
Paasspecial
Recepten en decoratie-ideeën

G E N I E T E N  V A N  H E T  P U R E  L E V E N



RECEPTEN
4  Koekjes, cakes en taart   

in de vorm van eitjes 

DECOREREN
10  Met meizoentjes en  

andere lentebloemen

RECEPT
16  Boeuf Wellington  

met walnoten en vijgen  

RECEPTEN
18  Verstopte eieren in brunch- 

en  lunchgerechten

DECOREREN
24  Met narcissen, voorjaars-

takken en vogeleitjes

SHOPPING
34  Nieuw ‘Seasons Moestuin’
Zaaien, oogsten, (in)maken en koken

4

24

24

10 18

Vrolijk Pasen
 

Welkom in dit allereerste digitale magazine 

van Seasons. Speciaal voor deze gratis  

digi-mag is de redactie van Seasons in de 

archieven gedoken en hebben we de vier 

mooiste paasproducties uit de afgelopen jaren 

bij elkaar gezocht en gebundeld. Als extra 

presentje voor trouwe lezers die nog eens 

willen terugkijken en het wellicht leuk vinden 

om deze producties nu eens bij elkaar te 

hebben. En natuurlijk om opnieuw 

geïnspireerd te worden. Maar ook voor lezers 

die Seasons misschien nog niet zo goed kennen 

en nu een idee krijgen van het prachtige blad 

dat Seasons is. Voor deze digi-mag hebben we 

gekozen voor twee decoratie- en twee culinaire 

producties. En of je nu Pasen groots viert met 

vrienden en/of familie, of gewoon knus met z’n 

tweeën, voor iedereen zitten er wel toepasbare 

ideeën bij voor een mooi aangeklede paastafel 

of bijzondere recepten, zoals die waarin een 

eitje verstopt zitten. Ik hoop  

dat u ervan geniet en wens u natuurlijk  

heel fijne paasdagen.

Fanny Glazenburg
Hoofdredacteur
fanny.glazenburg@newskoolmedia.nl

 www.seasons.nl 
 www.facebook.com/magazineseasons 
 www.pinterest.com/magazineseasons 
 info@seasons.nl 
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Ganzeneierschaal 
met hartige mousse

Paaskoekjes met witte 
chocoladevulling en mango

Er gaan heel wat eieren 
de keuken in, en met 
paasrecepten als deze 
komen ze er ook weer 
‘als ei’ uit. Koekjes die 
als prachtige paaseitjes 
vermomd zijn. Of halve 
eieren met verrassende 
vulling. Hartig of zoet: 
vier keer verrukkelijk op 
de paastafel.
FOTOGRAFIE SIGURD KRANENDONK 
STYLING MARJOLEIN VONK 
RECEPTEN DOSIA BREWER 
BEREIDING YVONNE JIMMINK

Dubbelgangers
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RECEPTEN LOOK-A-LIKE-EITJES



Yoghurt-citroen-paascakes

Hartige taartjes 
gevuld met 

ricottaspinazie 
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RECEPTEN LOOK-A-LIKE-EITJES



Hartige taartjes gevuld met ricottaspinazie
Voor 6-8 taartjes (Ø 10 cm)

INGREDIËNTEN
80 gram ijskoude boter  
+ extra om in te vetten
150 gram bloem
zout
500 gram spinazie 
½ eetlepel boter
1 kleine ui, gesnipperd
1 teentje knoflook, gesnipperd
400 gram ricotta
1 eetlepel pijnboompitten, 
geroosterd
1 ei
30 gram Parmezaanse kaas
100 gram feta, verkruimeld
Extra nodig: bakblikje in de 
vorm van een ei (kookwinkel of 
via www.maakjetaart.nl)

BEREIDING 
•  Snijd de boter in blokjes en wrijf 

deze met de bloem en het zout 
snel tussen de vingers tot een 
kruimelig geheel. 

•  Voeg één tot twee eetlepels ijs
koud water toe en vorm snel tot 
een bal. Dit kan ook in een keu
kenmachine worden gedaan. 

•  Druk de bal tot een platte schijf 
en laat deze afgedekt in de 
koelkast dertig minuten rusten. 

•  Rol het deeg uit en bekleed er 
vervolgens de vormpjes mee. 

•  Verwarm de oven voor 
op 180°C. 

•  Laat de spinazie in een grote 
koekenpan al roerbakkend 
slinken. 

•  Neem uit de pan en druk er  
in een zeef zo veel mogelijk 
water uit. 

•  Smelt de boter in een pan en 
bak de ui met de knoflook 
zachtjes in circa vijf minuten 
glazig. 

•  Hak de afgekoelde spinazie  
fijn en vermeng deze met de 
 ricotta, het uimengsel, de pijn
boompitten, het ei en de 
Parmezaan. 

•  Schep de vulling in de vorm
pjes en maak in het midden 
een ‘dooier’ van verkruimelde 
feta. 

•  Bak de taartjes in circa twintig 
minuten goed gaar.

