MAGNETRON

MET CRISP

Functie: Hetelucht / Magnetron

Functie: Crisp

Voorbereiding 10 minuten
Bereidingstijd ± 9 minuten

Voorbereiding 15 minuten
Bereidingstijd 20 minuten

INGREDIËNTEN:

BEREIDINGSWIJZE:

INGREDIËNTEN:

BEREIDINGSWIJZE:

Velletjes bladerdeeg in drie lange stukjes snijden.

1 Leg op de helft van een reepje bladerdeeg een
ingrediënt naar keuze.
2 Maak de korte kanten van het deeg vochtig met water
en klap het deeg dubbel.
3 Druk het deeg met de tanden van een vork dicht
(zijkanten blijven open, deze bakken vanzelf dicht).
4 Leg de hapjes op de crispplaat.
5 Bestrijk de hapjes met geklopt ei.
6 Strooi geraspte kaas over de hapjes met ananas,
katenspek en gedroogde tomaat.
7 Verwarm de oven d.m.v. Quick-Heat voor
op 225ºC”.
8 Crispplaat in de oven zetten en magnetron 350 Watt
inschakelen.

•

5 velletjes hartige taartdeeg

•

2 rode paprika’s

•

1 grote ui

•

150 gram blauwschimmelkaas

1 Ontdooi de velletjes taartdeeg.
2 Verwijder de folie en leg ze op elkaar.
3 Rol ze uit, zodat de bodem van de crispplaat bedekt is
en een opstaande rand heeft.
4 Prik gaatjes in het deeg.
5 Snijd de paprika en de ui in ringen en verdeel ze over
de deegbodem (bak eventueel de ui eerst glazig).
6 Strooi er peper en zout overheen.
7 Verkruimel of snijd de blauwschimmelkaas in plakjes.
8 Verdeel deze over de paprika en ui.
9 Voeg de olijven toe.
10 Vermeng de eieren met de crème fraîche tot een
homogene massa.
11 Schenk dit mengsel gelijkmatig over de taart.

Vervolgens kunt u de helft van het deeg beleggen
met:
•

Ananasblokjes

•

Katenspek

•

Gedroogde stukjes tomaat met olijf

•

Knakworst of cocktailworstjes

12

•

2 eieren

•

1 bekertje crème fraîche

•

Peper

•

Zout

•

Olijven

U kunt deze taart ook op de combi-stand
bakken (zie pag. 21).

13

5 WP Receptenboekje 2006

23-01-2008

16:20

Pagina 14

TAPAS

SAUCIJZENHAPJES
MET HETELUCHT

MET CRISP

Functie: Hetelucht / Magnetron

Functie: Crisp

Voorbereiding
5 minuten
Bereidingstijd 25 minuten
Rusttijd
5 minuten

Voorbereiding 10 minuten
Bereidingstijd 14 minuten

INGREDIËNTEN:

BEREIDINGSWIJZE:

INGREDIËNTEN:

BEREIDINGSWIJZE:

•

10 plakjes roomboter bladerdeeg

•

500 gram gekruide kipdrummets

•

300 gram gehakt (half om half)

•

100 gram knoflook olijven

•

1 ei

•

Een scheut sherry

•

Paneermeel

•

Zout en peper

1 Ontdooi de plakjes bladerdeeg en snij deze in drieën.
2 Meng het gehakt met de kruiden, het paneermeel en
een 1⁄2 ei.
3 Maak hier 30 balletjes van en leg deze vervolgens op
het bladerdeeg.
4 Bevochtig de rand van het bladerdeeg met ei en vouw
het deeg dubbel.
5 Druk vervolgens met de tanden van een vork de rand
dicht.
6 Strijk het bladerdeeg af met ei.
7 Verwarm de oven voor op 225 ºC.
8 Stop, wanneer de temperatuur is bereikt,
de broodjes erin en stel de magnetron in op
350 Watt, 12-13 minuten.

