
 Voorgerecht 

Appel - knolselderijsoep 
met groentechips en kerststerren 

Weet jij wat een knolselderij is? Nee? Da’s niet zo gek, want deze 
knol is een bijna vergeten groente. Zonde! In deze soep smaakt hij 

kruidig en super lekker. Hij is ook nog hartstikke gezond, want 
knolselderij zit vol vezels, mineralen en vitaminen. Hak de knol 

samen met frisse appels in de pan en je maakt een onvergetelijke 
soep. Dit voorgerecht wordt helemaal indrukwekkend als je  
het afmaakt met kerststerren van brood en cheddarkaas en  

zelfgemaakte knolselderijchips! 

Aantal personen: 6
Kooktijd: 50 minuten 

Ingrediënten: 
1 knolselderij

1 ui

2 appels

2 knoflooktenen

10 takjes verse tijm

5 takjes verse salie

100 ml slagroom

50 gram geraspte cheddar kaas

4 boterhammen

2 el olijfolie

800 ml groente bouillon

Peper & zout 

Nodig: 
Schilmes, koksmes, pan met deksel, staafmixer, koekenpan,  

oven en bakpapier, koekjesvorm.

Aan de slag!

Voorbereiden:
1.  Zet de oven aan en verwarm hem voor op 200 graden.  

Kook water en maak er groentebouillon van met 

bouillonblokjes. 

2.  Schil de knolselderij met een dunschiller. Schaaf met een 

 kaasschaaf 12 plakken van de knolselderij. Hier ga je later de 

groentechips van maken. Snijd de rest van de knolselderij in 

kleine blokjes. Dit is even flink hakken, want die knol is een taaie! 

3.  Snipper de ui (haal het schilletje eraf en hak hem in kleine 

stukjes) en snijd de appel in kleine blokjes. Maak de knoflook

tenen schoon. Pluk de blaadjes salie van de takjes en snijd ze 

klein. Ris ook de rijm van de takjes en snijd fijn. Dat is een 

tijdrovend klusje, maar daarna ruiken je handen wel heel lekker. 

Het lastigste stuk van dit gerecht heb je nu achter de rug! 

Koken: 

4.  Doe een lepel olijfolie in een grote soeppan en bak de ui, met 

de helft van de salie en tijm. Knijp de teentjes knoflook er met 

een knoflookpers boven uit. Bak en roer ongeveer 2 minuten 

door, zodat de ui al een beetje glazig wordt. Doe nu de appel 

en knolselderijblokjes erbij en bak nog 5 minuten. Schep af en 

toe om. 

5.  Schenk de bouillon erbij en breng de soep zachtjes aan de 

kook. Laat het 20 minuten zacht koken met de deksel erop. 

6.  Maak ondertussen van de boterhammen met een koekjesvorm 

sterren. Bestrooi ze met de cheddar kaas en leg ze op een 

bakplaat met bakpapier. Bak ze 58 minuten in de oven. 

7.  Draai het vuur uit van de pan. Doe de slagroom erbij en pureer 

met de staafmixer alles tot een gladde soep. Voeg naar smaak 

peper en zout toe. 

8.  Bestrooi de dunne knolselderijplakken met zout en peper. Als 

je zin hebt, kun je deze plakken ook in vormpjes snijden met de 

koekjesvormpjes. Schenk een lepel olijfolie in een koekenpan 

en draai het vuur hoog. Bak de plakjes met de rest van de 

salieblaadjes goudbruin, ongeveer 4 minuten per kant. Laat 

uitlekken op een vel keukenpapier. 

9.  Verdeel de soep over soepkommen. Versier met de groente

chips en salie en serveer de kaassterren erbij. Laat die 

 complimenten maar komen! 
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 Hoofdgerecht 
 

 Feestelijke vega Wellington 
met kastanjes, pecannoten en portobello’s 

Een beef Wellington is een klassiek kerstgerecht van vlees ingepakt in 
een feestelijk jasje van bladerdeeg. Onze Engelse buren zijn er dol op. 

Maar een Wellington kun je ook fantastisch vegetarisch maken.  
Dit spetterende hoofdgerecht vul je met een mengsel van tamme  
kastanjes, pecannoten en portobello paddenstoelen. Samen geeft  

dat een nootachtige, romige smaak. Je hoeft er niet eens uren voor  
in de keuken te staan  hakken, de keukenmachine en de oven doen  

al het werk.  
Niet moeilijk om te maken dus, wel spectaculair om te zien.  

Dit gerecht wordt de ster van jouw kerstavond! 

Aantal personen: 8 

Moeilijkheid: 
Kooktijd: 35 minuten+ 40 minuten oventijd

Ingrediënten: 
4 portobello’s

5 takjes verse tijm

3 takjes verse rozemarijn

2 knoflooktenen

1/2 el bruine suiker

400 gram gekookte tamme kastanjes (Die verkopen  

ze met kerst in de meeste supermarkten. Kun je ze niet vinden?  

In de biologische winkel hebben ze dit ook) 

230 gram pecannoten, ongezouten

2 boterhammen met zaden

150 ml groente bouillon

2 rollen vers bladerdeeg

1 rode ui

2 el olijfolie

Zout & peper

(soja) melk

Nodig: 
Oven, sterren koekjesvormen, keukenmachine, pan, mes, invetkwast
je, grote ovenschaal

Aan de slag! 

