
Beste Krat-Chef, 

Normaal gesproken reist een dikke miljoen Nederlanders in de zomer af 
naar Spanje. Normaal gesproken dus. Want je mag momenteel alleen om 
dringende redenen naar Spanje vertrekken. Met dank aan de Deltavariant.
Ter compensatie reis je met de inhoud van de Krat deze week in je hoofd 
en je mond. De klassieke paella kreeg een Nederlandse twist, met de 
chorizo van Michiel Teelt. Bij het proeven van de tortilla de patates hoor je 
de zee de costa’s oprollen, maar de klapper is de tapasmaaltijd.  
Oorspronkelijk waren tapas bedoeld om het grote gat tussen de Spaanse 
lunch en het diner te vullen. Inmiddels zijn de hapjes uitgegroeid tot veel 
meer. Johannes van Dam, bij leven een geroemd en gevreesd culinair 
journalist omschreef ze in zijn boek De Dikke van Dam heel precies. ‘Tapas 
zijn het volle leven, en het eetmoment van de tapas is het levendigste 
moment in de dag van de Spanjaard, in feite het leven zelf.’

Buen provecho,

WEEK 30 - DE WEEKENDKRAT EXTRA



DE WEEKENDKRAT EXTRA - WEEK 30

In de Weekendkrat Extra

In de Krat Eenheden 2 pers 3 pers 4 pers
Chorizo gram 100 150 200

Bouillabaise vis (zalm, kabeljauw, schol) gram 200 300 400

Âlde Fryske kaas gram 125 200 250

Eieren doosje 1 1 1

Ciabattabroodje bruin stuks 3 5 6

Olijfolie extra vierge peperig groen flesje 1 2 2

Zeekraal gram 100 150 150

Venkel stuks 1 2 2

Groene paprika stuks 1 2 2

Rode paprika stuks 2 2 3

Gemengde cherrytomaatjes bakje/emmer bakje emmer emmer

Ijsbergsla stuks 1 1 1

Aubergine stuks 1 2 2

Doperwten gram 150 225 300

Courgette stuks 1 2 2

Kastanjechampignons gram 250 375 500

Tomaten stuks 2 3 4

Frieslander aardappelen gram 700 1050 1400

Peterselie & bieslook zakje 1 1 1

Knoflook bol 1 1 1

Rode ui stuks 2 3 4

BEWAARTIP
De courgette, paprika, aubergine en cherrytomaten horen eigenlijk buiten de koeling, maar  

omdat ze koud naar jou vervoerd zijn kan het verstandig zijn om ze koel te bewaren. De overige  

groenten zijn wel het gelukkigst in de koelkast. Voor de rest zie THT/TGT op de verpakking. Brood moet  

afgebakken worden op 180 graden (8-10 minuten). Besprenkel de korst met water.  

De zeekraal is na ontvangst nog 4 dagen houdbaar.
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Vispaella met Hollandse  
chorizo, aubergine, paprika en 
venkel

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
50 gram chorizo
1 stuks rode ui
1.5 stuks rode paprika
1 stuks aubergine
2 teentje knoflook
200 gram cherrytomaatjes
1 stuks venkel
400 gram gemengde vis
naar smaak peterselie

IN HUIS
1000 ml water
2 blokje (vis)bouillon
olie om te bakken
1 tl kurkuma
1 tl paprikapoeder 
1 tl gerookte paprikapoeder
0,5 tl cayennepeper
300 gram risottorijst
naar smaak citroensap (uit flesje)

Goed om te weten: in de gemengde vis kan 
zitten: zalm, schol en kabeljauw. 

1. Zet de aangegeven hoeveelheid water 
met bouillonblokje(s) op in een pannetje.

2. Snij een klein stukje chorizo in blokjes 
van 0.5 cm. Verwarm een grote afdekbare 
wok- of hapjespan (zonder olie) en bak 
de blokjes chorizo 1 minuut. Haal de 
chorizo uit de pan met behulp van een 
schuimspaan en leg op een  
keukenpapiertje. Laat het vrijgekomen 
vet in de pan zitten. 

