
Beste Krat-Chef, 

Pas toen we professioneel in aanraking kwamen met de biet sloten we 
deze knol in het hart. Vóor die tijd riep ze associaties op met weeë slappe 
sliertjes en gekookte vis, we kunnen het ook niet helpen.
Maar op zeker moment verscheen de biet op borden van restaurants waar 
ze de tijdgeest vooruit waren. Die knolletjes -ingelegd, in kleikorst, 
gestoofd in hooi, als carpaccio- begonnen indruk te maken. Al snel gingen 
we bij de Krat zelf aan de slag: de geroosterde versie vecht inmiddels om 
de eerste plaats in de populariteitspoll met de flinterdun gesneden 
chioggia-biet. Man o man, wat is die trouwens prachtig. Zo briljant  
ontworpen dat je haast zou denken dat er iets meer tussen hemel en aarde 
is. 
Biet combineert geweldig met linzen, die de kleur ook aankunnen, en met 
zachte kazen zoals mozzarella of geit, maar ook in de salade van deze week 
is ze heerlijk. O ja, voor diegenen met slechte herinneringen: de biet in 
deze salade heet ‘betterave’. Klinkt olala, n’est-ce pas?

Eet smakelijk!

WEEK 42 - DE WEEKENDKRAT EXTRA
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Broodje zalmburger met salade 
de betterave, geroosterde  
venkel en aardappeltjes

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
1 stuks venkel
600 gram Frieslander aardappelen
800 gram rode bieten
400 filets zalm
4 el dille
4 el bieslook
2 el(!) sjalot
4 stuks bruine bol
1 bakje crème fraîche
naar smaak rucola

IN HUIS
olie om te bakken
100 ml water voor de bieten
1 tl honing
2 tl mosterd
1 teentje knoflook
2 el rode wijnazijn
2 el olijfolie extra vierge
naar smaak mayonaise 
 
*de IN DE KRAT en IN HUIS lijsten zullen online iets 

afwijken - zie toelichting in de mail

1. Verwarm de oven voor op 200 graden.

2. Verwijder het hart en het loof van de venkel 
en snij in dunne plakken van 0.5 cm. Boen de 
aardappelen schoon en snij in blokjes van 2 
cm (met schil). Meng beide in een mengkom 
met olie, peper en zout. Leg op een met  
bakpapier beklede bakplaat en rooster  
25-30 minuten in de oven.

3. Schil de bieten en snij in echt kleine blokjes 
van 1 cm. Verhit een scheutje olie in een  
afdekbare hapjespan of wok en bak de  
blokjes even aan. Voeg de aangegeven  
hoeveelheid water toe en laat gaar  
smoren in ca. 15-20 minuten met de deksel 
op de pan. Roer af en toe en zorg dat het niet 
aanbakt.

4. Dep de zalm droog met keukenpapier. Snij 
de filetjes in grove stukken. Doe de stukken 
in de keukenmachine (of het bakje van de 
staafmixer) en mix kort. Doe in een  
mengkom. Hak de dille en bieslook fijn. 
Snipper de sjalot. Voeg 2/3 van de dille, alle 
bieslook en sjalot bij de zalm, samen met de 
honing, mosterd, zout (0.5 tl bij 4p), en peper 
naar smaak. Meng goed en maak 1 burger pp. 
Laat even opstijven in de koelkast.

5. Pers de knoflook in een kommetje (of vijzel) 
en druk er 0.5 tl zout (bij 4p) met een lepel 
doorheen tot je een pasta hebt. Meng met de 
rode wijnazijn en de olijfolie extra vierge.

6. Check intussen of de bietjes beetgaar zijn. 
Doe ze in een schaal en laat een beetje 
afkoelen.

7. Leg als de venkel en aardappels bijna gaar 
zijn, de broodjes ca. 5 minuten in de oven. 
Zet een wekker zodat ze niet aanbranden!

8. Verwarm olie in een koekenpan en bak de 
zalmburgers 3-4 min per kant.

9. Meng de overgebleven dille samen met de 
dressing en de crème fraîche door de bietjes.

10. Beleg de broodjes met een beetje rucola, 
mayo en de zalmburgers en serveer met 
de bietensalade, geroosterde venkel en 
aardappeltjes.

