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Een plaats om in alle rust afscheid te nemen, om elkaar te ontmoeten, om herinneringen op te halen en 
nieuwe herinneringen te laten ontstaan. Een bijzondere omgeving, waar we zoveel mogelijk zorgen uit 
handen nemen rondom een uitvaart. Dat beeld stond ons voor ogen bij de bouw van het nieuwe crema-
torium Tussen de bergen. Vanuit deze gedachten richtten we een uitvaartlounge in, maakten we een serie 
tastbare herinneringen en zochten we naar een ‘alternatief voor de cake’. Over dat laatste vertel ik u graag 
meer.  

Een veelgehoorde gedachte is dat je bij een uitvaart alleen koffie met cake aangeboden krijgt. In dit crema-
torium bieden we de mogelijkheid het afscheid nog beter te laten aansluiten bij de persoonlijke wensen 
van nabestaanden. Het lievelingsgebakje van de overledene serveren we op verzoek, maar ook een mooi 
gerecht waar nabestaanden fijne herinneringen aan bewaren. Van een heerlijk hapje in de vorm van een 
sandwich tot een compleet diner.

Om de mogelijkheden te illustreren, vroegen we bekende Nederlanders, relaties en collega’s van DELA 
of ze een recept met ons wilden delen als ‘alternatief voor de cake’. Het resultaat is dit receptenboek met 
heerlijke recepten om geliefden bij te herinneren. 

Misschien kan dit boekje een inspiratiebron zijn.

Joris Huizinga
directeur DELA Uitvaartverzorging 

gerechten om te herinneren



appeltaart 

bereiding
    Eerst schil en snijd je de appels. En je doet er 
suiker en kaneel bij. Dan beboter je de taartvorm 
en dat natuurlijk besuikeren.

    Dan maak je het deeg: 300 gram roomboter 
(die je al een beetje zacht hebt laten worden), 2½ 
ei er doorheen (die je eerst goed geklutst hebt), 
2 zakjes vanillesuiker en dan natuurlijk 2 pakken 
Koopmans appeltaartmix erin. Alles goed mengen 
en kneden tot het een lekkere bal deeg is.

    Met het deeg vul je de vorm. Eerst de bodem, 
dan de rand. Dan doe je de appels erin. Dan maak 
je van deeg eerst een extra rand langs de kanten. 
Van de rest maak je een stervorm. In slierten, of in 
een ruit als je dat leuker vindt. 

    Met het restant van het ei lak je alles af. Dan op 
165 graden in een hetelucht oven 70 minuten lek-
ker laten bakken.

Na 70 minuten heb je dan een heerlijke volle krui-
mige appeltaart die je makkelijk voor 12 personen 
kunt snijden.

dit heb je nodig:
Niet 1 maar 2 pakken appeltaartmix van Koopmans, 

niet 2 eieren maar 3, 
dus ook 300 gram echte roomboter,

2 zakjes vanillesuiker, 
6 heerlijke grote appels, Jonagold of goudreinetten, 

die natuurlijk superfijn snijden en mengen met 
suiker en kaneel.

‘Mijn alternatief voor de cake? Dat is mijn eigen appeltaart. 
Dat is de lekkerste taart, omdat er extra van alles in zit 
en dat hoort op een begrafenis… da’s zo veel beter dan die 
muffe cake!!’

Karin Bloemen:
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verrukkeluk snackje à la moi 

bereiding
    Doe de roomkaas in een ruime kom. 

    Pers een halve citroen en voeg deze toe aan de 
roomkaas.

    Snijd het bosuitje en voeg deze toe aan de 
roomkaas met citroensap.

    Voeg wat tabasco (naar eigen smaak) toe.

    Voeg de Hollandse garnaaltjes toe aan het 
mengsel. 

    Meng het geheel goed en smeer het met de 
bolle kant van een lepel op de broodrondjes.

En voilá, een verrukkeluk snackje à la moi!
dit heb je nodig:

broodrondjes
roomkaas
½ citroen
1 bosuitje

Hollandse garnaaltjes
tabasco

‘Zoals een kunstenaar de alchemie van de vier elementen 
gebruikt om te creëren, zo is dit recept een mix van de genoten 
levensaspecten bij een afscheid: aarde (graan/brood), water 
(garnaaltjes), lucht (luchtige roomkaas) en vuur (tabasco).’

Astrid Engels:
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tiramisu

    Neem een derde kom en klop hierin de slag-
room met de poedersuiker helemaal stijf. 

    Spatel de slagroom door het mascarponemengsel. 
Spatel dan met een soort golfbeweging (niet roeren, 
dan gaat het fout!) het eiwit door het mengsel. 

    Neem een grote schaal met hoge rand. Sop de 
lange vingers kort in de espressokoffie en leg een 
laag op de bodem van de schaal. Schep het hele 
mascarponemengsel op de laag lange vingers. 
>  Je kunt ook meerdere lagen maken door om 
en om lagen lange vingers en lagen mascarpone-
mengsel te maken. Je kunt zoveel lagen maken 
als je wilt. Eindig altijd met een laag mascarpone-
mengsel. 