INGREDIËNTEN
300 gram bloem
1 theelepel bakpoeder
snufje zout
165 gram zachte boter
50 gram suiker
3 eidooiers
25 gram gedroogde mango
100 gram witte chocolade
poedersuiker

BEREIDING 
•  Zeef de bloem, het bakpoeder 

en het zout in een grote kom.
•  Klop in een andere kom met 

een elektrische mixer de boter 
met de suiker in vijf minuten 
licht en romig. 

•  Voeg al kloppend één voor één 
de eidooiers toe. 

•  Voeg de helft van het bloem
mengsel toe en klop tot alles is 
opgenomen. 

•  Kneed met de hand snel de rest 
van het bloemmengsel erdoor. 

•  Vorm een platte schijf van het 
deeg, wikkel  het in huishoud
folie en laat circa één uur in de 
koelkast rusten.

•  Verwarm de oven voor op 180°C. 
•  Rol het deeg uit tot een lap van 

circa 1/4 cm dik en druk met 
een koekjessteker kleine 
eivormpjes uit de lap. 

•  Maak een bal van het overge
bleven deeg en herhaal tot het 
deeg op is. 

•  Steek uit de helft van de koek
jes een rond gat. 

•  Leg de vormpjes op een met 
bakpapier bedekt bakblik en 
bak de koekjes in het midden 
van de oven in circa tien minu
ten gaar, maar niet bruin. 

•  Neem ze uit de oven en laat ze 
op het bakblik een tijdje 
afkoelen. 

• Snijd de mango in kleine   
 stukjes. 
•  Smelt de witte chocolade au 

bainmarie. Doe daarvoor de 
chocolade in een hittebesten
dige kom die op een pan past. 
Breng in de pan een laagje 
water aan de kook. Zet de kom 
op de pan. Het water mag de 
kom niet raken.

•  Doe een deksel op de kom en 
draai het vuur uit. Roer af en 
toe om tot de chocolade 
gesmolten is. 

•  Neem van het vuur en laat iets 
afkoelen. 

•  Neem telkens een flinke theele
pel chocolade en smeer dat op 
de bovenkant van één koekje. 

•  Leg er een koekje met een gat 
bovenop en druk even iets aan. 

•  Bestrooi met de gedroogde 
mango en laat helemaal 
opstijven. 

• Bestrooi met poedersuiker.

Paaskoekjes met witte 
chocoladevulling en mango
Voor circa 20 koekjes

Yoghurt-citroen-paascakes
Voor circa 12 cakejes

INGREDIËNTEN
200 gram zachte boter  
+ extra om in te vetten
200 gram fijne tafelsuiker  
+ extra om te bestrooien
4 eieren
200 gram zelfrijzend bakmeel
rasp van 1 citroen
3 eetlepels volle yoghurt
Extra nodig: paaseitjesbakblik 
(kookwinkel of eventueel via 
www.zusenzokeukengerei.nl)

BEREIDING 
•  Verwarm de oven voor op 185°C. 
•  Vet de vormpjes in met boter. 
•  Klop met een elektrische mixer 

de boter en suiker romig. 

•  Klop er op lage snelheid één 
voor één de eieren erdoor. 

•  Klop er dan beetje bij beetje het 
bakmeel, de citroenrasp en de 
yoghurt door. 

•  Voeg eventueel nog een eet
lepel yoghurt toe als het beslag 
te dik wordt. 

•  Verdeel het beslag over de 
vormpjes. Vul ze tot circa 
driekwart. 

•  Bak de cakejes in het midden 
van de oven in 2025 minuten 
gaar. 

•  Als een satéprikker er droog uit 
komt, dan zijn ze klaar.

•  Neem ze uit de vorm en 
bestrooi ze direct met extra 
tafelsuiker.

INGREDIËNTEN
4 ganzeneieren
400 gram heilbot
2 potjes zalmeitjes
2 theelepels citroensap
8 deciliter slagroom 
snufje zout
versgemalen peper

BEREIDING 
•  Breek of snijd de eieren in de 

lengte doormidden. Gebruik de 
inhoud van het ei om bijvoor
beeld een reuzenomelet te 
maken.

•  Maak de schalen voorzichtig 
schoon met heet water en 

zeep. Spoel ze goed af. 
•  Snijd de heilbot in stukken en 

pureer deze met een staaf
mixer met het citroensap, een 
scheutje slagroom en wat zout. 

•  Klop de rest van de slagroom 
stijf en spatel er de heilbot 
door. 

•  Verdeel de mousse over de 
ganzeneieren en garneer met 
wat zalmeitjes. 

•  Bestrooi eventueel met wat 
peper. 

Ganzeneierschaal gevuld met hartige 
mousse van gerookte heilbot en een 
dooier van zalmeitjes 
Voorgerecht voor 4 personen

Verleidelijke 
dubbelgangers met 
verrukkelijke vulling

Sprekend een ei, 
maar met een heel 
andere bite
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Krans van 
kamille 

Slinger van jasmijn 
en guldenroede

Nodig
• basiskrans van stro
• binddraad 
• bos kamille

Werkwijze
•  Verdeel eerst de kamille in 

kleine, gebonden bosjes.
•  Bind de bosjes met bind-

draad aan de krans.