1 Bak de kipdrummets in 9-10 minuten gaar op de
crispplaat.
2 Voeg de olijven en de sherry toe en laat dit nog
een minuut doorwarmen.
3 Keer de kipdrummets en laat ze nog 1 minuut op
de plaat liggen.
4 Dit gerecht kan zowel koud als warm worden
geserveerd.
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HOOFDGERECHTEN

16

18

Broodje bao pao

19

Escalopes cordon bleu

20

Gerookte zalmtaart

21

Hartige groententaart

22

Hartige ham- en kaastaart (Quiche Lorraine)

23

Indische gehaktballetjes

24

Kip en kipkluifjes

25

Rosbief

26

Kipsaté met pindasaus

27

Pizzadeeg

28

Pizza met variaties

29

Pizza Danone

30

Runderhapjes met komijn

31

Zalmpavé met dille op een groentebedje

32

Zeeduivel op Amerikaanse wijze

33

Zuurkool met gestoomde zalm in Rieslingsaus
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ESCALOPES CORDON BLEU

BROODJE BAO PAO
MET STOOM

MET STOOM

Functie: Stoom

Functie: Stoom

Voorbereiding
Bereidingstijd

Voorbereiding 10 minuten
Bereidingstijd 15 minuten
Stoomtijd
8 minuten
Rusttijd
5 minuten

5 minuten
1 minuut

BEREIDINGSWIJZE:

INGREDIËNTEN:

BEREIDINGSWIJZE:

1 Magnetron met stoomfunctie: doe 50 ml water in
de onderste bak en leg het broodje op het vergiet.
Stel de magnetron vervolgens in op boil:
30 seconden.

•

1 Leg de geschilde en in 4 stukken gesneden uitjes
in het vergiet, zet deze op de schaal.
2 Voeg de erwten toe en giet er 50 ml water over.
3 Leg dan de opgerolde lapjes er bovenop, doe het
deksel erop en laat het – met deksel – 8 minuten
stomen.
4 Laat het geheel nog 5 minuten rusten.
5 Zout toevoegen en serveren.
6 Vet het vergiet licht in zodat de eiwitten in vlees
en vis niet vast kunnen gaan zitten bij het garen.

2 Magnetron zonder stoomfunctie:
700 Watt, 30 seconden.

Ongeveer 15 nieuwe witte uitjes
(± 200 gram)

•

250 gram ontdooide fijne diepvrieserwten

•

50 ml water

•

4 platgeslagen lapjes kip of kalkoen met

•

4 plakken kaas

•

4 plakken ham, die u samen oprolt en met
een cocktailprikker bij elkaar houdt

18
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HARTIGE GROENTENTAART

GEROOKTE ZALMTAART
MET CRISP OF OVEN/MAGNETRON

MET HETELUCHT /MAGNETRON

Functie: Crisp of oven / Magnetron

Functie: Hetelucht /Magnetron

Voorbereiding 10 minuten
Bereidingstijd 15 minuten

Voorbereiding 10 minuten
Bereidingstijd ±17 minuten

INGREDIËNTEN:

BEREIDINGSWIJZE:

INGREDIËNTEN:

BEREIDINGSWIJZE:

•

Diepvries roomboter bladerdeeg

•

5 velletjes hartige taartdeeg

•

Invet bakspray + paneermeel

•

300 gram soepgroenten

•

100 gram gerookte zalm

•

4 plakjes katenspek of gekookte ham

•

250 gram extra belegen kaas

•

125 gram geraspte kaas

•

4 eieren

•

1 pak kruidenkaas (150 gram)

1 Verwarm de oven voor op 225 °C
(Quick-Heat functie).
2 Vet een bakplaat in en bestooi deze met paneermeel.
3 Verdeel het bladerdeeg over de bodem gevolgd door
de zalm en kaas.
4 Maak een saus van de eieren en de kruidenkaas en
giet deze over de kaas.
5 Bak de taart af in de combinatiemagnetron in
14 minuten op magnetron 600 Watt / oven 225 °C.
6 Op de crispplaat in een koude oven op de crispstand
in 14 minuten.

1 Ontdooi de velletjes taartdeeg.
2 Verwijder het folie en leg ze op elkaar.
Rol ze uit, zodat de bodem van de crispplaat bedekt is
en een opstaande rand heeft. Prik gaatjes in het deeg.
3 Leg de gekookte ham of katenspek op de bodem.
4 Verdeel de soepgroenten hierover.
Meng de room met de eieren en de kaas tot een
homogene massa. Giet dit mengsel gelijkmatig over de
soepgroenten en verdeel de kaas gelijkmatig over het
geheel (met een vork).