    Strooi de grof geraspte chocolade over de (laat-
ste) laag van het mascarponemengsel.

    Zet de schaal in de koelkast en laat hem mini-
maal 2 uur, liever 4 tot 5 uur, opstijven. 

    Strooi kort voor het opdienen nog een laagje 
cacaopoeder over de tiramisu.

dit heb je nodig:
ca. 100 ml espressokoffie

2 à 3 theelepels grand marnier
1 à 2 eetlepels suiker (voor in de espresso)

ca. 100 gram suiker (voor in de mascarpone)
5 eieren (dooiers en wit gescheiden houden)

500 gram mascarpone
snufje zout

ca. 150 ml slagroom
1 eetlepel poedersuiker voor in de slagroom

1 pak lange vingers
3 à 4 eetlepels grof geraspte pure chocolade

‘Tiramisu is een alternatief met een knipoog. Het betekent 
letterlijk ‘trek me omhoog’. Dit typische Italiaanse gerecht 
met oerhollandse lange vingers stemt een mens mild en is 
voor mij gevuld met fijne herinneringen.’

Edzo Doeve:
algemeen directeur DELA

bereiding
    Maak de espressokoffie. Meng dan de grand mar-
nier met de espresso. Voeg de suiker toe en roer tot 
deze is opgelost. Laat dan de espresso afkoelen. 

    Klop de suiker en eidooiers in een kom, totdat 
het geheel schuimig en lichtgeel is (zeker 2 minu-
ten met een mixer). Maak de mascarpone los en 
schep dit door het schuimig eigeel. 

    Klop in een tweede kom de eiwitten met een 
beetje zout tot het een heel stijve massa is. 
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garnalenbitterballetjes 

bereiding
    Maak een roux van de boter en de bloem. Smelt 
de boter (niet bruin laten worden), voeg er in één 
keer de bloem bij en verwarm het al roerend op laag 
vuur tot de bloem begint te garen (na 3-5 min). 

    Doe bij deze warme roux de koude bouillon. 
Giet de bouillon er beetje bij beetje bij, zodat de 
roux langzaam kan binden. Doe dan de garnalen 
erbij en laat het geheel heel even doorkoken.

    Laat alles op een schaal afkoelen en daarna 
opstijven in de koelkast. Ondertussen schaaltjes 
klaarzetten met bloem en paneermeel en het ei 
loskloppen met wat water (om te voorkomen dat 
de korst te dik wordt). 

    Schep met een lepel wat uit de afgekoelde 
‘garnalenragout’ en leg dit in de bloem. Doe wat 
bloem op je handen en draai een balletje. Haal dat 
door het ei en het paneermeel (doe dat bij elk bal-
letje twee keer, voor een goede, stevige laag).
 
    Bak de balletjes ca 4 minuten, op 180 graden in 
de frituurpan tot ze mooi, goudbruin zijn. 

dit heb je nodig
(voor 10-15 balletjes):

voor de roux:
40 gram roomboter

40 gram bloem (eerst door een fijne zeef halen kan 
klonteren voorkomen)

verder:
250 ml visbouillon

verse Hollandse garnalen, minimaal 100 gram
1 ei (losgeklopt)

2 eetlepels water
schaaltje bloem

schaaltje paneermeel

‘Een Nederlands feestje is geen feestje zonder bitterballen. 
Waarom zou je ze niet serveren als je iemands leven wilt 
herdenken? Bitterballen zijn echte troostballen: warm, 
zacht en vertrouwd.’ 

Inge Diepman:

Presenteer niet alleen deze balletjes, maar ook mijn 
favoriete rundvleesbitterballen van Van Dobben.
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fingersandwiches 

bereiding
Cheddarcheese fingersandwich
    Bestrijk 2 boterhammen met een dun laagje 
branston pickle.
    
    Beleg de onderste boterham met plakjes cheddar. 
    
    Leg het andere sneetje brood hier boven op en 
snijd het in 3 fingersandwiches.
 
eiersalade fingersandwich
    Maak een eiersalade van geprakte hardgekookte 
eieren met mayonaise, tuinkers, zout en peper. 

    Beleg een bruine boterham met de eiersalade en 
leg een tweede bruine boterham hier boven op. 

    Snijd vervolgens in 3 lange fingersandwiches.

dit heb je nodig:
witbrood (ontdaan van korsten)

bruinbrood (ontdaan van korsten)
margarine of roomboter

cheddarcheese
branston pickle (engelse chutney, te krijgen bij AH)

hardgekookte eieren
mayonaise 

verse zwarte peper
zout

‘Omdat wijlen mijn man Robert uit Engeland kwam, ben ik 
bekend geraakt met ‘fingersandwiches’. Verreweg de betere versie 
van de Hollandse boterham. Voor alle gelegenheden en voor 
ieder wat wils. Lekker bij een wijntje of bij een kopje koffie.’