Nodig
• tak uit het bos
• klimmende jasmijn
• guldenroede
• binddraad

Werkwijze
•  Bevestig de takjes gulden-

roede met binddraad aan 
de ranken jasmijn.

•  Ontvel de tak en bevestig 
hieraan de slingers van 
bloemen.

Rondje lente
Het zijn de perfecte ingrediënten voor een pril lentegevoel: 
meizoentjes en margrieten, paardenbloemen en jasmijn in 

helderwit, felgeel en frisgroen. Samengebonden in uitbundige 
kransen, die het huis overal in voorjaarsstemming brengen.

FOTOGRAFIE ERIC VAN LOKVEN  STYLING JET KRINGS

Zelf
Maken
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DECOREREN VOORJAARSBLOEMEN



Ingestoken 
meibloempjes 

Krans van 
Cosmea en 

paardenbloem

Geel staat voor zon, 
licht en leven. 

Kortom: voor lente

Nodig
• kuikengaas 
(dubbeltjesgaas)
• ijzertangetje
• meizoentjes

Werkwijze
•  Knip een strookje gaas en 

vouw het rond. 
•  Drapeer de gazen cirkel 

stevig op het taartplateau.
•  Steek het gaas rondom 

vol met meizoentjes.

Nodig
• jonge, dunne wilgentakken 
• binddraad
• Cosmea
• paardenbloemen

Werkwijze
•  Buig de twijgen voorzichtig 

tot een krans en bind ze vast. 
•  Neem telkens een bloem en 

steek die tussen de takken 
van de krans.
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DECOREREN VOORJAARSBLOEMEN



Krans van 
paperwhites en brem

Krans van 
Saxifraga 

Een groene bom  
lentegeuren 
die het huis 

wakker schudt 

Nodig
•  oasekrans (bij bloemist of 

tuincentrum)
• bloemenschaartje
• paperwhites 
• brem

Werkwijze
•  Leg de oasekrans eerst in warm 

water, zodat hij zich volzuigt. 
•  Steek de krans daarna helemaal 

vol met bloemetjes en takjes.

Nodig
• frame van ijzerdraad
• soepel ijzergaren
• ijzertangetje
• bos Saxifraga 
(steenbreek)

Werkwijze
•  Neem telkens een bosje 

bloemetjes en houd dat 
tegen het metalen frame. 

•  Omwind het bosje met 
ijzergaren. 

•  Laat het volgende bosje 
aansluiten op het vorige.
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      Boeuf 
Wellington

met walnoten en vijgen
RECEPTEN EN BEREIDING DOSIA BREWER  FOTOGRAFIE ERIC VAN LOKVEN  STYLING JET KRINGS

Tante Fanny bladerdeeg bevat geen kleurstoffen, geharde 
vetten, smaakversterkers of conserveermiddelen en is ook 
geschikt voor veganisten. Het verse bladerdeeg op rol is 

opgerold op bakpapier en daardoor direct klaar voor gebruik! 
O.a. verkrijgbaar bij de Jumbo, Coop en Dirk. Kijk voor meer 

informatie, recepten en verkooppunten op tantefanny.nl

Hoofdgerecht voor 4 personen
 ± 25 min. + ± 30 min. in de oven

INGREDIËNTEN
4 dunne, lange stukken ossenhaas (elk ca. 
125 g en 14 cm lang) - of gebruik 1 stuk van 
ca. 28 cm lang (500 g)
2 el olie
50 g boter
100 g walnoten, grof gehakt
1 ui, gesnipperd
1 teentje knoflook, geperst
100 g gedroogde vijgen, grof gehakt
50 ml triple bier
mespuntje kruidnagel
25 g gedroogde cranberry’s
blaadjes van 1 takje salie, fijngehakt
zeezout
versgemalen peper
8 grote plakken rauwe ham
1 rol Tante Fanny vers bladerdeeg
1 ei, losgeklopt

BEREIDING
•  Verhit de oven voor op 180°C.
•  Verhit intussen de olie met 1 el boter in de 

koekenpan.
•  Bak het vlees in een paar minuten op hoog vuur 

snel aan alle kanten bruin. Neem uit de pan.
•  Bak in hetzelfde vet de walnoten, de ui en de 

knoflook in ± 5 min. op middelhoog vuur al 
omscheppend.

•  Doe er de vijgen, het bier, de kruidnagel, de  
cranberry’s en de salie bij en schep even door.

•  Breng op smaak met zout en peper.
•  Leg de plakken ham iets overlappend op een stuk 

plasticfolie. Zorg ervoor dat de lap iets langer is 
dan de lengte van het vlees en zeker 3 keer zo 
breed. (± 30 x 20 cm).