20

•

3 eieren

•

2 dl room (koffieroom, slagroom of
koffiemelk)

Tip: Bij gebruik van magere koffiemelk,
1 of 2 eetlepels yoghurt toevoegen.
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INDISCHE GEHAKTBALLETJES

HARTIGE HAM- EN KAASTAART (QUICHE LORRAINE)
MET CRISP

MET CRISP

Functie: Crisp

Functie: Crisp

Voorbereiding
5 minuten
Bereidingstijd 14 minuten

Voorbereiding 20 minuten
Bereidingstijd 9 minuten

INGREDIËNTEN:

BEREIDINGSWIJZE:

INGREDIËNTEN:

BEREIDINGSWIJZE:

•

1 Deeg uitrollen tot een lap van 1/2 cm dik.
2 De crispplaat met het uitgerolde deeg bekleden
(niet uitrekken!) en goed tegen de opstaande rand
aanleggen. Het teveel aan deeg met een scherp mes
aan de bovenrand wegsnijden.
3 Met een vork of satéprikker op regelmatige afstand
gaatjes in de bodem prikken.
4 De vorm vullen met de prei, ham en kaas.
5 De eieren, de room, het zout (niet te veel) en de
kruiden met elkaar mengen en over de vulling schenken.
6 Crispplaat in de oven plaatsen en de crisp instellen.
7 Na afloop taart even laten afkoelen.
8 U kunt deze taart ook met hete lucht /magnetron
bakken (zie pag. 21).

•

250 gram rundergehakt

•

Zakje gemalen kokos (125 gram AH)

•

Zakje Indische nasi kruiden (Inproba)

1 Begin met het ontdooien van het bevroren rundergehakt
met de Jet Defrost functie.
2 Verwerk het gehakt tot balletjes als volgt:
Wel de nasi kruiden met 1 dl kokend water.
Schenk ongeveer 50 ml kokend water over de kokos
en schep dit om. Laat beide afkoelen.
Meng de ingrediënten met het ei en het gehakt en
vorm hier balletjes van ter grootte van een pingpongbal.
3 Crispplaat : 9 minuten.
4 Verwarm de crispplaat leeg gedurende 3 minuten voor
op crisp.

300 gram korst- of bladerdeeg
(zelfgemaakt of kant en klaar)

•

1 kleine prei
(in ringen, gewassen en uitgelekt)

•

150 gram ham (in kleine blokjes gesneden)

•

150 gram grof geraspte belegen kaas

•

4 eieren

•

1⁄8 liter slagroom

•

Zout, zwarte peper

•

Nootmuskaat, olie

22

•

1 ei

•

Peper en zout
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ROSBIEF

KIP EN KIPKLUIFJES
MET CRISP

MET CRISP

Functie: Crisp

Functie: Crisp

Voorbereiding 10 minuten
Bereidingstijd 24 minuten

Voorbereiding
Bereidingstijd

INGREDIËNTEN:

BEREIDINGSWIJZE:

INGREDIËNTEN:

•

1 De buiten- en binnenkant van de kip insmeren met
de kruiden.
2 Met de satéprikker enkele gaatjes in het vel van de
kip prikken.
3 Kies de crispstand 24 minuten.

•

1 kip van ongeveer 1200 gram
(met vel eromheen)

•

1 zakje kipkruiden

•

1 satéprikker

Rosbief 1000 gram

5
8
10
12

minuten
minuten, rood
minuten, rosé
minuten, doorbakken

BEREIDINGSWIJZE:
rood
Crisp: Baktijd Oven 24 / 26 liter: 8 min.
Crisp: Baktijd Oven 34 / 40 liter: 9 min.

rosé doorbakken
10 min.
12 min.
11 min.
13 min.

Voor elke 100 gram gewicht meer, 1 minuut extra tijd bijtellen.

Tip: Voor elke 100 gram meer gewicht
2 minuten toevoegen.

INGREDIËNTEN:

BEREIDINGSWIJZE:

•

1 Kies de Crispstand 12 minuten.

600 gram gekruide kipkluifjes

Tip: Keer de kipkluifjes na het bakken even om
en laat ze nog een paar minuten op de

Als u net zo enthousiast wordt als wij, zult u vanzelf andere recepten
gaan proberen. Bijvoorbeeld met stukjes vlees, gehaktballetjes.
500 gram ± 9 minuten. Crispplaat hoeft niet te worden ingevet.

Tip:

Verwarm voor een optimaal resultaat de crispplaat gedurende
3 minuten voor op de crispstand.

crispplaat liggen.

