
 
WEEK 4 - DE WEEKENDKRAT EXTRA

Beste Krat-Chef,

Wie de ‘soto rawon’ gaat koken moet stevig in zijn of haar schoenen staan. De geur en smaak van 

deze soep brachten ons al bij het fruiten van de boemboe in Aziatische sferen. We verlangden 

opeens hevig naar T-shirts in een rugzak vouwen, een hostel uitzoeken voor de eerste nachten 

van de reis, een vaccinatie halen voor iets plezierigs, klamme nachten en volle markten. Ach, dat 

was een andere tijd, waarin alle hoeken van de wereld bereikbaar leken. Maar niet getreurd: met 

de boemboes van Bart en Jojo (van Bartje Boemboe) kunnen we in ieder geval reizen in ons hoofd. 

Overigens, voor we de kenners van de Indonesische keuken hier voor de deur hebben met een 

spandoek: soto rawon is een Indische soep uit Soerabaya die oorspronkelijk getrokken wordt van 

rundvlees. Heerlijk, daar niet van. Maar Jojo is, geheel volgens de tijdgeest, aan het experimenteren 

met vegetarische varianten voor gerechten die in de oorsprong met vlees worden gemaakt. Ze was 

heel enthousiast over haar vegetarische versie van soto rawon en wij konden dat alleen maar delen.

Selamat makan!

PS. De donkere kleur dankt de soto aan de kulewekpitten. Wil je een veganistische soto? Serveer 

dan met gebakken tofu of tempeh in plaats van eieren.

DE WEEKENDKRAT EXTRA - WEEK 4

In de Weekendkrat Extra

BEWAARTIP
De groenten zijn het gelukkigst in de koelkast. Voor de rest zie THT/TGT op de verpakking. 

Brood moet afgebakken worden op 180 graden (8-10 minuten).

In de Krat Eenheden 2 pers 3 pers 4 pers
Zalmfilet (op de huid) stuks 2 3 4

Lams-kalfsgehakt gram 200 300 400

Bulgaarse yoghurt beker 1 2 2

(Bl)eieren doosje 1 1 1

Rawon Boemboe zakje 1 1 1

Stoofpeertjes stuks 4 6 8

Spruiten gram 400 600 800

Venkel stuks 1 2 2

Paksoi stuks 1 2 2

Rode bieten gram 400 600 800

Knolselderij stuks 1 1 1

Peen stuks 1 2 2

Prei stuks 1 2 2

Verse tagliatelle pakje 1 2 2

Nicola aardappelen gram 450 675 900

Pain gris stuks 1 1 1

Dille, bieslook, rozemarijn, tijm & 
peterselie

zakje 1 1 1

Lente-ui stuks 2 3 4

Banaansjalot stuks 1 2 2



BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
400 gram lams-kalfsgehakt
1 sjalot
200 gram peen
300 gram knolselderij
1 el tijm
1 el rozemarijn (gehakt)
2 preien
2 pakjes verse tagliatelle
2 el peterselie

IN HUIS
olijfolie om te bakken
2 teentjes knoflook
70 gram tomatenpuree
2 tl korianderpoeder
1 tl komijnpoeder
2 tl venkelzaad
0.5 blokje runderbouillon
250 ml kokend water voor bouillon
75 ml rode wijn (optioneel)
1 el balsamicoazijn
2 el kappertjes
1 klontje boter

BEREIDINGSWIJZE

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
800 gram spruiten
600 gram Nicola aardappels
2 sjalotten
peterselie naar smaak
400 gram lams-kalfsgehakt
1 ei
1 tl tijm

IN HUIS
2 teentje(s) knoflook
boter
2 beschuitjes
1 tl mosterd
snufje nootmuskaat
om te bakken olie
scheutje ketjap
scheutje tomatenketchup of -puree
naar smaak mosterd
optioneel mayonaise

BEREIDINGSWIJZE

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
400 gram knolselderij
1 zakje Rawon boemboe
6 eieren
400 gram Nicola aardappelen
200 gram peen
2 paksoi
2 lente-uitjes

IN HUIS
200 gram witte basmatirijst
(zonnebloem)olie om te bakken
1200 ml kokend water voor de soep
1 blokje groentebouillon

NB. Dit gerecht is ook heel lekker zonder de 
rijst!

