
Boerenkool 
is Berecool
Witlof, asperges, spitskool, bloemkool, savooikool, schorseneren, pastinaak of peterseliewortel: 
onze vrouw behandelt elke groente liefdevol en tovert zelfs de lelijkste gedrochten uit de 
versafdeling om tot een feest voor de smaakpapillen. Slechts één groente is haar een doorn in 
het oog en ligt haar gemeen krullend uit te dagen: boerenkool. Nochtans best cool, zo blijkt.

Door BarBara SeruluS, foto’s Maud vaN haegeNBorgh
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Ik ontmoette de boerenkool voor 
het eerst toen ik een gigantisch boe-
ket groene stugge bladeren in mijn 
wekelijkse groentepakket ontwaarde. 
Ik zocht op wat die snoodaard van 
een bioboer in mijn zak had gestopt 
en ontdekte dat het de nationale 
groentetrots van onze noorderburen 
was: boerenkool. In het bijzonder 
lekker met rookworst, las ik nog. 
Wegens geen ruimte in de groen-
telade zette ik het boeket boeren-
kool in een vaas op tafel. Ik hoopte 
dat het snel zou verwelken, zodat ik 
het onding op de composthoop kon 
zwieren om mijn falen niet langer te 
moeten aanzien. Maar boerenkool 
is sterk, de lijdensweg duurde niet 
minder dan drie weken.
Bleek dat het seizoen van boerenkool 
zich eindeloos uitstrekt, van oktober 
tot maart. Wat het mij als seizoensge-
bonden eter wel erg moeilijk maakte 
om boerenkool eeuwig te blijven 
negeren. Ik probeerde boerenkool 
te stoven, te koken, te roosteren. En 
ik gaf het op. Eén smet op mijn bla-

zoen kon ik wel verkroppen. Tot ik 
onbezorgd zon en ontspanning ging 
opzoeken in Californië en mijn reis-
bestemming zich onverwacht ont-
popte als een ware hinderlaag.

Hype in de states 
De westkust van de Verenigde Staten 
bleek de bakermat van de boeren-
koolhype die het land overspoelt. Wat 
begon als een zonovergoten reis werd 
een wraaktocht van de genegeerde 
boerenkool. De Amerikanen had-
den kale uitgeroepen tot superfood 
(Vitamine A! Vitamine C! Vetzuren! 
IJzer! Amper calorieën!) en vervol-
gens in alles verwerkt. Ik kon geen 
zak chips vastnemen of er bleek boe-
renkool in te zitten. Ze verschanste 
zich in elke smoothie die ik aan mijn 
lippen zette. En als ik nietsvermoe-
dend sushi bestelde, keek ze mij 
grijnzend aan van tussen de rijst en 
nori. Mijn moraal brak en ik zocht 
schoorvoetend toenadering tot de 
hipster van het groenterijk. 
Terug thuis begon ik voorzichtig te 

informeren naar boerenkoolrecep-
ten. Mijn grootste probleem bleek 
dat ik de boerenkool altijd en masse 
wou verwerken. Ik wou een hele kool 
doorjagen in één maaltijd. Terwijl 
bij boerenkool net het devies blijkt te 
zijn: met mate. Wat snippertjes hier, 
wat blaadjes daar. De smaak is vrij 
bitter en de textuur is onverwoest-
baar. 
Eens ik mijn tegenstander leerde 
kennen, zag ik mogelijkheden. Een 
beetje boerenkool in de omelet, een 
paar blaadjes in de minestrone, wat 
chips van boerenkool als aperitief. 
En zo veroverde de boerenkool haar 
plaatsje in mijn repertoire. Maar 
onze affaire blijft passioneel, opflak-
keringen van verliefdheid slaan om 
in bitsige confrontaties en krachtig 
gevloek. Hierbij deel ik vijf recepten, 
waarbij ik de stugheid van de boe-
renkool zoveel mogelijk probeer te 
omzeilen, zodat je enkel zijn lekker 
bittere smaak overhoudt, maar niet 
het eindeloze kauwen op de lederen 
blaadjes. »
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Boerenkoolstampers 
met spek

IngredIënten 
(voor 2 personen)
1 sjalot (geschild en gesnipperd)
150 g boerenkool (gewassen en 
gesnipperd)
700 g loskokende aardappelen
300 ml karnemelk
70 g boter + een extra klontje
Peper, zout, nootmuskaat
150 g gerookte speklapjes
2 eieren
1 à 2 el azijn

BereIdIng
1.  Stoof de sjalot aan in een klontje 

boter. Voeg wanneer de sjalot zacht 
is de gesnipperde boerenkool toe. 

Laat vijf minuutjes stoven onder 
deksel tot de boerenkool een beetje 
geslonken is. Breng op smaak met 
peper en zout.

2.  Schil de aardappelen en kook ze 
gaar in gezouten water. Verwarm de 
karnemelk tot onder het kookpunt. 
Giet de aardappelen af en stamp 
fijn met de pureestamper. Als je 
voor een smeuïge puree wil gaan, 
kun je de aardappelen ook door de 
roerzeef halen. 

3.  Smelt de boter in een pannetje en 
laat ze bruinen tot de kleur van 
hazelnootjes. Meng de warme 
karnemelk en de bruine boter 
onder de puree, samen met de 
koolsnippers. Breng op smaak 
met peper, zout en nootmuskaat 
naar smaak. Hou indien gewenst 
een klein beetje bruine boter aan 

de kant om af te werken. Het is 
de bedoeling dat deze puree vrij 
lopend is – voor een stevigere puree 
gebruik je wat minder karnemelk.