Judith Osborn:
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stichting Make a Memory
De stichting Make a Memory maakt foto’s van terminaal zieke en overleden baby’s en kinderen. Het gaat 
om baby’tjes vanaf 24 weken zwangerschap en kinderen tot en met zestien jaar. Deze foto’s zijn een 
belangrijke troost en herinnering voor de ouders van deze kinderen. 

De stichting heeft in het hele land een netwerk van professionele fotografen die dag en nacht bereikbaar 
zijn. Deze fotografen vragen zich bij ieder kind af; wat zou een mooie herinnering voor de ouders zijn? 
Een foto van het gezichtje, de vingers, handen, een laatste kus van papa of mama. Samen met de ouders 
komen de fotografen tot een mooie reportage. Die bieden zij aan op CD en in een speciaal fotoboekje. 

Stichting Make a Memory is geheel afhankelijk van donaties en sponsoring van instellingen, bedrijven en 
particulieren. 



hemelse modder 

bereiding
    Breek de chocolade in kleine stukjes en laat ze 
zachtjes ‘au bain-marie’ smelten. 

    Klop ondertussen de eiwitten stijf en voeg 
beetje-voor-beetje de suiker toe. Blijf kloppen tot 
alle suikerkristallen verdwenen zijn. 

    Voeg de gesmolten boter en de eierdooiers 
toe bij de gesmolten chocolade. Giet dit mengsel 
voorzichtig kloppend bij de stijfgeslagen eiwitten. 

    Doe de massa in rechte glaasjes en laat de 
mousse in de koelkast koud en stijf worden. 

    Leg er een laag lobbig geklopte slagroom op en 
bestrooi met chocoladeschaafsel. 

    Serveer de glaasjes met een klein lepeltje. dit heb je nodig:
200 gram pure chocolade (beste kwaliteit) 

                                6 eieren 
                                80 gram suiker 
                                40 gram boter 

      slagroom, lobbig geklopt met een beetje suiker 
       chocoladekrullen geschaafd van pure chocolade 

‘Natuurlijk ben je verdrietig als iemand waar je van houdt 
is overleden, laat het eten dan een beetje helpen om minder 
verdrietig te zijn. Hemelse modder is door de zachtheid en 
romigheid voor mij het ultieme troost-eten.’

Annemarie van Gaal:
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quiche met broccoli en brie

bereiding
    Vet de quichevorm in en verwarm de oven voor 
op 180 graden. 

    Bekleed de vorm met het deeg. 

    Kook de broccoli in ongeveer 4 minuten beetgaar. 

    Giet de broccoli af en laat het een beetje 
afkoelen. Verdeel de roosjes over de quichevorm 
en strooi hier cashewnoten overheen. 

    Klop de eieren los met de slagroom, peper en 
zout. Schenk het mengsel in de quichevorm. 

    Verdeel de plakken brie over de quichevorm. 

    Doe de quiche ca. 45 minuten in de oven. 
dit heb je nodig:

plakjes deeg voor hartige taart
500 gram broccoli, in kleine roosjes
150 gram ongezouten cashewnoten 

4 eieren
250 ml slagroom 

200 gram roombrie (in plakken)

‘Als Limburger in hart en nieren houd ik erg van het Bour-
gondische leven, wat staat voor ‘gemoedelijk’ en ‘genieten 
van het leven’. Deze quiche kan men opdienen tijdens de 
lunch, bij de borrel of als lekkere avondmaaltijd. Heerlijk!’

Camiel Eurlings:
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oesters met champagne 

bereiding
    Open de oesters en vang het oestervocht op.     
Bewaar de bolle schelpen. 

    Kook de champagne en sjalotten tot het vocht 
gereduceerd is tot de helft. 

    Voeg de room toe en laat ook dit weer inkoken 
tot de helft. 

    Roer het oestervocht erdoor en maak de saus 
op smaak af. 

    Maak in een ovenvaste schaal een bedje van 
grof zeezout en druk de halve schelpen daarin. 

    Doe de rauwe oesters in de schelp en schenk de 
saus erover. 

    Schuif de schaal een paar minuten onder een 
voorverwarmde grill tot de saus flink borrelt. 

    Bestrooi de oesters met bieslook en dien ze op.

dit heb je nodig:
12 oesters 

150 ml champagne (of een hoge kwaliteit méthode 
champenoise) 

2 zeer fijngehakte sjalotten 
150 ml kookroom 

zout en peper 
gehakte verse bieslook

grof zeezout 

‘Oesters en champagne zijn voor mij ‘the best life has to 
offer’. De dood laat zien hoe waardevol het leven is en dat het 
gevierd moet worden. Dat is ook wat ik wil op mijn crematie. 
En dat kan voor mij het beste met een champagne/oesterfeest.’

