
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. Vandaar dat de risotto van deze 
week extra lekker zal smaken.

Eet smakelijk!

WEEK 5 - DE INSPIRATIEKRAT



DE INSPIRATIEKRAT - WEEK 5

Risotto met rode biet, koolrabi, 
munt en geitenkaas 
 
Hoofdgerecht

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
1 stuks ui
200 gram koolrabi
600 gram rode biet
125 gram zachte geitenkaas 

IN HUIS
1 liter water
2 blokjes groentebouillon
olie om te bakken
1 teen knoflook 
300 gram risottorijst
scheut/kneep witte wijn of citroensap 
60 gram walnoten 
2 el muntblaadjes
scheutje witte wijnazijn 

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

afwijken - zie toelichting in de mail

1. NB. Weinig tijd? Vraag vast iemand 
om de bieten te raspen, dan kan je 
sneller aan tafel.

2. Bereid de bouillon voor.

3. Snipper de ui. Verwarm olie in een 
afdekbare koekenpan of wok met 
dikke bodem. Fruit de ui zachtjes 
aan. Schil de koolrabi grondig en snij 
in kleine blokjes van 0.5 cm. Hak de 
knoflook fijn. Voeg beide toe en bak 
zachtjes mee.

4. Schil de bieten en rasp ze met een 
grove rasp. Hou even apart.

5. Doe de risottorijst bij de ui. Bak al 
roerend mee totdat de rijstkorrels 
een beetje doorzichtig worden.

6. Blus af met een scheut witte wijn of 
kneep citroensap. Voeg de bietenrasp 
en 3/4de van de bouillon toe. Breng 
het geheel weer aan de kook en laat 
met de deksel (schuin) op de pan ca. 
20 minuten pruttelen. Check af en 
toe of er nog wat bouillon bij moet. 
Of haal de deksel van de pan als het 
te vochtig blijft. De risotto vinden wij 
het lekkerst als hij nog wat smeuïg is 
en nog een beetje bite heeft.

7. Rooster de walnootjes zachtjes in 
een droge koekenpan. Voeg, als ze 
beginnen te kleuren, een scheutje 
olie en wat zout toe. Laat een beetje 
afkoelen.

8. Hak de muntblaadjes grof.

9. Brokkel de helft van de  
geitenkaas over de risotto als hij gaar 
is. Laat smelten en roer samen met 
de gehakte munt doorheen. Breng 
op smaak met zout, flink peper en 
een klein beetje (witte wijn)azijn 
als tegenhanger van de zoete biet. 
Verdeel de rest van de kaas erover en 
bestrooi met de walnootjes.

RECEPT ONLINE

DE INSPIRATIEKRAT - WEEK 5

In de Inspiratiekrat

In de Krat Eenheden 2 pers 3 pers 4 pers

Runderstoofvlees gram 250 375 500
Kipköftegehakt gekruid gram 200 300 400
Levain blond batard stuks 1 1 1
Verse geitenkaas Bastiaansen stuk 1 1 2
Royal gala appels stuks 2 3 4
Rode kool stuks 1 1 1
Rode bieten gram 400 600 800
Knolselderij stuks 1 1 1
Koolrabi stuks 1 1 2
Voorgesneden boerenkool gram 150 200 300
Kastanjechampignons gram 150 225 300
Roodlof stronkje 1 2 2
Doré aardappelen gram 500 750 1000
Olie (van Abma’s) flesje 1 1 1
Ui stuks 1 2 2

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 eerst met water.

https://www.dekrat.nl/recept/risotto-met-rode-biet-munt-en-geitenkaas


DE INSPIRATIEKRAT - WEEK 5

Flatbreadpizza met kipköftegehakt 
en boerenkoolsalade met  
kastanjechampignons 
Hoofdgerecht & lunchgerecht

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
200 gram knolselderij
300 gram voorgesneden boerenkool
1 stuks ui
400 gram kipköftegehakt
200 gram koolrabi
300 gram kastanjechampignons
2 stronkjes roodlof 
2 el Abma’s olie (tijm, rozemarijn en oregano)

IN HUIS
olie om te bakken 
100 gram tomatenpuree 
scheutje (milde) olijfolie 
4 stuks flatbreads
1 teentje knoflook
0.5 tl zout
1 tl mosterd
1 el balsamicoazijn 
olijfolie extra vierge 
kneepje citroensap

*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.

2. Schil de knolselderij en snij in kleine 
blokjes van 0.5 cm. Bak met wat zout in 
een afdekbare wok in wat olie een paar 
minuten aan. Hou een handje  
boerenkool p.p. apart, voeg de rest toe, 
schep op hoog vuur even om. Draai 
het vuur lager, voeg een goede scheut 
water toe (ca. 50 ml bij 4p), dek af en 
laat in 10-15 minuten gaar smoren. 
Haal op het laatst eventueel het deksel 
van de pan als het nog te vochtig is, 
dan verdampt het sneller.