3. Snipper de ui en fruit aan in het  
chorizovet, voeg zo nodig een klein 
beetje olie toe. Snij de paprika in stukjes 
en voeg toe. Snij de aubergine in kleine 
blokjes van 1 cm en voeg toe. Hak de 
knoflook fijn en voeg toe. Bak nog een 
paar minuten.

4. Halveer een beetje cherrytomaatjes 
en pureer grof in een hoge maatbeker 
– of snij zelf fijn. Voeg bij de groenten 
samen met de kurkuma, paprikapoeder, 
gerookte paprikapoeder, cayennepeper 
en wat peper en zout. 

5. Doe de rijst bij de groenten in de pan, 
voeg een soeplepel van de bouillon toe 
en roer door. Herhaal dit telkens als de 
bouillon is opgenomen. Dek tussendoor 
af met een deksel. De rijst is na 20-25 
min gaar. De rijst mag nog een bite  
hebben en de bouillon hoeft niet op.

6. Zet een wekker op 18 minuten, want dan 
gaat de vis erbij.

7. Verwijder intussen het loof, kontje en 
harde binnenste van de venkel en snij 
in dunne plakjes. Dep de gemengde vis 
droog. 

8. Roer de chorizo door de rijst. Voeg de vis 
en groenten, met nog wat extra bouillon 
toe. Dek af en laat de vis rustig garen. 
Schep af en toe voorzichtig om, zodat de 
vis niet helemaal stuk gaat. 

9. Breng op smaak met een kneep  
citroensap (uit een flesje), peper en zout. 
Hak de peterselie grof (naar smaak).  
Garneer de paella met peterselie en 
serveer.

RECEPT ONLINE

https://www.dekrat.nl/recept/vispaella-met-hollandse-chorizo-aubergine-venkel-en-paprika
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Tortilla de patatas met groene 
paprika, olijven en ensalada 
verde met verse doperwtjes en 
courgette

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
600 gram Frieslander aardappelen
300 gram doperwten
2 stuks courgette
1 stuks rode ui
1 stuks groene paprika
8 stuks eieren
100 gram Âlde Fryske kaas
1 stuks venkel
1 stuks ijsbergsla
1 teen knoflook
4 el olijfolie peperig groen

IN HUIS
olie om te bakken
0.5 tl paprikapoeder
100 gram Kalamata olijven (of zwarte)
2 el balsamicoazijn

*de IN DE KRAT en IN HUIS lijsten zullen online iets 

afwijken - zie toelichting in de mail

1. Schrob de aardappelen en snij in 
blokjes van 1 bij 2 cm. Zet op in een 
laagje water met zout en kook 3  
minuten voor vanaf dat het water 
kookt. Giet af.

2. Dop de doperwten (vraag hulp) en 
kook in 4-6 minuten beetgaar in een 
laagje kokend water (zonder zout).

3. Halveer de courgette en snij in halve 
maantjes van 1-2 cm dik. Bak 6  
minuten in wat olie in een  
koekenpan. Laat afkoelen in een 
slakom. De pan gebruik je zo voor de 
tortilla.

4. Verwarm een goede scheut olie in 
een andere koekenpan en bak de 
afgegoten aardappeltjes krokant. 

5. Snij de ui in halve ringen en de  
paprika in reepjes. Hergebruik de 
courgettepan. Bak de ui en paprika 
op laag vuur tot zacht. 

6. Kluts de eieren in een kom en meng 
met het paprikapoeder. Rasp de kaas 
erbij en voeg peper en wat zout toe. 
Halveer de olijven.

7. Schep de aardappeltjes bij ui en 
paprika. Voeg de olijven toe. Schenk 
het ei-kaasmengsel erover, dek af 
(!) en laat in 8-12 minuten zachtjes 
stollen (afhankelijk van voor hoeveel 
personen je kookt). 

8. Verwijder het loof, kontje en harde 
binnenste van de venkel en snij in 
dunne plakjes. Voeg bij de courgette 
met de doperwten. Was de sla met 
behulp van een slacentrifuge en snij 
in reepjes.