Marian Mudder:
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pecannotenmuffins 

bereiding
    Verwarm de oven voor op 200 graden. Vet een 
muffinvorm in of zet papieren cakevormpjes op de 
bakplaat.

    Houd 10 pecannoten achter en hak de rest van 
de pecannoten (in de keukenmachine) fijn.

    Meng in een kom het zelfrijzend bakmeel, de 
suiker en de fijngehakte pecannoten door elkaar. 
Roer de eieren, melk, vloeibare margarine en de 
stroop erdoor.

    Schep het muffinbeslag in de muffinvorm of in 
de papieren cakevormpjes. Leg er een pecannoot 
op. Bak de muffins in de oven in ca. 20 minuten 
gaar. 

    Laat de muffins op een taartrooster afkoelen.

dit heb je nodig
(voor 10 stuks):

100 gram pecannoten 
100 gram zelfrijzend bakmeel 

25 gram basterdsuiker 
1 ei 

1 dl melk 
3 eetlepels vloeibare margarine 

3 eetlepels maple syrup of appelstroop

‘Een uitvaart is vaak een moment waarbij de hele familie 
elkaar weer eens ontmoet. Hierbij is een High Tea, met 
een mix van heerlijke hartige en zoete gerechtjes, zoals 
Amerikaanse pecannotenmuffins, een prima begeleiding.’

Peter Engelen:
locatiemanager crematorium Tussen de Bergen

Op dezelfde manier kun je ook andere heerlijke muffins maken. 
Vervang de pecannoten bijvoorbeeld eens door hazelnoten, aman-
delen of stukjes chocolade. Of, misschien nog wel lekkerder, gebruik 
stukjes chocolade en noten!
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Indische pastei

bereiding
    Doe de ui, de winterpeen en de knoflook in een 
wok met een scheut olie. Als de peen half zacht is, 
doe je het gehakt erbij en rul dat. Daarna een klein 
zakje diepvriesdoperwten erbij. Snijd de prei fijn en 
doe bij de rest in de wok. Roer het geheel en voeg 
kruiden toe. Doe er zoveel ketjap bij, dat het geheel 
een bruinige kleur krijgt en zoetig smaakt. Doe het 
geheel in een zeef en voeg als laatste drie hardge-
kookte, geprakte eieren toe. Laat afkoelen.

    Leg de ‘deeg-ingrediënten’ op het aanrecht en 
kneed het. Voeg steeds een scheutje lauw water 
toe. Voeg wat zout toe en kneed verder, totdat je er 
een soepele bal van kunt maken. Maak hiervan 30 
kleine balletjes. Rol elk balletje met een deegroller 
uit tot een dun plakje. Leg de vulling in het midden 
hiervan. Vouw het plakje dubbel. Leg de pastei in je 
linkerhand en ‘krul’ met je duim en wijsvinger van 
je rechterhand de pastei dicht tot een halve maan.

    Frituur de pasteitjes, tot ze lichtbruin zijn. Ser-
veer er een pittige loempia-saus bij.

Selamat Makan!!

dit heb je nodig:
voor de vulling:

1 kilo half om half gehakt
1 zak diepvriesdoperwtjes

1 winterpeen (fijngesneden)
1 ui

 3 teentjes knoflook
1 prei

3 hardgekookte eieren 
zout

peper
1 eetlepel suiker

nootmuskaat
1 scheut zwarte ketjap

voor het deeg:
1 kilo zelfrijzend bakmeel

2 eieren
flinke klont boter (50 gram)

‘Ik houd van de oer-Hollandse keuken, maar de Indische
keuken heeft mijn voorkeur. Daarom is mijn alternatief 
voor de cake een Indisch gerecht: pastei van mijn (Indische) 
schoonmoeder. Heerlijk!’

Esther Duller:
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herinneren zonder zorgen
Soms staat de wereld even stil. Het afscheid van een dierbare is zo’n moment. Een moment waarop 
je in rust en stilte, in een fijne omgeving herinneringen ophaalt en nieuwe herinneringen maakt. In 
crematorium Tussen de bergen van DELA is alles aanwezig om dit zo prettig mogelijk te maken. Dat doen 
we in een unieke omgeving waar nabestaanden en bezoekers altijd welkom zijn. 

De dag rustig beginnen met een ontbijt vóór de uitvaart of in de middag met een high tea. In onze 
koffiekamer kan het. Ook na de uitvaart zijn gasten welkom in onze koffiekamer. Er is een uitgebreid 
aanbod aan arrangementen. Van broodbuffetten in traditionele of Italiaanse stijl tot een warm buffet of 
een volledig diner.