•  Verdeel het mengsel over de ham. Houd ± 2 cm 
van de randen vrij. Leg telkens 2 stukjes vlees 
naast elkaar, evenwijdig aan de lange kant van de 
lap ham. Klap de dunne uiteinden eventueel 
dubbel.

•  Rol de hamlap met behulp van het folie op en 
vouw dicht.

•  Snijd een reep bladerdeeg af voor de versiering.
•  Rol eventueel de grote lap bladerdeeg iets verder 

uit om ervoor te zorgen dat het groot genoeg is.
•  Bestrijk de randen van de grote lap bladerdeeg 

met wat losgeklopt ei en leg er de hamrol op.
•  Rol op en klap de zijkanten dicht. Druk goed aan. 

Leg de rol met de naad naar beneden op een met 
bakpapier bekleed bakblik.

•  Snijd het achtergehouden deeg in dunne reepjes 
en maak er een ruitmotief van op de rol.

•  Bestrijk het deeg met het ei en bestrooi met wat 
zout.

•  Bak de Boeuf Wellington in het midden van de 
oven in 25-30 min. bruin en gaar.
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Bieslook-ei onder 
één kap

Kip of 
ei-terrine

Deze keer niet in de tuin, niet in huis, maar in de pan: vier paasgerechten 
met een eitje erin verstopt. Zoek, en geniet van een subtiel Engels ontbijt, 

knapperige brunch, verrassend borrelhapje of feestelijke lunch.
RECEPTEN EN BEREIDING DOSIA BREWER  FOTOGRAFIE ROB VAN DER VET  STYLING JET KRINGS

Verstopt eitje
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RECEPTEN PAASPAKKETJES



Lamsballetjes gevuld  
met kwartelei

Knapperig 
bladerdeegnestje
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RECEPTEN PAASPAKKETJES



Borrelen met lamsballetjes 
gevuld met kwartelei
Hapje voor 3-4 personen   ± 30 min. 

INGREDIËNTEN
4 lamsworstjes (± 250 g) 
12 kwarteleitjes
1 bosje platte peterselie
30 g bloem
2 eieren, losgeklopt
125 g paneermeel (of panko)
½ bosje basilicum
2 el kappertjes
100 g mosterd
Ook nodig: frituurolie

BEREIDING
•  Kook de kwarteleitjes 2 min. in ruim 
kokend water.

•  Neem van het vuur en koel ze meteen 
met koud water.

•  Pel de eitjes voorzichtig. 
•  Knijp het worstvlees uit het velletje en 
hak de peterselie fijn.

•  Meng de helft van de peterselie door 
het worstvlees.

•  Doe het paneermeel in een diep bord.
•  Verdeel het gehakt in 12 balletjes.
•  Bestuif een werkoppervlak met bloem 
en druk telkens een balletje plat.

•  Leg een eitje in het midden van een 

balletje en boetseer het gehakt om het 
eitje heen.

•  Haal het balletje door het ei en rol dan 
goed door het paneermeel.

•  Hak de basilicum en kappertjes fijn en 
meng door de mosterd.

•  Verhit de olie in een friteuse of diepe 
pan (een laagje van ± 5 cm) tot 180°C.

•  Controleer de temperatuur door een 
blokje brood in de olie te doen – het 
moet direct gaan bruisen.

•  Bak de balletjes in porties in ± 4 min. 
bruin en knapperig.

•  Laat ze uitlekken op keukenpapier.
• Garneer de balletjes met de rest van 
 de peterselie en serveer direct met  
 de kruidenmosterd. 

Kip of ei-terrine voor lunch
 Voor 8-10 personen 

 ± 170 min. + 1 nacht rusten 

INGREDIËNTEN
400 g kipdijfilet, fijngemalen
400 g varkensgehakt 
30 plakjes pancetta of gerookt 
ontbijtspek
1 teentje knoflook, geperst
blaadjes van 8 takjes tijm
50 ml droge sherry 

2 eieren, losgeklopt
50 g pistachenoten
40 g gedroogde cranberry’s
1 tl colorozo-/slagerszout  
voor een mooi roze kleur
versgemalen peper
10 zachtgekookte eieren, gepeld
cranberrycompote, voor erbij
Ook nodig: patévorm of cakeblik (1 liter)

BEREIDING
•  Verwarm de oven voor op 180°C.
•  Bekleed de vorm met de plakjes  
pancetta zo dat deze over de rand  
hangen en straks ook de bovenkant 
van de terrine kunnen bedekken.

•  Meng de rest van de ingrediënten, 
behalve de gekookte eieren en de 
compote, door elkaar in een kom.

•  Vul de terrinevorm met de helft  
van het gehaktmengsel.

•  Druk goed aan en leg de eieren in  
de lengte in het midden.

•  Dek af met de rest van het mengsel  
en druk weer goed aan.

•  Dek af met de pancetta.
•  Leg er een laag bakpapier over en  
sluit goed af met de deksel of een  
vel aluminiumfolie.

•  Zet de vorm in een diepe ovenschaal 
en vul die tot halverwege met kokend 
water.

•  Bak de terrine in het midden van de 
oven in ± 1½ uur gaar.