24
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PIZZADEEG

KIPSATÉ MET PINDASAUS
MET CRISP

VOORBEREIDING

Functie: Crisp

PIZZADEEG MAKEN

Voorbereiding 40 minuten
Bereidingstijd 15 minuten

Voorbereiding

10 minuten + 45 minuten

INGREDIËNTEN:

BEREIDINGSWIJZE:

INGREDIËNTEN:

BEREIDINGSWIJZE:

•

500 gram kipfilet in blokjes

•

200 gram bloem

•

Satéstokjes

•

1 theelepel zout

•

2 eetlepels olijfolie

•

7 gram verse gist of een

•

1 eetlepel ketjap manis

•

1⁄2 zakje gedroogde gist

•

1⁄2 theelepel gemberpoeder

•

1 theelepel suiker

•

1 theelepel knoflookpoeder

•

Ruim 1 dl lauwe melk

•

1⁄2 theelepel boemboe saté (Conimex)

•

2 eetlepels olie

•

Peper en zout

•

1⁄2 eetlepel citroensap

1 Meng de ingrediënten door elkaar en marineer hierin de
kipfilet gedurende 30 minuten.
2 Rijg de kipfilet vervolgens aan de stokjes.
3 Verwarm de crispplaat 3 minuten voor en leg de saté erop.
4 Bak de saté in 9-10 minuten gaar.
5 Draai de stokjes na 5 minuten om.
6 Warm de kant en klaar satésaus van Suzi-wan (AH) op,
op 650 Watt magnetron gedurende 2-3 minuten
(af en toe doorroeren).

•

1⁄2 afgestreken theelepel sambal

1 Meng de bloem en het zout in een kom. Meng de gist
met de suiker en de helft van de lauwe melk. Wacht tot
er zich luchtbelletjes in het mengsel gaan vormen.
2 Giet dit samen met de overige melk en de olie in een
kuiltje van de bloem.
3 Begin in het midden te roeren en neem hierbij
regelmatig bloem mee. Meng dit tot één massa.
4 Kneed het deeg met de hand net zo lang totdat er een
soepel deeg ontstaat. Bekleed de binnenkant van een
kom met wat losse bloem.
5 Maak een bal van het deeg en leg het in de kom.
Dek de kom goed af met huishoudfolie. Zet de kom op
een warme plaats.
6 Na 45 minuten zal het deeg zich hebben verdubbeld.
Kneed het nogmaals door.
7 Rol ze uit, zodat de bodem van de crispplaat
bedekt is en een opstaande rand heeft.

een keukenmachine of een mixer

Tip: i.p.v. alle kruiden kan ook een zakje Silvo satékruiden
worden gebruikt.

26

Tip: U kunt het deeg ook kneden met
met deeghaken.
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PIZZA DANONE

PIZZA MET VARIATIES
MET CRISP

MET CRISP

Functie: Crisp

Functie: Crisp

Voorbereiding
Bereidingstijd

Voorbereiding 10 minuten
Bereidingstijd 15 minuten

15 minuten
10 minuten

INGREDIËNTEN:

BEREIDINGSWIJZE:

INGREDIËNTEN:

BEREIDINGSWIJZE:

Voor de bodem: (zie pizzadeeg)

1
2
3
4
5

•

1 Danone pizzabodem + saus

•

Uien

•

Ham

1 Leg de pizzabodem op de plaat en smeer deze in met de
tomatenbasissaus.
2 Voeg de ingrediënten naar behoefte toe en strooi daar
overheen de geraspte kaas.
3 Kies de crispstand.

Italiaanse kruiden
Tomatenpuree of ketchup
1 eetlepel olijfolie
Geraspte pizzakaas of geraspte mozzarella
Ingrediënten naar keuze zoals bijv.
Variatie 1. tomaten, uiringen, champignons,
zwarte olijven
Variatie 2. salami, bosuitjes, augurken, paprika
Variatie 3. kipfilet (gerookt), ananas, cashewnoten

Voor de bodem: zie pizzadeeg.
Bestrijk de pizzabodem met tomatenpuree of ketchup.
Druppel er wat olijfolie overheen.
Strooi de Italiaanse kruiden erover.
Daarna geraspte pizzakaas of geraspte mozzarella
erover strooien.
6 Vervolgens beleggen met de ingrediënten naar keuze,
variatie 1-4.
7 Op deze manier kunt u allerlei vullingen maken van
ingrediënten die u toevallig in huis heeft.
8 Crisp: Baktijd 11-13 minuten.