Ook heeft het crematorium een uitvaartlounge. Hier kunnen gasten rustig napraten na de koffietafel. 
Samen herinneringen ophalen. In de sfeer van een grand-café serveren we speciale soorten koffie en een 
uitgebreide selectie wijnen en bieren. Op zomerse dagen is ook het terras open.



chocolade regendruppels en zonne-zandkoekjes 

   
    Kneed de deegkruimels tot een samenhangend 
deeg. Rol het deeg tot een bal en verpak dit in 
vershoudfolie. Laat het 30 minuten in de koelkast 
opstijven.

    Verwarm de oven voor op 175 °C. Rol het deeg 
gelijkmatig uit op een met bloem bestoven keuken-
blad tot een lap van ca. 40 x 40 cm en 3-4 mm dik. 

    Steek met uitsteekvormpjes of een omgekeerd 
glas koekjes uit. Of snijd ze langs een (zelfgemaakt) 
sjabloon los. Kneed het resterende deeg tot een bal 
en rol opnieuw uit, tot al het deeg gebruikt is. 

    Leg de koekjes op enige afstand van elkaar op 
de bakplaat. Bak ze in het midden van de oven in 
15-20 minuten lichtbruin en gaar. Neem de koekjes 
met een paletmes van de bakplaat en laat ze afkoe-
len, bij voorkeur op een taartrooster.

   Knip een sjabloon in de vorm van een zon ter 
grootte van een zandkoekje, leg het sjabloon over 
het koekje en bestrooi het met poedersuiker om er 
een zonnetje van te maken. 

dit heb je nodig:
voor de chocolade regendruppels:

200 gram pure chocolade 
1 dl water en wat olie 

voor de zonne-zandkoekjes:
1 eidooier

200 gram bloem + extra om te bestuiven
100 gram witte basterdsuiker

150 gram koude boter

‘Na regen komt zonneschijn. Het wisselt elkaar af… liefde 
en verdriet gaan genadeloos samen. Daarom kies ik voor de 
combinatie van chocolade regendruppels en zonne-zandkoek-
jes. Ze zijn onafscheidelijk en volgen elkaar altijd weer op.’

Helga van Leur:

bereiding
chocolade regendruppels
    Om regendruppels van de chocolade te maken 
verwarm je de chocolade au bain-marie tot een 
vloeibaar mengsel. 

    Doe de massa in een cornetje (vetvrij papier 
gevouwen tot een pijltje) en vouw de bovenzijde 
dicht. Knip er een opening aan en spuit vervolgens 
op vetvrij papier druppeltjes chocolade.

zonne-zandkoekjes
    Splits het ei en gebruik alleen de eidooier. Meng 
alle ingrediënten tot het deeg een korrelige struc-
tuur heeft. 
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zoete bosvruchtenmeringue

bereiding
    Verwarm de oven op 190 graden.

    Verwarm de suiker en de vruchten zachtjes in 
een pan met deksel.

    Beleg een ovenschaal met de sneetjes brood. 
Giet hier de verwarmde bosvruchten overheen.

    Klop in een vetvrije kom de eiwitten met de 
garde van de staafmixer tot ze stijf zijn (houd de 
kom op zijn kop, als de eiwitten er niet uitvallen 
is het goed). Klop hier voorzichtig de overige 175 
gram suiker doorheen en schep dit bovenop de 
vruchten in de ovenschaal.
 
    Bak dit alles 10 minuten in de voorverwarmde 
oven, totdat de meringue goudbruin is.

    Serveer dit met zure room of slagroom.
dit heb je nodig:

500 gram bosvruchten 
185 gram kristalsuiker

3 eiwitten
2-3 sneetjes witbrood

‘Er zijn zoveel alternatieven voor de cake. In ons crematorium 
hebben we een uitgebreid aanbod aan lekkernijen. Persoonlijk 
ben ik gek op zoetigheid. Daarom is mijn alternatief voor de 
cake een droompudding voor zoetekauwen.’

Esther Rooze:
medewerkster crematorium Tussen de bergen
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kaassoesjes 

bereiding
    Breng het water met de boter en het zout aan de 
kook. 

    Draai de hittebron op een lage stand. 

    Voeg in één keer de bloem toe en roer het 
geheel tot er een homogene bal ontstaat. 

    Schakel de hittebron uit en voeg één voor één 
de eieren toe. 

    Zorg ervoor dat elk ei volledig door de massa is 
opgenomen voordat u het volgende ei toevoegt. 

    Spatel het geheel door totdat je een gladde 
massa hebt verkregen. 

    Voeg nu de kaas toe en spatel deze door de 
massa, totdat er weer een glad geheel is ontstaan. 

    Spuit met behulp van een spuitzak kleine 
hoeveelheden op een siliconenbakmatje en bak de 
soesjes af gedurende ca. 12 minuten in een stille 
oven van 160 graden.

dit heb je nodig:
50 gram boter

1,25 dl water
75 gram bloem

3 eieren
80 gram pikante kaas 

zout 

‘Op emotionele dagen als een uitvaart kan een hartig soesje 
van kaas een moment van troost voor de nabestaanden be-
tekenen. Een luchtig, hartig hapje, met zorg bereid, als fijn 
culinair intermezzo en hart onder de riem.’