•  Neem uit de oven en laat afkoelen.
•  Verwijder de deksel en knip een stuk 
karton op de maat van de terrine.

•  Leg het karton op het bakpapier en 
verzwaar het met blikjes, potjes of  
een steen.

•  Laat de terrine zo 1 nacht in de koel-
kast rusten. 

•  Serveer met lekker brood of crackers 
en cranberrycompote. 

Bieslook-ei onder één kap als 
ontbijt 
Voor 4 personen  ± 35 min. 

INGREDIËNTEN
4 grote harde broodjes
½ bosje bieslook + extra om te garneren
2 el crème fraîche
4 grote eieren
50 g geraspte Parmezaanse kaas

BEREIDING
• Verwarm de oven voor op 180°C.
•  Snijd het kapje van de broodjes en 
verwijder net zoveel broodkruim als 
nodig is om ruimte te maken voor  
een ei.

•  Zet de broodjes op een bakplaat 

bedekt met bakpapier.
•  Bestrooi de binnenkant met zout  
en peper en verdeel er de helft van  
de kruiden en crème fraîche over.

•  Breek voorzichtig een ei in elk 
broodje.

•  Verdeel er de rest van de kruiden  
en crème fraîche over en bestrooi  
met zout en peper.

•  Bak de broodjes in het midden van de 
oven 20-25 min. of totdat het ei gaar is.

•  Bak de laatste 5 min. ook de kapjes 
van de broodjes mee.

•  Serveer de broodjes met de kapjes  
en bestrooi eventueel met een beetje 
Parmezaanse kaas. 

•  Garneer met bieslook. 

Knapperig bladerdeeg-nestje 
voor uitslapers
Voor 10 personen   ± 50 min. 
 
INGREDIËNTEN
1 pakje diepvries roomboterbladerdeeg 
150 g waterkers + extra om te garneren
100 g blanke amandelen, geroosterd
60 g Parmezaanse kaas, geraspt
1 flinke teen knoflook, grof gehakt
150 ml olijfolie, extra vergine
zout, versgemalen peper
10 zachtgekookte eieren, gepeld   
+ 1 losgeklopt ei

BEREIDING
•  Laat de plakjes bladerdeeg ontdooien.
•  Doe de waterkers, 60 g amandelen, 
Parmezaanse kaas, knoflook en olijf-
olie in de kleine kom van een keuken-
machine en hak tot een grove pasta.

•  Breng op smaak met zout en peper. 
•  Verwarm de oven voor op 180°C.
•  Schep telkens 1 theelepel waterkers-
pesto in het midden van elk plakje 
bladerdeeg.

•  Leg er een ei op en vouw 2 hoeken 
van het bladerdeeg naar elkaar en 
druk of plak deze goed vast.

•  Leg de pakketjes in de vorm van  
een krans op een bakblik bekleed  
met bakpapier. 

•  De pakketjes moeten goed tegen 
elkaar liggen, zodat ze aan elkaar  
vast zullen bakken.

•  Bestrijk het bladerdeeg met het  
losgeklopte ei.

•  Bak de krans in het midden van de 
oven in ± 25 min. gaar.

•  Rooster intussen in een droge koeken-
pan de overige amandelen lichtbruin.

•  Schep wat van de pesto door de rest 
van de waterkers.

•  Serveer de krans met de aangemaakte 
waterkers en garneer met amandelen.

Recepten paassurprise

De gevulde nestjes van 
bladerdeeg vormen samen  
een smakelijke krans
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Van roomwit tot heldergeel en het hele spectrum 
ertussenin; het zijn dé tinten voor Pasen.  
Ze inspireerden ons tot 10 zelfmaakideeën met  
narcissen, krokussen en andere voorjaarsbloeiers  
met – uiteraard – hier en daar een decoratief eitje.
FOTOGRAFIE ROB VAN DER VET  STYLING JET KRINGS

 Zonnig wit 
Decoraties voor binnen en buiten

Bloeiende paastak 
De mooiste manier om krokussen naar binnen  
te halen: steek ze in met water gevulde glazen  
eieren. Het ophangkoord of binddraad is rond  

de hals stevig vastgezet met een druppel  
secondenlijm. Bloemen: krokus ‘Jeanne d’Arc’,  

tak van kronkelwilg.

ZelfZelf
MakenMaken

Kwartelkrans 
Als kralen zijn de uitgeblazen kwartel- en kriel-
kipeitjes aan ijzerdraad geregen. In de vorm van 
een ei levert dat een bijzondere paaskrans op. In 
het midden een mandje met wat mos, bloemen 

en een groot ganzenei. Bloemen: mininarcis (Leu-
cojum), hazelaartakken, jonge geraniumblaadjes.
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Bloesemexplosie 
Hoe simpel en mooi zijn een paar uitbottende 
hazelaartakken en bloesem van de sleedoorn. 

De jonge clematis zorgt voor een groen accent. 