•

Salami

•

Champignons

•

Zwarte olijven

•

Geraspte kaas

•

Pizzakruiden

•

Rode paprika’s

Variatie 4. katenspek, uiringen, olijven,
maïskolfjes (zoet/zuur)iaties

28

Combimagnetron:
1 10 minuten voorverwarmen.
2 Quick-Heat op 200 °C.
3 Oven instellen op 200 °C.
4 Daarna 350 Watt magnetron inschakelen.
5 Baktijd: ± 15-20 minuten.
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ZALMPAVÉ MET DILLE OP EEN GROENTEBEDJE

RUNDERHAPJES MET KOMIJN
MET STOOM

MET STOOM

Functie: Stoom

Functie: Stoom

Voorbereiding
Bereidingstijd
Stoomtijd
Rusttijd

Voorbereiding 12 minuten
Bereidingstijd 15 minuten
Stoomtijd
12 minuten
Rusttijd
5 minuten

10
15
8
5

minuten
minuten
minuten
minuten

INGREDIËNTEN:

BEREIDINGSWIJZE:

INGREDIËNTEN:

BEREIDINGSWIJZE:

•

400 gram rundergehakt

•

250 gram tomaten in 4 stukken gesneden

•

1 gesnipperde ui

•

2 fijngesneden stengels selderie (100 gram)

•

1 eetlepel komijnzaadjes

•

Fijngehakte of gesnipperde ui (100 gram)

•

500 gram wortelen

•

2 ml zout

•

200 ml magere bouillon

•

1 snufje peper

•

15 ml bloem

•

1 eetlepel olijfolie

•

1 klein blikje geconcentreerde tomatenpuree

•

4 moten zalm ± 600 gram

•

2 ml zout

•

75 ml room

•

2 ml peper

•

1 theelepel fijn zout

•

6 in plakjes gesneden augurken

1 Meng het gehakt met de gesnipperde ui en de
komijnzaadjes tot een samenhangend geheel.
Voeg peper en zout toe en rol balletjes ter grootte
van een walnoot.
2 Zet het vergiet op de schaal. Leg hier de geschraapte en
in schijfjes gesneden wortelen en de vleesballetjes in.
3 Meng de bloem, de bouillon, de tomatenpuree en de in
plakjes gesneden augurken. Voeg peper en zout naar
smaak toe.
4 Verdeel de saus over de balletjes en de groente.
5 Doe het deksel erop en laat het geheel 8 minuten
stomen.
6 Laat 5 minuten rusten en serveer dan met de saus erover.
7 Vet het vergiet licht in.

•

1 snufje witte peper

1 Doe alle ingrediënten voor het groentebed in het
vergiet en zet deze op de stoomschaal.
2 Meng de room, de dille, het zout en de peper.
Giet de helft ervan op het groentebed; leg dan de
stukken vis hierop en giet de rest van de op smaak
gebrachte room erover heen.
3 Bedek het geheel en laat het 10 minuten stomen.
4 Laat het 5 minuten rusten voor het serveren en
garneer met takjes dille.
5 Vet het vergiet licht in.

•

5 à 6 fijngehakte takjes dille

30
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ZUURKOOL MET GESTOOMDE ZALM IN RIESLINGSAUS

ZEEDUIVEL OP AMERIKAANSE WIJZE
MET STOOM

MET STOOM

Functie: Stoom

Functie: Stoom

Voorbereiding
Bereidingstijd
Stoomtijd

Voorbereiding 20 minuten
Bereidingstijd 35 minuten
Stoomtijd
10 minuten
Rusttijd
5 minuten

15 minuten
30 minuten
10 minuten

INGREDIËNTEN:

BEREIDINGSWIJZE:

INGREDIËNTEN:

BEREIDINGSWIJZE:

•

150 gram snelkookrijst

•

1 zakje Rieslingwijnzuurkool van 250 gram

•

200 ml kokend water

•

2 zalmfilets van 250 gram

•

2 mg zout

•

30 gram boter

•

400 gram zeeduivel in blokjes

•

50 ml witte wijn (bijvoorbeeld Riesling)

•

2 eetlepels olijfolie

•

1 bekertje crème fraîche

•

1 zeer fijn gesnipperde ui

•

1 theelepel vloeibare honing

•

1 eetlepel cognac

•

10 sprietjes verse bieslook

•

1 eetlepel geconcentreerde tomatenpuree

•

Zout

•

1 eetlepel bloem, vermengd met 30 ml droge

1 Doe de snelkookrijst, het kokend water en de 2 mg zout
in de stoomschaal. Leg het vergiet en het deksel erop en
laat het geheel even staan.
2 Snijd ondertussen de zeeduivel in blokjes en meng die
met de overige ingrediënten. Nu krijgt u een vrij dik,
gekleurd mengsel.
3 Leg dit mengsel in het vergiet, zet deze op de schaal.
Zet de deksel erop en laat het 10 minuten stomen.
4 Laat het geheel nog 5 minuten rusten, zodat de rijst al
het kookvocht kan absorberen.
5 Roer de rijst los en serveer de vis in een cirkel van rijst.
6 Vet het vergiet licht in.