Margo Reuten:
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gevulde wraps met zalm 

bereiding
    Wraps bereiden zoals op verpakking (even in 
magnetron, anders kan je ze niet oprollen).

    Insmeren met crème fraîche. Sla, kappertjes, 
gesnipperd uitje en zalm erop. In plaats van zalm
kan je ook voor kipfilet of iets soortgelijks kiezen.

    De wraps strak oprollen en in folie verpakken. In 
de koelkast laten opstijven.

    In stukjes snijden, prikkertje erop en op een 
schaal presenteren.

dit heb je nodig:
kant en klare wraps

  crème fraîche
  kappertjes
  rode ui of sjalotjes
  gerookte zalm
  rucola sla
  prikkertjes
  vershoudfolie

‘Na een uitvaart worden herinneringen gedeeld, 
herinneringen opgehaald en nieuwe herinneringen gemaakt. 
Daarbij past een eenvoudige, maar heerlijke, gevulde wrap. 
Drink daar bij voorkeur een mooie cava bij.’

Joris Huizinga:
directeur DELA Uitvaartverzorging
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goulashsoep 

bereiding
     Uien, paprika en wortels klein snijden en fruiten.

     Blikken tomaten erbij en aan de kook brengen.

     Rundvlees en het gerulde gehakt erbij.

     Pakjes goulashsoep toevoegen met bijbeho-
rende hoeveelheid water (kijk op de verpakking).
 
     Paprikapoeder en het bouillonblokje erbij en 
dan ongeveer 3 uur zachtjes koken.

Je kan op het laatst nog even met de blender 
erdoor als er nog dikke stukken inzitten.dit heb je nodig

(voor 5 liter soep):
8 uien

4 rode paprika’s
4 (winter)wortels

4 blikken à 400 gram gepelde tomaten
 ½ kilo rundvlees

½ kilo mager gehakt (geruld)
4 theelepels paprika

1 à 2 pakjes goulashsoep
1 bouillonblokje (rundvlees)

‘Schaatsen kost veel energie. Verdriet ook. Daar moet een 
stevige maaltijd aan te pas komen. Ik heb goulashsoep geko-
zen, dat vind ik namelijk zelf erg lekker!’

Erik Hulzebosch:
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stichting Jarige Job
Stichting Jarige Job maakt verjaardagen mogelijk 
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar oud, die hun 
verjaardag eigenlijk niet kunnen vieren omdat daar 
geen geld voor is. 

Stichting Jarige Job geeft geen geld, maar regelt 
alle praktische zaken die van een verjaardag een 
feestdag maken (kado, traktatie en slingers). De 
ouders die zijn aangewezen op de wekelijkse 
voedselpakketten van de Voedselbank, kunnen 
vlak voor de verjaardag van hun kind ook een 
verjaardagsbox van Stichting Jarige Job meenemen. 

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau 
(SCP) blijkt dat 61.000 kinderen in Nederland 
sociaal worden uitgesloten omdat ze opgroeien 
in armoede. Ze zitten niet op een sport, niet op 
muziekles, gaan niet mee met schooluitjes en 
vieren nooit hun verjaardag. Omdat niemand 
ervoor zorgt dat ieder kind normaal kan 
trakteren op school doet Stichting Jarige Job 
dat. Door samen te werken met de Voedselbank 
weet Stichting Jarige Job zeker dat de ouders 
ondersteund worden die dat het meest nodig 
hebben. Stichting Jarige Job wil de kloof tussen 
arme en rijke kinderen zo veel mogelijk dichten. 

 OB
STICHTING JARIGE JOB



Zwolse mosterdsoep 

bereiding
    Snijd de ui en de prei in dunne ringen. Bak deze 
in de boter tot ze glazig worden.

    Voeg 3 eetlepels Zwolse mosterd toe en laat dit 
ongeveer 3 minuten op laag vuur staan.

    Voeg de bouillon toe en breng het geheel aan de 
kook (ca. 20 min). 

    Haal de pan van het vuur en pureer en zeef de 
soep. 

    Voeg de geslagen room toe en breng het 
opnieuw aan de kook.

    Spatel de kaas er door heen tot deze helemaal is 
gesmolten. 

    Voeg nu 2 eetlepels Zwolse grove mosterd toe.

    Garneer de soep met het lente-uitje in ringetjes.

dit heb je nodig:
1 prei

1 ui
30 gram boter 
2 dl slagroom 

8 dl kippenbouillon 
125 gram magere spekreepjes

125 gram (Zwolse) boerenkaas 
5 eetlepels Zwolse grove mosterd 

2 lente-uitjes als garnering 

‘Als Zwollenaar is mijn ‘alternatief voor de cake’ Zwolse 
mosterdsoep. Heerlijk en makkelijk te bereiden. Dat is wat 
mijn familie, vrienden en kennissen krijgen bij mijn laatste 
optreden.’ 