3. Snipper intussen de ui. Fruit zachtjes 
in wat olie in een koekenpan. Voeg het 
gehakt toe en bak rul. Schil de koolrabi 
en rasp grof. Voeg toe en bak nog een 
paar minuten mee.

4. Meng de tomatenpuree met wat (milde) 
olijfolie. Smeer de flatbreads ermee in 
en beleg met het gehaktmengsel en 
een handje rauwe boerenkool. Leg op 
een ovenrooster en bak ca. 8 minuten 
in de oven (eventueel in delen).

5. Snij de champignons in kwarten. Bak 
op middelhoog vuur ca. 5 minuten in 
het vet van het gehakt. Breng op smaak 
met peper en zout.

6. Pers de knoflook in een kommetje. 
Meng de aangegeven hoeveelheid zout 
er met een lepeltje goed doorheen. 
Voeg vervolgens de mosterd,  
balsamicoazijn en olijfolie extra vierge 
toe. Meng door de boerenkool als hij 
gaar is en het vocht is verdampt. Breng 
op smaak met een kneepje citroensap, 
zout en peper.

7. Snij de roodlof in dunne reepjes en 
meng met de champignons door de 
boerenkool.

8. Serveer de flatbreadpizza en  
besprenkel met een beetje olie van 
Abma’s (zie tip).  
 
Tip: Als je niet zo’n groot fan bent van 
olie, maar liever een frisse tegenhanger 
op de pizza hebt, kun je ook een  
yoghurtsasuje maken (zoals op de foto).

RECEPT ONLINE

DE INSPIRATIEKRAT - WEEK 5

Runderstoofvlees met  
aardappel-knolselderijpuree en 
rode kool met rozemarijn 
Hoofdgerecht

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
500 gram runderstoofvlees
1 stuks ui
1000 gram Doré kruimige aardappelen
700 gram knolselderij
1.5 zakje rode kool

IN HUIS
3 teen knoflook 
boter en olie om te bakken
2 el bloem
4 takjes tijm
3 blaadjes laurier
300 ml rode wijn
2 tl venkelzaad
1 blokje bouillon
2 tl rozemarijnnaaldjes
naar smaak nootmuskaat (optioneel)

1. NB! Haal het vlees tijdig uit de koeling. 
Dep het droog en leg op een bord om op 
kamertemperatuur te komen.

2. Verwarm de oven op 170 graden. Snipper 
de ui grof. Pel de knoflook en halveer in 
de lengte.

3. Verhit 100 gram boter met de 1 el olie in 
een braadpan die in de oven mag.  
NB!  Heb je geen braadpan, gebruik dan 
een ovenschaal en dek dan écht goed af 
met folie.

4. Bestrooi het vlees met peper en zout en 
haal het door de bloem. Bak de stukken 
vlees in kleine porties rondom goudbruin. 
Haal uit de pan en zet opzij.

5. Bak de ui in het achtergebleven braadvet 
tot de ui zacht begint te worden. Voeg de 
knoflook toe en bak even mee. Doe het 
vlees terug in de braadpan of doe alles 
samen in een ovenschaal. Voeg de tijm, 
laurier, rode wijn en venkelzaad toe. Vul 
aan met zoveel kokend water als nodig 
is om het net aan onder te zetten en 
kruimel het bouillonblokje erbij. Zet goed 
afgedekt gedurende 1,5 uur in de oven. 
Haal na anderhalf uur de deksel van de 
pan. Laat nog ongeveer 20 minuten in de 
oven bakken. Zo krijgen de stukken vlees 
een mooi bruin randje en kookt de jus 
wat in.

6. Zet een pan water met zout op voor de 
aardappels en knolselderij. Schil beide en 
snij in gelijke stukken. Kook in 15 minuten 
gaar.

7. Verwarm de rode kool op laag vuur in een 
pan. Hak de rozemarijnnaaldjes fijn en 
voeg toe.

8. Giet de aardappelen en knolselderij af 
(bewaar wat kookvocht). Stamp tot een 
smeuïge puree met een klont boter en als 
nodig wat kookvocht. Breng op smaak met 
peper, zout en eventueel wat  
nootmuskaat. Serveer de puree met het 
stoofvlees en de rode kool. 
 
Tip: Het stoofvlees kan je al eerder op de 
dag maken. Laat om het stoofvlees weer 
zachtjes op te warmen het niet meer aan 
de kook komen!

RECEPT ONLINE

http://RECEPT ONLINE
https://www.dekrat.nl/recept/runderstoofvlees-met-aardappel-knolselderijpuree-en-rode-kool-met-rozemarijn


DE INSPIRATIEKRAT - WEEK 5

Champignons op toast 
 
 
Voorgerecht & bijgerecht

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
400 gram kastanjechampignons
8 sneetjes Levain blond batard

IN HUIS
olie om te bakken
klont boter
1 stuks sjalot
1 teen knoflook
10 gram bladpeterselie
1 tl balsamicoazijn

1. Verhit olijfolie in een grote  
koekenpan. Laat flink heet worden.

2. Snij de champignons in plakjes.

3.  Bak de champignons al  
omscheppend op hoog vuur aan. 
Voeg een klont boter toe en bak de 
champignons mooi bruin.

4. Snipper de sjalot en snij de knoflook 
fijn. Voeg op het laatst de sjalot en 
knoflook toe en en bak op iets lager 
vuur even mee.