RECEPT ONLINE
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In de Weekendkrat Extra

In de Krat Eenheden 2 pers 3 pers 4 pers
Gehakt halfom gram 200 300 400
Zalmfilet stuks 2 3 4
Vegan briochebol stuks 4 6 8
Mozzaralla di Bufala bol 1 2 2
Crème fraîche bakje 1 1 2
Gala appel stuks 3 5 6
Sweet Dumpling stuks 1 2 2
Venkel stuks 1 1 1
Gemengde paddenstoelen gram 150 225 300
Rode bieten gram 400 600 800
Roodlof stronk 3 5 6
Boleet stuks 2 3 4
Rucola zakje 1 1 1
Witte bataat gram 250 375 500
Frieslander aardappelen gram 900 1200 1500
Waterkers zakje 1 1 1
Dille, bieslook, peterselie, salie, tijm zakje 1 1 1
Banaansjalot stuks 2 3 4

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). 

Besprenkel de korst met water.

https://www.dekrat.nl/recept/broodje-zalmburger-met-salade-de-betterave-geroosterde-venkel-en-aardappeltjes
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Pasta met gehaktballetjes in 
salieroomsaus en  
gekaramelliseerde roodlof

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
1 stuks sjalot
2 el peterselie
400 gram gehakt halfom
15 blaadjes salie
1.5 bakje crème fraîche
6 stronkjes roodlof
naar smaak rucola

IN HUIS
1 tl zout
olie om te bakken
2 teentjes knoflook
50 ml witte wijn (optioneel)
300 ml kokend water
1 blokje runderbouillon
klontje boter 
300 gram tagliatelle
1 el (milde) olijfolie
1 el honing
1 el balsamico azijn

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

afwijken - zie toelichting in de mail

1. Zet de waterkoker aan en zet een ruime pan 
gezouten water op voor de pasta.

2. Snij de sjalot fijn. Hak de peterselie. (Zie 
tip). Meng 1 el sjalot (bij 4p), de aangegeven 
hoeveelheid zout en de peterselie door het 
gehakt. De rest van de sjalot gebruik je later. 
Breng op smaak met peper. Rol 3 balletjes p.p. in 
pingpong formaat.

3. Verhit olie in een braad- of hapjespan en bak de 
balletjes rondom bruin. Haal ze uit het braadvet 
en zet even weg. Fruit de achtergehouden sjalot 
zachtjes in het braadvet.

4. Hak de knoflook. Voeg toe samen met de 
salieblaadjes en bak kort mee. Blus af met een 
scheut witte wijn als je dat in huis hebt. Voeg de 
aangegeven hoeveelheid kokend water en de 
crème fraîche toe. Verkruimel het bouillonblokje 
erboven en laat 10-12 minuten zachtjes inkoken 
op middelhoog vuur.

5. Verwarm de oven voor op 180 graden. Halveer 
de roodlof en verwijder het hart. Verwarm 
flink olie en een klontje boter in een grote 
koekenpan. Bak de roodlof op de snijkant op 
middelhoog vuur tot goudbruin.

6. Kook de tagliatelle in 9-11 minuten al dente. 
(Wij adviseren de aangegeven hoeveelheid, 
maar je hebt extra gekregen voor grote eters.) 
Roer regelmatig om plakken te voorkomen. Giet 
af.

7. Schep de gehaktballetjes terug in de saus. Laat 
afgedekt ca. 8 minuten garen. Breng de saus op 
smaak met peper.

8. Meng de (milde) olijfolie, honing, balsamico, 
zout en peper. Leg de roodlof met de gebakken 
kant naar boven in een ovenschaal en  
besprenkel met de marinade. Bak 5-8 minuten 
in de oven.

9. Garneer de tagliatelle met balletjes in  
salieroomsaus met rucola naar smaak. Serveer 
met de gekaramelliseerde roodlof. 
 
Tip: Je kunt het gehakt ook rul bakken. Hou het 
daarna apart en roer op het allerlaatst samen 
met de peterselie door de saus. Dan ben je 
sneller klaar.