Gevulde eieren 
Grote kippen- en ganzeneieren zijn leeggeblazen 

en met binddraad van een onderzettertje voorzien. 
Maak hiervoor in een draad van ongeveer 30 cm op 

gelijke afstand vier ‘lussen’, die vervolgens tot 
pootjes worden gebogen. Vul de eieren met witgele 

lentebloemen. Bloemen: witte druifjes, narcis 
(Narcissus ‘Bridal Crown’), witte tulp, Leucojum, 

perzikbloesem, lelietje-van-dalen en bloesem van 
een vroegbloeiende Clematis armandii ‘Enham Star’.
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Bollennestje
Wie het geluk heeft om een verlaten 

vogelnestje te vinden, vult het met bloeiende 
bolletjes en een uitgeblazen ganzenei.  
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Accent van mos 
Op de grijze schaal liggen bloemetjes van de 

Allium, uitgeblazen eieren, mos en veertjes van de 
parelhoen. Op de witte schaal een krans van 

kersenbloesem en kronkelwilg.



Eerste dag buiten
Eenmaal in de lentezon mogen overal narcissen 

(Narcissus ‘Mount Hood’) geuren. 

Gestapeld
voorjaar

Oude vogelkooitjes laten zich 
prima promoveren tot 

bloembakken. Hier met witte 
narcissen ‘Bridal Crown’.
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Mandje van 
wilgentakken 

Voor dit hangende lentenest is 
eerst van wilgentakken een ‘wiel’ 

gemaakt, verstevigd met binddraad. 
De bodem is bedekt met plaatmos 

en het wiel is opgevuld met soepele 
wilgen- en berkentakjes. Bloemen: 

Narcissus ‘Ice follies’ en dubbele 
Narcissus ‘Cassata’, plaatmos.

Tafel vol 
lente

Lentefeestje op de buitentafel 
met een grote mand als 

eyecatcher: bekleed met mos 
en gevuld met Leucojum 

en witte druifjes.
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De keuken in

DE KEUKEN INDE KEUKEN IN
DE MOESTUIN ALS BASIS
De één moestuiniert voor de ontspanning of om meer buiten te 
zijn en de ander wil meer zelfvoorzienend leven. Er zijn veel rede-
nen om een moestuin te hebben. Het resultaat is bijna altijd dat je 
meer verse producten eet. De moestuin voorziet je van groenten, 
fruit, kruiden, zaden, noten, pitten en granen. Deze pure produc-
ten en onbewerkte ingrediënten spelen de hoofdrol in dit boek. 
Logisch gevolg hiervan is dat de recepten zo weinig mogelijk 
bewerkte (geraffineerde) ingrediënten bevatten en bijna allemaal 
plantaardig zijn. Onbewerkte voeding heeft enorme gezondheids-
voordelen, dus laat je oogst het middelpunt van je voeding zijn. Er 
valt zoveel te beleven met de moestuin op je bord!
Je smaakpapillen zijn gewend aan geraffineerde suiker, conserve-
ringsmiddelen, ongezonde toevoegingen en vetten. Je zult mis-
schien tijd nodig hebben om de smaak van pure ingrediënten een 
plaats te geven. Zo verging het mij althans. Er vinden iedere secon-
de enorm veel processen plaats in je lichaam zodat je goed kunt 
functioneren. Om die goed te laten verlopen zijn er onder andere 
vitamines, mineralen, vetzuren, gezonde koolhydraten, eiwitten, 
sporenelementen en pre- en probiotica nodig. En je raadt het al… 
Die zitten in onbewerkte en gevarieerde voeding. Met gezonde voe-
ding investeer je dus in jezelf. Niet alleen voor vandaag, maar ook 
voor een vitale toekomst. 
Nog een reden waarom ik zo enthousiast ben over koken met de 
oogst uit de tuin: lokaler kan het niet worden. Dit bleek ook een 
behoorlijke uitdaging. Vleesgerechten geven nu eenmaal een diepe 
umamismaak aan gerechten, en exotische producten zoals avoca-
do, mango en ananas lijken bijna onmisbaar als je gezond en sui-
kervrij wilt eten. Naast dat de gerechten gezond en duurzaam zijn, 
moeten ze uiteraard ook vooral lekker zijn! Ik kies daarom soms 
ervoor toch bijvoorbeeld suiker te gebruiken. 
Als vuistregel houd ik aan: 80% van wat ik eet is voedend, en met 
de overige 20% ben ik vrij om te doen wat ik wil of nodig vind voor 
het eindresultaat.
Ik hoop dat ik je kan laten zien dat je kunt genieten van smaakvol-
le gerechten die niet alleen vullen maar ook voeden. En zeg nu 
zelf: gekweekt in eigen tuin smaakt toch zoveel beter!
Tevens deel ik graag mijn tips met je om zo duurzaam en plezierig 
mogelijk te werk te gaan in je keuken. Met deze tips verwerk je je 
oogst op een snelle manier, voorkom je voedselverspilling, vermin-
der je je energiegebruik en kun je recyclen als een pro. 