Voorbereiden: 
1.  Verwarm de oven voor op 200 graden. Ris de tijm en rozemarijn 

van hun stokjes en hak fijn. 
2.  Doe in een ovenschaal een velletje bakpapier. Leg daar de porto

bello’s op hun kop in. Besprenkel de paddenstoelen met een 
beetje olijfolie en zout en peper. Strooi ook de helft van de  tijm 
en rozemarijn erover. Doe de portobello’s  15 minuten in de oven. 

3.  Snipper een rode ui. Maak de knoflooktenen schoon. Maak de 
bouillon door water te koken en een bouillonblokje toe te 
voegen.

Koken: 
4.  Doe een el olijfolie in een koekenpan. Bak de ui met de rest van 

de rozemarijn en tijm, een beetje zout en peper en een halve el 
bruine suiker. Knijp de knoflook erboven uit. Blijf roeren, geniet 
van hoe lekker dit ruikt en bak zachtjes ongeveer 5 minuten. 
Draai het vuur uit. 

5.  Doe in de keukenmachine de kastanjes, pecannoten en  
boterhammen in stukjes. Maal het fijn.

6.  Doe het mengsel in een kom, schep het ui prutje erbij en voeg de 
bouillon toe. Roer goed door.

7.  Leg een plak bladerdeeg in een grote ovenschaal. Het handige 
van die plakken deeg is, dat er al bakpapier aan de onderkant zit. 
Laat dat zitten. Schep een laagje van het kastanjemengsel in het 
midden. Hou alle randen goed vrij! 

8.  Leg nu de portobello’s erop. Twee op hun rug, de andere twee 
andersom erboven op. 

9.  Schep nog een laag kastanje mengsel erop, en kneed er met je 
handen een mooie vorm van. 

10.  Smeer een beetje olijfolie rondom op het bladerdeeg. Leg de 
andere plak bladerdeeg erop en haal hier het bakpapier vanaf. 
Snijd rondom het teveel aan bladerdeeg weg. Bewaar het deeg 
wel, je kunt hier de versiering van maken. 

11.  Druk met een vork de randjes van bladerdeeg aan. Maak met een 
koekjesvorm sterren van bladerdeeg en plak ze op de Wellington. 
Prik bovenop met een vork gaatjes.

12.  Smeer het bladerdeeg in met een beetje (soja) melk, dan bakt hij 
mooi bruin. 

13.  Doe de Wellington in de oven en bak 40 minuten. 
14.  Dien je Wellington op, op een mooie schaal voor het beste  

wauweffect. Geef iedereen een flinke plak en serveer er  
bijvoorbeeld een salade en aardappelpuree bij. 

En als je helemaal indruk wilt maken, vertel dan dat tamme kastan
jes hartstikke gezond zijn. Ze bevatten weinig vet en zitten vol 
eiwitten, vezels, vitamine C, antioxidanten en foliumzuur.

Tip !  Waarschijnlijk houd je flink wat mengsel en 
bladerdeeg over. Kijk of je van de restjes ook 
nog een kleine Wellington kunt maken. 
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 Nagerecht 

Appel -cranberry crumble
in kleine bakjes 

De cranberry is typisch een bes die bij kerst hoort. De  friszure 
smaak en de prachtige rode kleur zorgen dat elk gerecht er 

mooi uitziet. En: de bessen zijn gezond! Het zijn kleine 
 vitamine C bommetjes. Om deze crumble te maken hoef je 
geen keukenprins te zijn. Appels in stukjes snijden, mengen 
met de verse cranberry’s, suiker en kaneel en in een bakje 

stoppen. Dat kan iedereen. Ook het crumbledeeg heb je zo 
gemaakt: wrijf bloem, suiker en koude boter door elkaar en 
gooi een beetje ervan bovenop de potjes. Dit alles gaat de 

oven in en jij hebt fantastische mini taartjes in een potje 
gebakken!

Aantal personen: 6 
Moeilijkheid: 

Kooktijd: 20 minuten+ 2025 minuten oventijd 

Ingrediënten: 
150 gram bloem

110 gram kristalsuiker

90 gram koude boter

3 friszure appels (bijvoorbeeld Goudreinette) 

100 gram verse cranberries

½ tl kaneel 

Nodig:
kleine lege potjes (bv van appelmoes) of 

theekopjes, mes, kom, oven 

Aan de slag!
1. Verwarm de oven voor op 200 graden. 

2.  Zeef boven een kom de bloem, 100 gram 

suiker en een mespunt zout. Snijd de koude 

boter in blokjes en wrijf door het mengsel 

tot het deeg kruimelig is. 

3.  Schil de appels en snijd in blokjes. Doe in 

een kom de appelstukjes, cranberries, ½ tl 

kaneel en een lepel suiker door elkaar. 

4.  Schep het mengsel in de potjes en druk 

goed aan. De potjes mag je echt goed 

vullen, want in de oven slinkt het mengsel 

enorm. 

5.  Doe het kruimeldeeg er als een laagje 

bovenop. 

6.  Zet de potjes op een bakplaat in de oven 

en bak 2025 minuten tot ze goudbruin en 

gaar zijn. 

7.  Serveer de crumbles warm en doe er 

bijvoorbeeld ongezoete ongeslagen  

slagroom bij. Of een bolletje ijs! 

De Dierenbescherming
De Dierenbescherming is de grootste organisatie in 
Nederland die opkomt voor de belangen van dieren. 
Ze redt, beschermt en vangt dieren op. Ook strijdt de 
organisatie voor betere wetten en regels voor dieren.
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