RECEPT ONLINE
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Smeuïge witte bataat- 
aardappelpuree met waterkers, 
vegan ‘coquilles’, paddenstoelen 
en hazelnotencrunch

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
500 gram witte bataat
800 gram Frieslander aardappelen
4 takjes tijm
4 stuks boleten
300 gram gemengde paddenstoelen
100 gram waterkers

IN HUIS
4 tenen knoflook
olie om te bakken
scheut olijfolie extra vierge
klontje (plantaardige) boter (optioneel) 
60 gram hazelnotencrunch

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

afwijken - zie toelichting in de mail

1. Verwarm de oven voor op 220 graden.

2. Schil de bataat en aardappelen. Snij in 
gelijke stukken. Verwijder de schil van 
de knoflookteentjes. Leg een flink stuk 
aluminiumfolie op een bakplaat met 
daarop de bataat, aardappelen, knof-
looktenen en takjes tijm. Besprenkel 
royaal met olie, zout en peper. Hussel 
om en vouw dicht. Laat ca. 30 minuten 
garen in de oven.

3. Bereid de ‘coquilles’ voor. Snij het 
hoedje van de boleten eraf en leg weg, 
die gebruik je straks in de gebakken 
paddenstoelenmix. Snij plakken van 
2 cm dik van de steel in coquillevorm. 
Snij de plakken aan 1 kant ca. 0.5 cm 
kruislings in. Leg 10 minuten in een 
bakje warm water.

4. Snij grotere exemplaren van de pad-
denstoelenmix en boletenhoedjes in 
stukken.

5. Dep de plakken boleet na 10 minuten 
droog met keukenpapier. Verwarm olie 
in een koekenpan en bak de ‘coquilles’ 
in 8-10 minuten per kant goudbruin 
en gaar. Breng op smaak met peper en 
zout. Hou warm.

6. Haal het foliepakje uit de oven,  
verwijder de tijm. Doe de bataat, 
aardappelen, knoflook en  
achtergebleven olie een pan. Stamp tot 
een smeuïge puree met de een flinke 
scheut olijfolie extra vierge en evt. 
(plantaardige) boter. Verwijder dikke 
stelen van de waterkers. Roer door de 
puree en laat slinken. Warm nog even 
door op zacht vuur. Breng op smaak 
met zout en peper.

7. Verwarm intussen olie in een  
koekenpan. Bak de paddenstoelenmix 
kort aan op hoog vuur. Breng op smaak 
met zout en peper.

8. Serveer de waterkerspuree met de 
paddenstoelenmix, ‘coquilles’ en  
garneer met de hazelnotencrunch.

RECEPT ONLINE

https://www.dekrat.nl/recept/pasta-met-gehaktballetjes-in-salieroomsaus-en-gekaramelliseerde-roodlof
https://www.dekrat.nl/recept/smeu%C3%AFge-witte-bataat-aardappelpuree-met-waterkers-vegan-coquilles-paddenstoelen-en-hazelnotencrunch-1
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Tagliatelle met rucola- 
walnoot-citroen pesto,  
Hollandse mozzarella di bufala 
en gekaramelliseerde roodlof

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
100 gram rucola
6 stuks roodlof
2 bollen buffelmozzarella

IN HUIS
80 gram walnoten 
2 teentjes knoflook
12 el olijfolie extra vierge 
1 tl citroenrasp
1.5 el citroensap
olie om te bakken
klontje boter 
300 gram tagliatelle
1 el (milde) olijfolie
1 el honing
1 el balsamico azijn

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

afwijken - zie toelichting in de mail

1. Verwarm de oven voor op 180 
graden. Zet een ruime pan gezouten 
water op voor de pasta.

2. Maak de pesto. Mix de walnoten,  
knoflook, rucola, olijfolie extra vierge 
(zie tip), zout en peper in het bakje 
van de staafmixer. Rasp de  
citroenschil en pers het sap. Roer 
door de pesto. Voeg evt. nog wat 
extra olie toe.

3. Halveer de roodlof en verwijder het 
hart. Verwarm flink olie en een  
klontje boter in een grote koekenpan. 
Bak de roodlof op de snijkant op 
middelhoog vuur tot goudbruin.

4. Kook de tagliatelle in 9-11 minuten al 
dente. (Wij adviseren de  
aangegeven hoeveelheid, maar 
je hebt extra gekregen voor grote 
eters.) Roer regelmatig om plakken 
te voorkomen. Giet af en besprenkel 
met olie.