BENODIGDHEDEN
De meeste spullen die je nodig hebt kun je ook in de kringloop-
winkel of online tweedehands aanschaffen. Rondvragen in je 
omgeving levert ook vaak iets op. Kun je iets tweedehands niet 
vinden? Ga dan op zoek naar een duurzaam en gedegen merk, 
zodat je jarenlang vooruit kunt met je nieuwe aanschaf. Let erop 
dat je makkelijk bepaalde onderdelen kunt vervangen bij eventue-
le slijtage. 

•  AFWASTEIL Misschien heb je een vaatwasser en heb je daarom 
geen afwasteil meer. Toch is het handig er een te hebben. Ten 

opzichte van een spoelbak is minder water nodig voor een mid-
delgrote afwasteil, terwijl je dit water vervolgens kunt recyclen 
door je planten hiermee water te geven. De planten dicht bij mijn 
keuken doen het daarom eigenlijk altijd het beste!

•  SCHERP KOKSMES EN EEN GROTE SNIJPLANK Er vindt veel snij-
werk plaats met oogst uit eigen tuin. Een scherp koksmes en een 
grote snijplank zijn daarom een echte must in de moestuinkeu-
ken. Als je een aardappelschilmesje gebruikt voor het fijnsnijden 
kost dat veel meer tijd en energie dan nodig is. Train daarom je 
snijtechniek en bekijk het filmpje op jessicakoomen.nl/boek.

•  SPATEL EN FLESSENTREKKER Naast een koksmes is de spatel mijn 
meest gebruikte keukengereedschap. Het laatste beetje saus, soep 
en jus blijft altijd achter na het uitgieten. Nu je weet welke bijzon-
dere weg jouw eten heeft afgelegd wil je niets meer verloren laten 
gaan. Ook met de ouderwetse flessentrekker kun je jouw huisge-
maakte tomatensaus of overheerlijke jam tot de laatste druppel 
uit de fles krijgen. 

•  MANDOLINE Een mandoline is een luxeproduct, maar je schaaft 
de mooiste gelijkmatige pompoenplakken voor een veggielasagne 
(zie blz. 184), dunne bietenschijfjes om mee te fermenteren of 
gelijkmatige plakken zoete aardappel om chips mee te maken 
ermee. Je salade krijgt een extra dimensie door roosjes te draaien 
van dunne courgetteschijfjes. 

•  HOUTEN NAGELBORSTELTJE Je moet behoorlijk wat schrobben in 
de moestuinkeuken. Van winterpeen en aardappels tot nagels! 
Met een nagelborsteltje kun je feilloos alle kleine plooitjes zand-
vrij maken. Hierdoor hoef je groente amper te schrapen of te 
schillen, wat resulteert in minder voedselverspilling. Oude nagel-
borsteltjes bewaar ik in de schuur om mijn tuinmateriaal of tuin-
meubels mee schoon te schrobben. 

•  GERECYCLEDE GLAZEN FLESSEN EN POTTEN Lege glazen potten 
zijn multifunctioneel! Breng ze dus niet naar de glasbak. Bewaar 
er kliekjes in, gebruik ze om groente in het zuur, appelcompote 
of stoofperen in te conserveren. Gedroogde kruiden kun je goed 
in potten bewaren en de potten fungeren ook als duurzame 
cadeauverpakking of vaas. Gebruik alleen onbeschadigde potten, 
flessen en deksels en verwijder alle lijmresten. Sommige etiketten 
zijn moeilijk te verwijderen. Breng potten waarvan het etiket niet 
los wil komen wel naar de glasbak.

•  RASP Zowel de fijne als de grove kant van de keukenrasp gebruik 
ik regelmatig. Als ik veel groente moet snijden is het soms handiger 
om te raspen, vooral als de groente toch in een saus gaat. Gerasp-
te groente gaart sneller. Je kunt geraspte groente – geblancheerd 
– invriezen en later weer verwerken. Denk bijvoorbeeld aan cour-
gette, pompoen of wortel. 

•  STOOMREKJE Met slechts een klein laagje water in de pan en een 
stoomrekje stoom je je groente snel gaar. De voedingsstoffen blij-
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800 gram knolvenkel
2 rode uien
400 gram tomaten
300 gram kastanjechampignons
2 knoflooktenen
½ theel. zeezout 
versgemalen zwarte peper
1 eetl. dille
milde olijfolie
1 middelgrote ui
½ theel. zeezout
150 ml chardonnay
200 ml kookroom
1 theel. maizena
1 bosje (15 gram) peterselie

Verhit de oven tot 200 °C. Snijd de knolvenkel over de lengte in plakken van  
1 tot 1½ centimeter, de rode ui in ringen van 1 centimeter en halveer de toma-
ten (als je kiest voor cherrytomaten houd je ze heel). Halveer de kastanjecham-
pignons en snijd de knoflook in plakjes. Spreid de knolvenkel, tomaat, kastanje-
champignons, uien en knoflook uit op een bakplaat, voeg het zeezout, de zwarte 
peper en dille toe en meng een royale scheut olijfolie door de groenten. Rooster 
in 20 tot 25 minuten gaar in de oven.