5. Snij 2 plakjes brood p.p. af en rooster 
even in de broodrooster (of onder de 
grill).

6. Snij de peterselie fijn. Voeg de 
peterselie samen met balsamicoazijn 
met de champignons en breng op 
smaak met zout en peper.

7. Smeer de toast royaal in met boter en 
schep de champignons er royaal op.

RECEPT ONLINE
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Quinoa-boerenkool- 
geitenkaassalade 
 
Lunchgerecht 

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
200 gram voorgesneden boerenkool
2 el Abma’s olie (tijm, rozemarijn en oregano)
200 gram verse geitenkaas

IN HUIS
200 gram quinoa
3 el pijnboompitten
2 stuks bosui
1 stuks citroen (rasp & sap)

1. Bereid de quinoa volgens  
gebruiksaanwijzing op de verpakking.

2. Kook de boerenkool in ca. 15  
minuten gaar in een klein beetje 
water.

3. Rooster de pijnboompitten in een 
droge koekenpan.

4. Snij de bosui fijn.

5. Meng in een ruime kom de  
citroenrasp en -sap, olijfolie van  
Abma’s, pijnboompitten en bosui.

6. Check of de quinoa gaar is. Mix nog 
warm door de dressing in de kom. 
Schep de boerenkool erdoor. Breng 
op smaak met zout en peper en 
brokkel de geitenkaas erboven.

RECEPT ONLINE

https://www.dekrat.nl/recept/champignons-op-toast
https://www.dekrat.nl/recept/quinoa-boerenkool-geitenkaassalade


DE INSPIRATIEKRAT - WEEK 5

Broodje kipköfte burger met 
zelfgemaakte frietjes 
 
Hoofdgerecht

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
800 gram Doré aardappel
2 stuks ui
400 gram kipköftegehakt
8 sneetjes levain blond batard

IN HUIS
olie om te bakken
2 tl paprikapoeder
125 ml witte wijnazijn
1 el suiker
naar smaak mayonaise en ketchup

1. Verwarm de oven op 200 graden.

2. Was de aardappels en snij in dunne 
frietjes. Verdeel over een met  
bakpapier beklede bakplaat en mix 
de frietjes met wat olie,  
paprikapoeder en zout. Bak 20  
minuten in de oven, hussel om en bak 
het nog eens 10 minuten.

3.  Snij de ui in ringen en meng met de 
azijn, suiker en een scheutje water. 
Breng op smaak met zout en peper. 
Zet weg en laat intrekken.

4. Maak vier gelijke burgertjes van het 
kipköftegehakt. Verwarm olie in een 
koekenpan en bak de kipburgers tot 
ze gaar zijn.

5.  Rooster het brood.

6. Smeer de broodjes in met mayonaise 
en ketchup naar smaak, beleg met de 
ingelegde ui en de burger. Serveer 
met de verse ovenfrietjes.

RECEPT ONLINE
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Gebakken appels met  
appelchips, kaneel en een 
bolletje ijs 
Dessert

BENODIGDHEDEN 4 PERSONEN

IN DE KRAT 
4 stuks appel

IN HUIS
naar smaak kaneel (voor de schijfjes)
klontje boter
25 gram suiker
0.5 tl kaneel (voor de blokjes)
naar smaak vanille-ijs

1. Verwarm de oven voor op 120 
graden.

2. Was de appel, haal het klokhuis eruit 
en snij de hoeveelheid in zo dun 
mogelijke plakjes. Je kunt dit ook 
met een mandoline doen als je dit 
makkelijker vind. De andere helft snij 
je in blokjes.

3. Leg de appelschijfjes op een plaat 
met bakpapier en bestrooi ze met 
kaneel.

4. Bak de in ca. 1,5 uur tot knapperige 
chipjes. Zijn ze nog niet knapperig na 
deze tijd? Laat ze dan nog voor 10-20 
minuten in de oven liggen.

5. Haal de chips uit de oven en laat een 
beetje afkoelen.

6. Verwarm in een koekenpan een 
klontje boter. Bak hierin de  
appelblokjes met de suiker en kaneel 
ca. 5 minuten tot de suiker een mooi 
gekarameliseerd laagje om de appels 
heen heeft gevormd. Als je het idee 
hebt dat het te snel gaat, kan je een 
scheutje water toevoegen.

7. Serveer de warme appel met een 
bolletje vanille-ijs en de appelchips.

RECEPT ONLINE

https://www.dekrat.nl/recept/broodje-kipk%C3%B6fte-burger-met-zelfgemaakte-frietjes
https://www.dekrat.nl/recept/gebakken-appels-met-appelchips-kaneel-en-een-bolletje-ijs