•

Versgemalen peper

•

Aluminiumfolie

1 In onderste deel van stoomschaal 30 gram boter smelten.
Zuurkool erin leggen, met twee vorken lostrekken, door
boter scheppen en wijn toevoegen.
Stoomfunctie op 5 minuten instellen en starten.
2 Zalmfilets bestrooien met zout en peper. In stoommandje
leggen en boven de bereide zuurkool plaatsen.
Stoomfunctie op 5 minuten instellen en starten.
3 Zuurkool met schuimspaan uit kookvocht nemen en over
de borden verdelen. De zalmfilets op de zuurkool leggen
en met aluminiumfolie afdekken.
4 Aan kookvocht crème fraîche, honing, geknipte bieslook,
een scheutje wijn en zout en peper naar smaak toevoegen.
Op vol vermogen inkoken tot een gebonden saus.
Saus over zalm verdelen. Erg lekker met aardappelpuree.
5 Vet het vergiet licht in.

witte wijn
•

Peper en zout naar smaak
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BIJGERECHTEN

34

36

Gebakken aardappelschijfjes op Italiaanse wijze

37

Gekookte aardappels

38

Bechamelsaus

39

Broccoli koken
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GEKOOKTE AARDAPPELS

GEBAKKEN AARDAPPELSCHIJFJES OP ITALIAANSE WIJZE
MET CRISP

MET STOOM

Functie: Crisp

Functie: Stoom

Voorbereiding 10 minuten
Bereidingstijd 12 minuten

Voorbereiding 10 minuten
Bereidingstijd 15 minuten
Stoomtijd
5 minuten
Rusttijd
5 minuten

INGREDIËNTEN:

BEREIDINGSWIJZE:

INGREDIËNTEN:

BEREIDINGSWIJZE:

•

500 gram aardappels

•

•

Italiaanse kruiden

•

Zout

•

Peper

•

1 eetlepel olijfolie

1 Schil de aardappels en snijd deze in plakjes.
Leg ze op de crispplaat.
2 Voeg wat zout, peper en Italiaanse kruiden toe.
Druppel de olijfolie er als laatste overheen.
3 Crisp: Baktijd 10-12 minuten
(afhankelijk van de soort aardappels).

1 Aardappels schillen en in gelijke delen snijden,
wassen en in een hittebestendige schaal doen.
50 cc water toevoegen.
2 Magnetron 5 minuten op steamstand instellen.
Aan het einde van de kooktijd de aardappels afgieten
en 5 minuten laten rusten.
3 Hierna licht zouten en opschudden.
Hittebestendige magnetronschaal

TIP:

500 gram aardappels
50 cc water

Controleer tussentijds of de aardappels gaar zijn door er
met een satéprikker in te prikken. Een leuk effect wordt
ook bereikt als u de aardappels goed afwast i.p.v. schilt.
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BROCCOLI KOKEN

BECHAMELSAUS
MET MAGNETRON

MET STOOM

Functie: Magnetron

Functie: Stoom

Voorbereiding
5 minuten
Bereidingstijd 10 minuten

Voorbereiding
Bereidingstijd
Stoomtijd

5 minuten
zie punt 2, 3
zie punt 1

INGREDIËNTEN:

BEREIDINGSWIJZE:

Tips:

BEREIDINGSWIJZE:

•

25 gram boter

•

•

25 gram bloem

•

2 1⁄2 - 3 dl melk

•

Zout en peper

1 Smelt de boter in een glazen maatbeker, welke is
afgedekt met keukenpapier om spatten te voorkomen
(maximaal vermogen, 30-40 seconden).
2 Voeg vervolgens de bloem toe.
3 Meng het geheel en schenk de koude melk erbij.
4 Verhitten tot de melk kookt (2 minuten).
5 Doorroeren en op smaak brengen met peper en zout.

1 Magnetron met stoomfunctie: doe 50 ml water in de
onderste bak en leg de broccoli op het vergiet.
2 Stel de magnetron vervolgens in op:
boil + volgens kookboek geadviseerde kooktijd
(afhankelijk van het gewicht).
3 Magnetron zonder stoomfunctie:
1000 Watt + volgens kookboek geadviseerde kooktijd
(afhankelijk van het gewicht).

Voor een mooi kookresultaat is het belangrijk dat
groenten en aardappels voor ze in de magnetron
gekookt worden eerst in koud water worden gezet.