Verhit een scheut olijfolie in kleine pan met dikke bodem. Snipper de ui, fruit 
hem op middelhoog tot laag vuur, voeg het zeezout toe en bak tot de ui zacht 
en glazig is. Blus af met de chardonnay. Laat enkele minuten koken, voeg de 
kookroom toe en breng al roerend zachtjes aan de kook. Maak een papje van 
de maizena en een scheutje water en roer door de saus. Laat enkele minuten 
zacht doorkoken. 

Hak de peterselie inclusief de steeltjes fijn en roer door de saus. Houd enkele 
blaadjes achter om over de saus te strooien. Serveer de geroosterde groenten 
met de saus en wat blaadjes peterselie.

Ovengeroosterde venkel  
met roomsaus
• BIJGERECHT VOOR 4 PERSONEN •

Een snelle manier om een heerlijke maaltijd op tafel te krijgen is een baking tray: een ovenschaal vol heerlijkheden. Knol- en bolgroenten 
lenen zich hier enorm goed voor, maar wat niet eigenlijk! Zodra de bakplaat eenmaal de oven in kan, is jouw werk gedaan. Er gebeurt  
iets magisch in de oven als olie, kruiden, paddenstoelen en groenten worden samengevoegd. Het proces zorgt voor een hartige en  
gekaramelliseerde smaak vol umami. De roomsaus met een klein zuurtje is een goeie tegenhanger van de zoete groenten. Serveer met 
de Bloemkoolpuree van bladzijde 113 of met gestoomde krieltjes in de schil met een klontje boter, zout naar smaak en fijngehakte  
peterselie. Genieten maar. 

Knol- en wortelgewassen

136 137

NODIG: 
appelboor

2 appels
2 bieten
1 theel. milde olijfolie
zeezout naar smaak
2 theel. fijngehakte tijmblaadjes
1 theel. balsamicoazijn
1 theel. fijngehakte dragon + extra voor de 
topping
rasp van 1 biologische sinaasappel
¼ theel. zeezout
versgemalen zwarte peper
1 eetl. fijngehakte Oost-Indische-kers- 
kappertjes (zie blz. 150) + extra voor de  
topping
2 theel. mierikswortelpuree
1½ theel. azijn (bijv. Munt- of Dragonazijn, 
zie blz. 226)
100 gram amandelyoghurt 
20 gram bruine amandelen
12 Oost-Indische-kersblaadjes

Steek het klokhuis uit de appel met een appelboor. Snijd de appel in plakken 
van ¾ tot 1 centimeter. Snijd de rauwe biet in dunne plakken van 2 tot 3 milli-
meter. Bestrijk de plakken met olijfolie en bestrooi ze met zeezout. Bestrooi de 
appelplakken met de tijm en besprenkel de bietenplakken met de balsamico- 
azijn. Gril in een grillpan de bieten 5 minuten per kant en de appel 2 minuten 
per kant. De biet moet beetgaar zijn, maar zeker niet te hard.

Meng in een kom de dragon, sinaasappelrasp, het zeezout, de zwarte peper, 
kappertjes, mierikswortelpuree en azijn door de amandelyoghurt. Rooster de 
amandelen in een droge koekenpan en hak ze grof. 

Verdeel de Oost-Indische kersblaadjes, biet, appel over vier borden en schep  
de dressing eroverheen. Strooi de amandelen, nog een klein beetje fijngehakte  
dragon en fijngehakte kappertjes over de carpaccio en rasp nog wat sinaas- 
appelschil eroverheen. 

VARIATIETIP: Heb je geen Oost-Indische kers? Gebruik dan mosterdblad of 
rucola. 

Bietencarpaccio met Oost-Indische- 
kersblad en gegrilde appel 
• VOOR- OF BIJGERECHT VOOR 4 PERSONEN •

Als ik het blad van de Oost-Indische kers voor dit recept uit de tuin pluk, met in de andere hand een bosje bieten, besef ik elke keer  
opnieuw dat eten uit eigen tuin ongelofelijk verrijkend is, op meerdere vlakken. Je eigen ingemaakte Oost-Indische-kerskappertjes, 
aromatische kruiden en vers geoogste bieten; het geeft zo’n rijk gevoel! 
Geen appelboor in huis? Snijd de appels dan eerst in plakken en steek het klokhuis er met een flessendop uit. 

Knol- en wortelgewassen

Nu in de winkel  en eenvoudig te bestell  en via  
www.seasons.nl/moestuinboek

Seasons Moestuin
Zaaien, oogsten, (in)maken en koken
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In Seasons Moestuin vind je een schat 
aan praktische tips voor beginnende 
moestuiniers en DIY-oplossingen  
voor een biodiverse moestuinlifestyle. 
De ruim 120 recepten, ingedeeld op 
fruit-, kruiden- en groentesoorten,  
zijn voornamelijk glutenvrij,  
plantaardig en vrij van geraffineerde 
ingrediënten.
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