9. Maak de dressing. Pers de knoflook, 
meng met de olijfolie peperig groen, 
balsamicoazijn, zout en peper. Meng 
door de courgette, doperwtjes en 
venkel en voeg de sla toe.

10. Serveer de tortilla in puntjes met de 
groene salade. 

RECEPT ONLINE

https://www.dekrat.nl/recept/tortilla-de-patatas-met-groene-paprika-olijven-en-ensalada-verde-met-verse-doperwtjes-en-courgette
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Soepje van ijsbergsla

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
0.5 rode ui
1 teentje knoflook
0.5 stuks ijsbergsla
2 tl peterselie

IN HUIS
1 blokje bouillon naar keuze
500 ml water
1 el bloem
0.5 tl kerriepoeder
50 ml melk
2 tl yoghurt

*de IN DE KRAT en IN HUIS lijsten zullen online iets 

afwijken - zie toelichting in de mail

1. Bereid de bouillon voor met behulp 
van de waterkoker.

2. Snipper de ui en hak de knoflook fijn. 
Verhit een klont boter in een pan en 
fruit hierin de ui en knoflook aan.

3. Snij de ijsbergsla in reepjes. Voeg 
toe en laat 5 min. zachtjes smoren. 
Roer de bloem en de kerrie erdoor en 
voeg al roerend de melk toe. Laat het 
geheel nog 5 min zachtjes garen, roer 
af en toe.

4. Voeg de bouillon toe, pureer de soep 
met een staafmixer. Breng op smaak 
met peper. Hak de peterselie fijn. 
Garneer de soep met een drupje 
yoghurt en de gehakte peterselie.

RECEPT ONLINE

https://www.dekrat.nl/recept/soepje-van-ijsbergsla
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Tapas: Patatas met zelfgemaakte 
aioli, ensalada de tomates met  
olijfolie van Abma’s en 
champiñones al ajillo

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
800 gram Frieslander aardappelen
4 teen knoflook (voor de champignons)
500 gram kastanjechampignons
2 stuks ciabatta bruin
2 stuks eierdooier
2 teen knoflook (voor de aioli)
300 gram cherrytomaatjes
4 stuks trostomaten
naar smaak olijfolie peperig groen
2 el bieslook
3 el peterselie

IN HUIS
olie om te bakken
kneepje citroensap (uit een flesje)
120 ml milde (zonnebloem)olie

1. Verwarm de oven voor op 200 
graden. Laat de eieren op  
kamertemperatuur komen.

2. Schrob de aardappels en snij in 
blokjes van 2 cm. Leg op een met 
bakpapier beklede bakplaat,  
besprenkel met olie, zout en peper. 
Bak 25-30 minuten in de oven.

3. Snij de knoflook in plakjes. Doe in 
een ovenschaal met de (hele)  
kastanjechampignons en flink wat 
olie, zout en peper. Bak 20-25  
minuten in de oven.

4. Besprenkel de korst van het brood 
met water en bak 8-10 min af in de 
oven.

5. Maak de aioli (zie tip). Scheid de  
eieren en doe de dooier(s) in de 
beker van de staafmixer. Hak de 
knoflook in plakjes. Voeg toe samen 
met een kneep citroensap en zout. 
Zet de staafmixer in de beker en mix 
zachtjes op de laagste stand. Giet de 
milde olie er beetje bij beetje bij. Mix 
heel zachtjes tot gewenste dikte is 
bereikt. De olie hoeft niet op. 

6. Halveer de cherrytomaatjes en snij 
de tomaten in dunne plakken.  
Besprenkel royaal met de olijfolie 
peperig groen. Hak de bieslook.  
Garneer met de bieslook, zout en 
peper.

7. Hak de peterselie grof. Garneer de 
champignons met de peterselie. Snij 
het brood en serveer met wat olijfolie 
peperig groen. Serveer alle tapas 
hapjes in gezellige bakjes!

TIP Teveel gedoe? Meng mayo met wat 
geperste knoflook.