5. Meng de (milde) olijfolie, honing,  
balsamico, zout en peper. Leg de 
roodlof met de gebakken kant naar 
boven in een ovenschaal en  
besprenkel met de marinade. Bak 5 
minuten in de oven.

6. Scheur de buffelmozzarella in stukjes. 
Meng de pesto door de gewenste 
hoeveelheid tagliatelle. Garneer met 
mozzarella, peper en nog een plukje 
rucola. Serveer met de 
gekaramelliseerde roodlof. 
 
Tip: Je kan ervoor kiezen  
(gedeeltelijk) milde olijfolie te  
gebruiken voor de pesto. Dan komen 
de smaken beter tot hun recht.

RECEPT ONLINE
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Burger met zoete  
pompoenpuree en gebakken 
gemengde paddenstoelen

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
2 stuks sweet dumpling
400 gram gemengde paddenstoelen
1 stuks sjalot
2 el fijngehakte peterselie
1 tl tijm
400 gram gehakt halfom

IN HUIS
6 teentjes knoflook
1 krop sla
3 el olijfolie voor de dressing
1 tl mosterd
1 el balsamicoazijn
suiker naar smaak
4 el olijfolie (extra vierge)
1 citroen

1. Was de sweet dumpling  
pompoenen, snij in kwarten en  
verwijder de zaden. Verwijder met 
een keukenmesje de ergste  
oneffenheden uit de schil. De schil is 
verder wel eetbaar. Leg de  
pompoenkwarten met de schil 
naar beneden op een bakplaat met 
bakpapier en smeer ze in met wat 
olijfolie, peper en zout. Verwijder van 
2/3 van de knoflooktenen (4 tenen 
bij 4p) het kontje en vouw in een 
beetje folie met een paar druppels 
olijfolie. Leg bij de sweet dumpling 
en schuif ca 25 min in de oven.

2. Snij de paddenstoelen in even grote 
stukken en snipper de sjalot.

3. Bak in een wok of koekenpan in wat 
olie de sjalot langzaam ca. 4 min tot 
een beetje bruinig. Zet het vuur hoog 
en doe de paddenstoelen erbij. Pers 
als ze een beetje bruin worden de 
rest van de knoflook erboven en  
bestrooi met zout en de gedroogde 
tijm. Voeg als de paddenstoelen 
beetgaar zijn de gehakte peterselie 
toe.

4. Was de sla met behulp van een 
slacentrifuge. Maak een simpele 
vinaigrette van olijfolie, mosterd, 
balsamicoazijn, peper zout en een 
beetje suiker en meng door de sla.

5. Maak 4 burgers van het halfom  
gehakt en bestrooi met peper en 
zout. Bak de burgers zachtjes in wat 
olie rondom bruin en gaar.

6. Haal de sweet dumpling uit de oven 
als ze gaar zijn (check met vork). Snij 
eventueel hard geworden stukjes 
eraf. Pureer samen met de  
geroosterde teentjes knoflook (haal 
uit het schilletje), 4 el olijfolie (bij 
4p) en 2-3 el water (bij 4p) tot een 
smeuïge puree. Breng op smaak 
met zout, peper en wat citroensap. 
Serveer de puree met de  
paddenstoelen erop, de burgers erbij 
en de sla als fris-zure noot.

RECEPT ONLINE

https://www.dekrat.nl/recept/tagliatelle-met-rucola-walnoot-citroen-pesto-hollandse-mozzarella-di-bufala-en-gekaramelliseerde-roodlof
https://www.dekrat.nl/recept/burger-met-zoete-pompoenpuree-en-gebakken-gemengde-paddenstoelen


DE WEEKENDKRAT EXTRA - WEEK 42

Marokkaanse bietensoep met 
een briochebol en sla met 
roodlof en venkel

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
1 stuks sjalot
800 gram rode biet
4 stuks brioche bol
2 stuks roodlof
1 stuks venkel
75 gram rucola
10 gram bieslook
naar smaak crème fraîche

IN HUIS
olie om te bakken
2 teentjes knoflook
1 liter kokend water
2 blokjes groentebouillon
1 stuks steranijs
1 el witte wijnazijn
1 tl mosterd
suiker (naar smaak)
1 el mayonaise
3 el olijfolie (extra vierge)
1 kneepje citroensap (mag uit een flesje)

1. Verwarm de oven voor op 180 
graden.

2. Snipper de sjalot en fruit zachtjes in 
een soeppan met dikke bodem in een 
beetje olie. Zet de waterkoker aan.

3. Schil de bieten en snij in  
dobbelsteentjes. Hak de knoflook 
fijn. Voeg bij de sjalot samen met de 
aangegeven hoeveelheid water, de 
bouillonblokjes en de steranijs. Breng 
afgedekt aan de kook en kook in ca. 
30 minuten gaar.