•

Op deze manier komt het vocht dat ze verloren
zijn in kelder of koelkast weer terug in het product (de natuurlijke zouten blijven behouden).

•

Wanneer u toch zout wilt toevoegen, doe dit
dan nooit direct, maar vermeng wat zout met
water en schenk dit over de aardappels of
groenten om het product op smaak te brengen.

•

Wanneer u puur zout over de producten strooit

•

Deze kleine waterdruppeltjes zullen dan worden

zal er vocht aan het product worden onttrokken.
verhit door de wrijvingswarmte van de magnetron en zwarte plekjes op de groenten tot
gevolg hebben.
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NAGERECHTEN

40

42

Appelcake

43

Appelflappen

44

Appeltaart

45

Cake

46

Dadelkoek

47

Perziken met karamelsaus
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APPELFLAPPEN

APPELCAKE
MET CRISP

MET CRISP

Functie: Crisp

Functie: Crisp

Voorbereiding
Bereidingstijd

Voorbereiding 10 minuten
Bereidingstijd 12 minuten

± 15 minuten
oven 24/26 liter ± 9 minuten
oven 34/40 liter ± 12 minuten

Oveninhoud 26 liter

BEREIDINGSWIJZE:

INGREDIËNTEN:

BEREIDINGSWIJZE:

INGREDIËNTEN:

1 De boter, fijne suiker, vanillesuiker en het zout romig en
luchtig door elkaar roeren.
2 De eieren één voor één er doorheen kloppen en na elk ei
enkele minuten blijven kloppen.
3 Het cakemeel er doorheen roeren.
4 Plaats de crispplaat op bakpapier, omcirkel deze met een
potlood en knip de cirkel uit, vergeet er geen flap aan
te knippen. Leg het bakpapier vervolgens in de crispplaat.
5 Giet het cakebeslag op de crispplaat en leg er dunne
(ongeveer 4 mm) plakjes appel, bestrooid met kaneel,
bovenop.
6 Kies de crispfunctie en stel de tijd in.
7 U kunt de cake versieren met poedersuiker.

•

8-10 blaadjes roomboterbladerdeeg

•

3 Goudreinetten

•

Rozijnen

1 Schil en rasp de appels en besprenkel deze met
citroensap. Roer de rozijnen, suiker en kaneel erdoorheen.
2 Laat het bladerdeeg ontdooien.
3 Leg in het midden van het deeg een kleine hoeveelheid
van het appelmengsel en vouw het deeg dicht.
4 De appelflap met het eimengsel besmeren en met suiker
bestrooien.
5 Leg de appelflap op de crispplaat. Herhaal punt 3 t/m 5
totdat de plaat “luchtig”gevuld is.
6 Kies de crispstand en reken per appelflap ongeveer
1 minuut en 30 seconden
(bijvoorbeeld: 8 appelflappen x 1.30 = 12 minuten).

•

160 gram cakemeel

•

160 gram fijne suiker, 1 zakje vanillesuiker

•

Snufje zout, 160 gram boter

•

4 eieren, 2 appels (Jonagold of Elstar)

•

Kaneel

Oveninhoud 34 liter

INGREDIËNTEN:
•

200 gram cakemeel,

•

200 gram fijne suiker, 1 zakje vanillesuiker

•

Snufje zout,

•

200 gram boter

•

5 eieren

•

2 grote appels (Jonagold of Elstar)

Tip:

•

Kaneel

U kunt allerlei variaties maken door ander fruit te gebruiken.
U kunt er bijv. ook wat rozijnen of nootjes doorheen doen.

42

•

Citroensap

•

Suiker

•

Kaneel

•

1 geklopt ei

Let op:
controleer regelmatig of de appelflappen niet te licht of te
donker worden.
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CAKE

APPELTAART
MET HETELUCHT / MAGNETRON

MET HETELUCHT / MAGNETRON

Functie: Hetelucht / Magnetron

Functie: Hetelucht / Magnetron

Voorbereiding
Bereidingstijd

Voorbereiding 10
Bereidingstijd 35
Quick-Heat 150
Magnetron
90

30 minuten
35 minuten

minuten
minuten
ºC
Watt

INGREDIËNTEN:

BEREIDINGSWIJZE:

INGREDIËNTEN:

BEREIDINGSWIJZE:

Voor het deeg:

1 Het bakmeel, suiker, zout, boter en 1/2 losgeklopt ei
kneden tot een zandtaartdeeg.
2 Het deeg 1 uur in de koelkast laten rusten.
3 Deeg uitrollen en de ingeboterde vorm overal even dik
met deeg bekleden, restant van het deeg (ongeveer 1/5)
koel bewaren.
4 Paneermeel op de bodem strooien.
5 Appels in stukjes snijden en mengen met de uitgelekte rozijnen, citroensap, suiker en kaneel. De vorm hiermee vullen.
6 Restant deeg uitrollen en in reepjes snijden.
Deze kruislings over het gebak leggen en bestrijken met
het restant van het ei.
7 Hetelucht oven d.m.v. “Quick-Heat functie” op 175 ºC
voorverwarmen.
8 Vorm in oven plaatsen, heteluchtstand op 175 ºC en
magnetronstand op 350 Watt. Tijd inschakelen op 35 minuten, na 20 minuten de heteluchtfunctie op 150 ºC instellen.
9 Taart af laten koelen en voorzichtig keren.

•

225 gram cakemeel

•

200 gram fijne suiker

•

1 zakje vanillesuiker

•

Snufje zout

•

200 gram boter

1 De boter, fijne suiker, vanillesuiker en het zout romig en
luchtig door elkaar roeren.
2 De eieren één voor één er doorheen kloppen en na elk ei
enkele minuten blijven kloppen.
3 Het cakemeel er doorheen roeren.
4 Smeer cakevorm in met boter en strooi er een beetje
paneermeel overheen.
5 Giet het cakebeslag in de cakevorm.
6 De heteluchtoven voorverwarmen op 150 ºC
(Quick-Heat functie).
7 Plaats de cake in de oven en stel de combinatiefunctie
hetelucht/magnetron in. Bak de cake gedurende
± 35 minuten op 150 ºC heteluchtfunctie en 90 Watt
magnetronfunctie.

•

300 gram zelfrijzend bakmeel, 150 gram witte
suiker, 175 gram koude boter, 1 ei, zout naar
smaak.

Voor de vulling:
•

Paneermeel, 750 gram appels, citroensap,
100 gram gewelde rozijnen
50 gram suiker, 3 theelepels kaneel

Tip 1: Zandtaartdeeg uitrollen gaat heel gemakkelijk
tussen 2 opengeknipte plastic zakken.

Tip 2: Keer de taart als volgt; leg een aantal
velletjes verfrommeld keukenpapier op de
taart, leg daarop een bord dat net in een
vorm valt, keer vorm en bord snel, leg een

44

plank of platte schaal op de bodem en keer
terug.

(op kamertemperatuur)
•

5 eieren

•

Paneermeel

Tip:

Gebruik een goed ingeboterde
cakevorm, uit 1 stuk vervaardigd
met een inhoud van ca. 2 liter.
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PERZIKEN MET KARAMELSAUS

DADELKOEK
MET CRISP

MET STOMEN

Functie: Crisp

Functie: Stomen

Voorbereiding 10 minuten
Bereidingstijd 8 minuten

Voorbereiding 10 minuten
Bereidingstijd 25 minuten
Stoomtijd
10 minuten

Oveninhoud 26 liter

BEREIDINGSWIJZE:

INGREDIËNTEN:

BEREIDINGSWIJZE:

INGREDIËNTEN:

1 Smelt de boter in 1 minuut in de magnetron op 100%
van het vermogen.
2 Vet de crispplaat in.
3 Roer de suiker, het bakmeel, een snufje zout en de in
stukjes geknipte dadels door de boter.
4 Verdeel dit dikke deeg over de crispplaat en bak de
dadelkoek af in 8 minuten crisp.
5 Laat de koek 5 minuten afkoelen alvorens deze te keren.
6 Snijd de koek warm aan!

•

6 middelgrote perziken (± 1 kg)

•

1 zakje vanillesuiker

•

25 ml maïzena, opgelost in

•

30 ml vloeibare room

•

1 losgeklopte eierdooier

•

25 ml vloeibare karamel

•

50 ml gehakte pistachenoten

•

Garnering: muntblaadjes

1 Giet 50 ml water in de bodem van de stoomschaal.
2 Schil de perziken. Leg ze in het vergiet en zet deze op de
stoomschaal.
3 Meng de rest van de ingrediënten door elkaar en verdeel
dit sausje over de perziken. Strooi de gehakte pistachenoten erover en laat het geheel 10 minuten stomen.
4 Schik de perziken op borden, bedekt met wat saus en
zet ze minstens 1 uur in de koelkast. Serveren met wat
muntblaadjes als decoratie.

•

250 gram roomboter

•

250 gram bruine suiker

•

450 gram zelfrijzend bakmeel

•

250 gram ontpitte dadels

•

Zout
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