4.  Breng voor de gepocheerde eieren 
een pot water aan de kook, met een 
stevige scheut azijn. Wanneer het 
water kookt, maak een draaikolk 
door met een lepel in het water te 
roeren, in deze draaikolk breek 
je voorzichtig het ei. Wanneer 
het eiwit is gestold, is het ei 
klaar. Laat even uitlekken op een 
keukenpapiertje. Bak intussen het 
spek krokant in een hete pan zonder 
extra vetstof.

5.  Schep een paar stevige lepels 
karnemelkpuree op je bord, met in 
het midden een kuiltje voor je ei. 
Afwerken doe je met spek en het 
restje bruine boter.

BoerenkoolcHips 
met ansjovisdip

IngredIënten
voor de chips:
150 g boerenkool
1 el olijfolie
1 snuf zeezout

voor de dip:
3 ansjovisfilets (uit blik)
1 teen look
½ citroen 
1 tl mosterd
1 eierdooier
150 ml arachideolie
Versgemalen peper

BereIdIng
1. Verwarm de oven voor tot  

180 °C. Verwijder de harde stelen 
uit de boerenkoolbladeren. Was de 
boerenkool en dep of zwier ze helemaal 
droog. Scheur de bladeren in grove 
stukken. 

2.  Leg de stukken op een met bakpapier 
beklede bakplaat en besprenkel met 
olijfolie en zout. Verdeel met je handen 
de olijfolie over de bladeren, zodat 
alle stukken goed bedekt zijn met een 
laagje olie. Bak in de voorverwarmde 
oven ongeveer 10 minuten tot de 
blaadjes helemaal droog en krokant 
zijn.

3.  Mix voor de ansjovisdip de 
ansjovisfilets, look, eierdooier, mosterd 
en citroensap met een staafmixer tot 
je geen stukjes meer hebt. Voeg dan 
al mixend langzaam de olie toe tot je 
een lopende mayonaise krijgt. Proef en 
breng op smaak met peper.
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Frittata met Boerenkool 
en witte Bonen

IngredIënten 
(voor 4 à 6 personen)
2 kleine uien
1 teen look
2 el olijfolie
100 g boerenkool (gewassen en fijngesnipperd)
150 g gekookte witte bonen  
(zelf geweekt en gekookt of uit blik)
80 g ontpitte zwarte olijven (in ringetjes gesneden)
80 g feta, 10 eieren
Peper en zeezout
Eventueel: gerookt paprikapoeder of chili

BereIdIng
1.  Verwarm de oven voor tot 180 °C. Snipper de 

uien en look fijn en fruit aan in olijfolie zonder 
te bruinen. Voeg wanneer de uien zacht zijn de 
boerenkoolsnippers toe. Laat een paar minuten 
meebakken tot de kool een beetje is geslonken. Breng 
op smaak met peper en zout. 

2.  Stort de groenten in een ronde taartvorm, verkruimel 
de feta erover en strooi er vervolgens de olijven 
bovenop. 

3.  Klop in een mengkom de eieren los en breng op smaak 
met peper, zout en als je het wat pittiger wilt maken 
met chili of gerookte paprika. 

4.  Zet de frittata in de oven en bak gedurende 30 
minuten tot hij stevig is. Serveer warm of koud met 
een fris slaatje. 

pesto van Boerenkool

IngredIënten
60 g gepelde amandelen
150 g boerenkool (of 200 g als je graag de bitterheid van 
de kool in de pesto proeft)
60 g parmezaan, in blokjes gesneden
150 ml olijfolie
Zeste en sap van ½ citroen
1 teen look
Peper en zeezout

BereIdIng
1.  Rooster de amandelen in een droge pan. Houd ze 

goed in de gaten, want noten verbranden snel. Als ze 
beginnen te geuren en een lichtbruine kleur krijgen, 
haal je ze van het vuur om af te koelen. 

2.  Verwijder de harde stelen uit de boerenkoolbladeren. 
Was de boerenkool en dep ze droog. 

3.  Mix in de blender de boerenkool, parmezaan, 
amandelen en look. Voeg olijfolie, citroensap en 
zeste toe. Proef de pesto en breng op smaak met 
versgemalen peper en zeezout. 

japanse 
Boerenkoolsalade 
met zeewier
IngredIënten 
(voor 4 personen)
150 g boerenkool
½ komkommer
2 tl sojasaus of shoyu
6 tl geroosterde sesamolie
2 el sesamzaad
3 el gedroogd zeewier (dulse of een ander 
zeewier dat je lekker vindt)

BereIdIng
1. Verwijder de harde stelen uit 

de boerenkoolbladeren. Was de 
boerenkool en dep of zwier ze helemaal 
droog. Rol de bladeren op en snijd 

in zo fijn mogelijke reepjes. Doe de 
boerenkoolsnippers in een mengkom 
en voeg de sojasaus en sesamolie toe. 
Kneed met je handen de dressing in de 
reepjes boerenkool. Aarzel niet om de 
boerenkool goed te lijf te gaan en echt te 
knijpen in de groene massa, zo wordt ze 
zacht en hoef je straks niet eindeloos te 
kauwen. 

2.  Schil de komkommer, snijd hem 
overlangs en schraap met een lepel de 
zaadlijsten eruit. Snijd de komkommer 
in dunne halve maantjes. Meng de 
komkommer, de sesamzaadjes en het 
zeewier onder de koolreepjes.

 Lekker als bijgerecht bij Aziatisch 
geïnspireerde rijstschotels of met  
wat avocado als lunchsalade.
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