Jan Vayne:
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Limburgse vlaai 

bereiding
    Gist met een beetje lauwe melk aanmaken. 

    Van de bloem, boter, suiker, gist en de lauwe 
melk een deeg maken. Goed doorkneden en afge-
dekt op een warme plaats laten staan om te rijzen, 
(60 minuten). 

    Na het rijzen opnieuw kneden en uitrollen tot 
de hele vlaaibodem bedekt kan worden. Het deeg 
dat over de bodem uitsteekt er met de deegroller 
afhalen. Het deeg hier en daar inprikken met een 
vork en nogmaals laten rijzen. 

    De bodem bedekken met fruit, Zoals kruisbes-
sen, pruimen, appel, abrikozen of rijst. 

    De vlaai met het fruit erop 40 minuten bakken 
in een voorverwarmde oven van 225 graden.dit heb je nodig:

250 gram bloem
15 gram gist (of 5 gram korrelgist) 

20 gram boter 
1 dl melk 

1 eetlepel suiker
fruit naar keuze

‘Een echte Limburger kan niet zonder Limburgse vlaai. Deze 
hoort niet alleen bij feestelijke gebeurtenissen, maar ook bij 
droevige. Als uitvaartverzorger vind ik dat we meer moeten 
genieten van het leven. Hoe? Met een stuk vlaai erbij!’
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linzenpaté

bereiding
    Kook de linzen met laurier en bonenkruid ca. 30 
minuten in drie keer zoveel water als het volume 
van de linzen. Giet de linzen af en laat ze uitlekken. 

    Verwarm de rode palmolie/boter of olijfolie in 
een pan met dikke bodem. Fruit de ui en knoflook 
en voeg dan de zwarte peper, chilipepertjes, het 
paprikapoeder en komijnpoeder toe. Bak al om 
scheppend de specerijen even mee. 

    Voeg nu de wortel, prei en het bouillonblokje 
en een scheutje water toe en laat even 10 minu-
ten stoven. Meng de groentemix door de linzen 
en voeg peterselie, selderij toe en sojasaus naar 
smaak toe. Verkruimel de zuurdesemboterham 
door het geheel en mix alles met de staafmixer. 

    Doe de linzenpuree in de ingevette broodbak-
vorm, druk er een paar kerstomaatjes in voor de 
kleur en zet 25-30 minuten in de oven, of totdat er 
een beetje een hard korstje op de linzenpaté komt.  

    Eet elk 1 of 2 plakken linzenpaté met één of twee 
sneden zuurdesembrood.

dit heb je nodig:
200 gram linzen

1 grote ui, gesnipperd
½ zakje gerapste wortel

2 preien, in ringetjes gesneden
3 teentjes knoflook

sojasaus
1 el fijngehakte peterselie

1 el fijngehakte selderij
½ tl bonenkruid
2 laurierblaadjes
1 bouillonblokje

1 tl versgemalen zwarte peper
2 of 3 gedroogde chilipepertjes

1 tl pittige paprikapoeder
1 tl eetlepel komijnpoeder

1 el rode palmolie/boter (of 4 el extra vierge olijfolie)
1 oude geroosterde zuurdesemboterham

5 kerstomaatjes
palmolie/boter (of grasboter) 

om de broodbakvorm in te vetten

‘Deze verrukkelijke paté is een recept van mijn overleden 
moeder. Het is een eerlijk, mooi en voedzaam, plattelands 
alternatief voor de traditionele ‘uitvaart-cake’. Troostrijk, 
hartig en hartsterkend.’

Annemarie Postma:
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bonbon met dragon en zeezout

    Voeg de boter toe en maak een homogene 
massa met behulp van een mixer. Laat de massa 
tot kamertemperatuur afkoelen tot het spuitbaar is.

    Maak op vetvrij papier rondjes gesmolten 
chocolade. Vul een spuitzak met het mengsel, knip 
de punt van de zak en spuit het mengsel op de 
gemaakte chocoladerondjes. Laat goed aandrogen!

stap 2
    Smelt 300 gram chocolade en verwarm dit tot 
45 graden. 

    Voeg nu de overige 150 gram toe om de tempe-
ratuur te verlagen naar 28 graden.

    Verwarm au bain-marie de chocolade naar 31 
graden. Dat is de verwerkingstemperatuur.

    Om glans en krokante chocolade te krijgen is 
het bovenstaande essentieel. Haal de bonbons 
door de getempereerde pure chocolade. Strooi op 
iedere bonbon een paar korrels grof zeezout en 
gedroogde dragon en steek er een lollystokje in, 
zodat het aan een stokje geserveerd kan worden.

dit heb je nodig:
stap 1:

180 gram room
18 gram glucose

35 gram boter
8 gram dragonazijn

takje verse dragon
1 gram zout

350 gram pure chocolade
stap 2:

450 gram pure chocolade
grof zeezout

‘Chocolade staat voor liefde en warmte. Bij een ingrijpende 
gebeurtenis zijn alle facetten, die bijdragen aan het afscheid, 
tot en met de kleine, op het oog onbelangrijke zaken, onder-
deel van de totale sfeer en het welbevinden van de gasten.’