RECEPT ONLINE

https://www.dekrat.nl/recept/tapas-patatas-met-zelfgemaakte-aioli-ensalada-de-tomates-met-olijfolie-van-abmas-en-champi%C3%B1ones-al-ajillo
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Vegan paella met Zeeuwse 
zeekraal, boterbonen,  
aubergine, venkel en paprika

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
1 stuks rode ui
1 stuks rode paprika
1 stuks aubergine
2 teentje knoflook
200 gram cherrytomaatjes
1 stuks venkel
150 gram Zeeuws zeekraal
naar smaak peterselie

IN HUIS
1000 ml water
2 blokje groentebouillon
olie om te bakken
1 tl kurkuma
1 tl paprikapoeder
1 tl gerookte paprikapoeder
0.5 tl cayennepeper
300 gram risottorijst
1 blik boterbonen
naar smaak citroensap (uit een flesje)

De zeekraal is na ontvangst nog 4 dagen 
houdbaar!

1. Zet de aangegeven hoeveelheid 
water met bouillonblokje(s) op in een 
pannetje.

2. Snipper de ui en fruit aan in een 
grote afdekbare wok of hapjespan in 
wat olie. Snij de paprika in stukjes en 
voeg toe. Snij de aubergine in kleine 
blokjes van 1 cm en voeg toe. Hak 
de knoflook fijn en voeg toe. Bak nog 
een paar minuten.

3. Halveer de cherrytomaatjes en 
pureer grof in een hoge maatbeker. 
Voeg bij de groenten samen met de 
kurkuma, paprikapoeder, gerookte 
paprikapoeder, cayennepeper en wat 
peper en zout.

4. Doe de rijst bij de groenten in de pan, 
voeg een soeplepel van de bouillon 
toe en roer door. Herhaal dit telkens 
als de bouillon is opgenomen. Dek 
tussendoor af met een deksel. De 
rijst is na 20-25 min gaar. De rijst mag 
nog een bite hebben en de bouillon 
hoeft niet op.

5. Zet een wekker op 20 minuten, 
want dan gaan de venkel, bonen en 
zeekraal erbij.

6. Verwijder het loof, kontje en harde 
binnenste van de venkel en snij in 
dunne plakjes. Giet de boterbonen 
af en bewaar wat vocht (bevat veel 
eiwit). Roer beide door de rijst met 
wat bonenvocht en bouillon. Leg de 
zeekraal erbovenop, dek af en laat 
3-5 minuten doorgaren – het blijft 
knapperig.

7. Breng op smaak met een kneep  
citroensap (uit een flesje), peper en 
zout. Hak de peterselie grof (naar 
smaak). Garneer de paella ermee en 
serveer.

RECEPT ONLINE

https://www.dekrat.nl/recept/vegan-paella-met-zeeuwse-zeekraal-boterbonen-aubergine-venkel-en-paprika
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Albondigas van aubergine met 
gebakken aardappeltjes en 
Spaanse tomaten salade

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
2 stuks aubergine
800 gram Frieslander aardappel
4 takjes peterselie
50 gram Âlde Fryske kaas
2 stuks eieren
1 stuks rode paprika
1 stuks rode ui
4 stuks tomaat
4 el olijfolie extra vierge peperig groen

IN HUIS
50 gram bloem
70 gram paneermeel
olie om te bakken
2 el zonnebloempitten
2 el rode wijnazijn

1. Verwarm de oven voor op 200 
graden. Snij de aubergines door de 
helft en leg met de platte kant op een 
met bakpapier bekleedde bakplaat. 
Bestrooi met wat zout en rooster ze 
in ca. 40 minuten droog en gaar. Laat 
vervolgens even afkoelen. Trek de 
schil er af en snij het vruchtvlees in 
stukjes.

2. Schil de aardappelen en snij in blokjes 
van 1 bij 2 cm. Zet op in een laagje 
water met zout en kook 3 minuten voor 
vanaf dat het water kookt. Giet af. 