BEREIDINGSWIJZE

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

afwijken - zie toelichting in de mail

Tagliatelle al ragú met 
knolselderij, kappertjes en 
gesmoorde prei

Vegetarische Rawon Soto 
van Bartje Boemboe met 
knolselderij, paksoi, een eitje 
en lente-ui

Lams-kalfsgehaktbal met  
gebakken sjalot, aardappels en 
spruitjes
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Tagliatelle con lenticchie met 
gesmoorde prei

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
1.5 sjalot
300 gram knolselderij
2 preien
4 el peterselie
400 gram verse tagliatelle

IN HUIS
olijfolie om te bakken
2 teentjes knoflook
1 rode peper (of chilivlokken)
300 gram rode linzen
100 gram tomatenpuree
400 gram tomatenblokjes
800 ml kokend water
1.5 blokje groentebouillon
boter
120 gram overjarige kaas
2 el balsamicoazijn
1 kneepje citroensap

BEREIDINGSWIJZE

https://www.dekrat.nl/recept/tagliatelle-al-rag%C3%BA-met-knolselderij-kappertjes-en-gesmoorde-prei
https://www.dekrat.nl/recept/lams-kalfsgehaktbal-met-gebakken-ui-aardappels-en-spruitjes
https://www.dekrat.nl/recept/vegetarische-rawon-soto-van-bartje-boemboe-met-knolselderij-paksoi-een-eitje-en-lente-ui
https://www.dekrat.nl/recept/tagliatelle-con-lenticchie-met-gesmoorde-prei-en-overjarige-kaas


Zalmfilet met geroosterde 
aardappel en venkel en 
bietenborani

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT
2 venkel
800 gram Nicola aardappelen
800 gram rode bieten
4 zalmfilets
2 el dille
2 el bieslook
4 el sjalot
150 ml Bulgaarse yoghurt

IN HUIS
olijfolie om te bakken
2 teentjes knoflook in de schil
1 tl honing
2 tl mosterd
1 teentje knoflook (geperst)
2 el rode wijnazijn
1 el olijfolie extra vierge

BEREIDINGSWIJZE

Roomyoghurt met   
stoofpeertjes en citroen

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
4 stoofperen
250 ml Bulgaarse yoghurt

IN HUIS
1 vanillestokje
750 ml rode wijn
100 gram suiker (voor de peertjes)
1 kaneelstokje
1 sinaasappel
250 ml slagroom
20 gram suiker (voor de slagroom)
naar smaak citroen

BEREIDINGSWIJZE
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 LEVERANCIER UITGELICHT

In Nationaal Park de Weerribben ligt de zuivel-
boerderij van familie De Lange. Weeribben Zuivel is 
een extensieve, biologische veehouderij met daarnaast 
een ambachtelijk zuivelfabriekje. Klaas en Annie werken 
met een team enthousiaste zuivelmedewerkers dagelijks 
aan een compleet assortiment ambachtelijke, boeren-
zuivelproducten. Ambachtelijke zuivel zoals dat in 
grootmoederstijd heel gewoon was.

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
2 venkelknollen
5 gram dille
400 gram zalmfilet
400 gram verse tagliatelle

IN HUIS
1 teentje knoflook
olijfolie om te bakken
1 bakje crème fraîche

BEREIDINGSWIJZE

Verse pasta met zalm, dille en 
gegrilde venkel

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
1 sjalot
400 gram spruiten
300 gram knolselderij
6 eieren
2 stronken paksoi

IN HUIS
300 gram basmatirijst
1 teentje knoflook
1 rode peper
2 el plantaardige olie
1 tl mosterdzaad
1 tl komijnpoeder
1 tl korianderzaad
2 kardemompeultjes
400 ml kokosmelk
koriander naar smaak

BEREIDINGSWIJZE

Thaise curry met paksoi en ei

https://www.dekrat.nl/recept/zalmfilet-met-geroosterde-aardappel-en-venkel-en-bietenborani
https://www.dekrat.nl/recept/roomyoghurt-met-stoofpeertjes-en-citroen
https://www.dekrat.nl/recept/verse-pasta-met-zalm-dille-en-gegrilde-venkel
https://www.dekrat.nl/recept/thaise-curry-met-paksoi-en-ei