Coco de Meyere:

bereiding
stap 1
    Breng de room met het zout tegen de kook aan. 
Voeg de dragon toe en laat het 40 minuten intrek-
ken. Er ontstaat op de room een vel. Niet roeren, 
het vel zorgt ervoor dat alle smaak zoveel mogelijk 
in de room blijft.

    Zeef de room en voeg de dragonazijn toe. 
Verwarm de room. Roer de chocolade er beetje bij 
beetje door tot het een homogene massa is. Ver-
warm het mengsel zonodig nog even au bain-marie. 
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pasteitje met bospaddestoelen

bereiding
    Verwarm de oven voor op 200 graden.

    Verhit 2 eetlepels olijfolie in een koekenpan en 
bak de kipfilet aan. Voeg de bospaddestoelen toe 
en laat ze even meegaren. Blus af met witte wijn.

    Snijd de gorgonzola in kleine stukjes en voeg 
de kaas toe aan het paddestoelenmengsel. Rits de 
blaadjes tijm van de takjes roer ze erdoor. Breng 
op smaak met zeezout uit de molen.

    Laat het paddestoelenmengsel even garen op 
laag vuur. 

    Doe de pasteibakjes ongeveer 10 minuten in de 
oven.

    Schep het met een lepel uit de pan en zorg 
ervoor dat het niet teveel kookvocht bevat.

    Vul de pasteibakjes met het paddestoelenmeng-
sel. Dek de bakjes af met rondjes bladerdeeg.

dit heb je nodig:
4 pasteibakjes

gedroogde bonen of erwten (om het bladerdeeg 
blind te bakken)

1 theelepel verse tijm
50 gram bospaddestoelen 

50 gram kipfilet, in kleine blokjes
1 glas droge witte wijn

50 gram gorgonzola
olijfolie
zeezout
eidooier

‘Is een pasteitje een goed alternatief voor cake? Welzeker. 
Dit hemelse gerecht is een ideale combinatie van kokskunst 
en kunde:  optimaal geconcentreerd in de strelende samen-
gang van inhoud en het knisperende omhulsel.’ 

Jacques d’Ancona:
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kaasstengels

bereiding
    Verwarm de oven voor op 220˚C.

    Strooi wat bloem op de werkplank, zodat de 
plakjes bladerdeeg niet vast plakken. Leg het bla-
derdeeg op de bank en laat het ontdooien. 

    Rasp ondertussen de kaas en bewaar dit in een 
bakje.

    Splits een eitje en klop het eigeel los met een 
vork in een kommetje. Neem een kwastje en 
smeer het losgeklopte ei op het bladerdeeg.

    Strooi er Parmezaanse kaas over en druk dit 
aan.

    Snijd op een snijplank het plakje bladerdeeg in 
circa 5 reepjes. Neem de uiteinden van elk reepje 
en draai de reepjes spiraalvormig. Strooi de maan-
zaadjes over elke spiraal.

    Leg ze op een bakplaat. Zet de kaasstengels in 
de oven en bak ze in ongeveer 12 minuten goud-
bruin.

dit heb je nodig:
1 plakje bladerdeeg

Parmezaanse kaas (geraspt)
1 theelepel zwarte maanzaadjes

1 eigeel
bloem

‘Net als met een goed team moeten de ingrediënten van een 
gerecht kloppen. Met de juiste ingrediënten maak je de lek-
kerste kaasstengels. Een knapperig alternatief voor de cake.’

Avital Selinger:
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idee & concept 
Nauta Evenementencommunicatie BV

 
vormgeving

Linda van Amersfoort | stijl!
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de Budelse drukkerij 
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culinaire fotografie: Ronny Greve Fotowerk

foto Karin Bloemen: Nick van Ormondt
foto Marian Mudder: Dennis van Doorn
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met dank aan
Hanneke Hanenburg | de Kookstudio

Catering & Partyservice Jan van ‘t Hooge (p. 31) 
‘Proeven van Bekwaamheid’ | Margo Reuten (p. 35) 

Unlimited Delicious (p. 49) 
Mia van Eijl

Margreet de Wit

colofon
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speciale dank aan
Annemarie van Gaal voor haar inspiratie.

Alle inzenders van de recepten voor hun bijdrage. 
Zij deden dit geheel belangeloos. In ruil voor elk 
recept doneert DELA € 500 aan het goede doel van 
hun keuze: Stichting Make a Memory of Stichting 
Jarige Job. Dankzij alle enthousiaste reacties is dit 
unieke receptenboek tot stand gekomen.
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