3. Snij de peterselie fijn, en rasp de 
kaas. Meng de helft van de peterselie  
met de kaas, vruchtvlees van de au-
bergine, ei, bloem en paneermeel en 
breng op smaak met zout en peper. 
Voeg wat extra paneermeel toe als 
mengsel te nat is en rol er kleine 
balletjes van.

4. Verwarm een goede scheut olie in 
een koekenpan en bak de afgegoten 
aardappeltjes krokant.

5. Verwarm een andere koekenpan en 
rooster de zonnebloempitten.  
Rooster vervolgens in het vuur van 
het fornuis de paprika in zijn geheel 
tot hij zwarte blaren krijgt. Snij  
vervolgens in plakjes en in kleine 
blokjes. Je kunt de paprika er ook 
rauw bij eten als dit niet lukt op je 
fornuis.

6. Verhit wat olijfolie in een koekenpan 
en bak de aubergineballetjes in ca. 6 
minuten rondom bruin.

7. Snij de ui in dunne ringetjes en snij 
de tomaat in grove stukken. Meng in 
een kom met de paprika,  
overgebleven peterselie, olijfolie 
extra vierge peperig groen en de rode 
wijnazijn.

8. Garneer de tomatensalade met de 
zonnebloempitten en serveer met de 
albondigas en de gebakken  
aardappeltjes.

RECEPT ONLINE

https://www.dekrat.nl/recept/albondigas-van-aubergine-met-gebakken-aardappeltjes-en-spaanse-tomatensalade
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Tortilla de patatas met chorizo, 
rode ui en paprika en ensalada 
verde met verse doperwtjes en 
courgette

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
600 gram Frieslander aardappelen
300 gram doperwten
2 stuks courgette
1 stuks rode ui
1.5 stuks rode paprika
150 gram chorizo
8 stuks eieren
1 stuks venkel
1 stuks ijsbergsla
1 teen knoflook
4 el olijfolie peperig groen

IN HUIS
olie om te bakken
2 el balsamico azijn

*de IN DE KRAT en IN HUIS lijsten zullen online iets 

afwijken - zie toelichting in de mail

1. Schil de aardappelen en snij in blokjes 
van 1 bij 2 cm. Zet op in een laagje 
water met zout en kook 3 minuten voor 
vanaf dat het water kookt. Giet af. 

2. Dop de doperwten (vraag hulp) en kook 
in een laagje kokend water (zonder 
zout) in 4-6 minuten beetgaar.

3. Halveer de courgette en snij in halve 
maantjes van 1-2 cm dik. Bak 6 minuten 
in wat olie in een koekenpan. Laat 
afkoelen in een slakom. De pan gebruik 
je zo voor de tortilla.

4. Verwarm een goede scheut olie in een 
andere koekenpan en bak de afgegoten 
aardappeltjes krokant.

5. Snij de ui in halve ringen en de paprika 
in reepjes. Hergebruik de courgettepan. 
Bak de ui en paprika op laag vuur tot 
zacht.

6. Snij de chorizo in blokjes van 0.5 cm. 
Voeg de chorizo bij de ui en paprika en 
bak nog 2 minuten mee. Kluts intussen 
de eieren in een kom en voeg zout en 
peper toe.

7. Schep de aardappeltjes bij de rest als 
ze een beetje krokant zijn. Schenk het 
eimengsel in de pan, dek af (!) en laat in 
8-12 minuten zachtjes stollen  
(afhankelijk van voor hoeveel personen 
je kookt).

8. Verwijder het loof, kontje en harde 
binnenste van de venkel en snij in 
dunne plakjes. Voeg bij de courgette 
met de doperwten. Was de sla met 
behulp van een slacentrifuge en snij in 
reepjes.

9. Maak de dressing. Pers de knoflook, 
meng met de olijfolie peperig groen, 
balsamicoazijn, zout en peper. Meng bij 
de courgette, doperwtjes en venkel en 
voeg de sla toe.

10. Serveer de tortilla in puntjes met de 
groene salade.

RECEPT ONLINE

https://www.dekrat.nl/recept/tortilla-de-patatas-met-chorizo-rode-ui-en-paprika-en-ensalada-verde-met-verse-doperwtjes-en-courgette