4. Bak de brioche broodjes 5 minuten in 
de oven, zodat deze warm en  
knapperig zijn.

5. Meng in een slakom de azijn, 
mosterd, suiker, mayonaise, olijfolie 
extra vierge, zout en peper tot een 
dressing.

6. Snij de roodlof in de lengte  
doormidden, verwijder eventueel 
het hart, en snij in halve ringen. Snij 
het loof en kontje van de venkel en 
snij in dunne plakjes. Was de rucola 
in een slacentrifuge. Voeg alles bij 
de dressing (niet alles als je denkt 
dat je de sla niet op krijgt!). Knip een 
deel van de bieslook erbij en meng. 
Bewaar wat bieslook om de soep mee 
te garneren.

7. Verwijder de steranijs (!) en pureer de 
soep glad. Breng goed op smaak met 
zout en peper en een flinke kneep 
citroensap als tegenhanger van het 
zoet. Schep wat crème fraîche in 
elke kom soep. Garneer met gehakte 
bieslook. Serveer met de salade en 
de brioche bollen.

RECEPT ONLINE
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Plaattaart met zalm, biet en 
paddenstoel

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
4 stuks zalmfilet met huid
400 gram bietjes
1 stuks sjalot
300 gram gemengde paddenstoelen
4 el peterselie
2 el dille
125 gram crème fraîche
1 stuks venkel
0.5 zakje rucola

IN HUIS
boter om te bakken
270 gram rol bladerdeeg Tante Fanny
1 el witte wijnazijn
1 tl mosterd
3 el olijfolie extra vierge

1. Verwarm de oven voor op 220 
graden. Haal de bakplaat er vast uit.

2. Haal de zalm uit de ijskast.

3. Schil de bietjes en kook ze in 15 á 20 
min gaar, laat een beetje afkoelen.

4. Snipper de sjalot. Verhit een klont 
boter in een koekenpan en fruit de 
sjalot tot glazig. Veeg de  
paddenstoelen schoon en scheur of 
snij in grove stukken. Snij de  
peterselie fijn. Voeg de  
paddenstoelen bij de sjalot en bak op 
hoog vuur stevig aan. Breng op smaak 
met zout, peper en de peterselie.

5. Snipper de dille fijn en roer door de 
crème fraîche.

6. Rol het bladerdeeg met het  
bakpapier uit en spreid uit over de 
bakplaat. Prik met een vork gaatjes in 
het deeg. Bestrijk het deeg met het 
dille-crème fraîche mengsel.

7. Verdeel de paddenstoelen over de 
crème fraîche. Snij de bietjes met een 
scherp mes of mandoline in dunne 
plakjes en verspreid over de crème 
fraîche. Zet 10 minuten in de oven.

8. Snij de huid van de zalmfilets en 
verdeel de zalm in stukjes van ca. 2 x 
2 cm. Haal de bakplaat uit de oven en 
verdeel de zalm over de bietjes. Zet 
nog 10 minuten in de oven, of tot het 
bladerdeeg gaar is.

9. Verwijder het hart van de venkel en 
snij met een scherp mes of  
mandoline in dunne plakjes. Maak 
dressing van de wittewijnazijn, 
mosterd en olijfolie extra vierge. 
Meng de venkel en de helft van de 
rucola door de dressing.

10. Haal de taart uit de oven en verdeel 
de andere helft van de rucola over de 
taart. Giet er nog een scheut olijfolie 
extra vierge over. Serveer met de 
salade.

RECEPT ONLINE

https://www.dekrat.nl/recept/marokkaanse-bietensoep-met-een-briochebol-en-sla-met-roodlof-en-venkel
https://www.dekrat.nl/recept/plaattaart-met-zalm-biet-en-paddenstoel

