
EMINENTE
CONDIMENTEN
Elke graad waarmee de aarde opwarmt doet de kans om ingesneeuwd te 
raken dalen, maar dat weerhoudt onze vrouw er niet van om zich voor 
te bereiden op het ergste. Deze winterse inmaakrecepten bevredigen in 
één beweging ook haar oppotdrang en brengen kleur en een pikante, 
frisse, kruidige of zoete toef op het bord.
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INGREDIËNTEN:
Witte kool 
Zeezout
Een handvol jeneverbessen
Grote glazen weckpotten 
(zonder deksel) van +/- 1,5 liter

	 BEREIDING:
1.  Haal de buitenste bladen van de kool, 

snijd ze in vier kwarten en verwijder 
de harde kern. Houd een aantal grote 
stukken koolblad apart. Schaaf de 
kool met een mandoline of een scherp 
mes in dunne reepjes. Weeg de kool-
reepjes en bereken hoeveel zout je 
zult nodig hebben: 3% van het totale 
gewicht is een goede verhouding. 
Je kunt ook een beroep doen op je 
smaakzin en het zout beetje bij beetje 
toevoegen tot je de smaak goed vindt. 
Meng het zout en de kool in een grote 
mengkom en kneed de kool tot ze haar 

weerstand verliest en haar sap begint 
te lossen. Dit vergt wat geduld en 
gespierde armen, maar hoe meer sap 
je loskrijgt, hoe minder water je straks 
zult moeten toevoegen.

2.  Hevel de gekneusde kool samen 
met een tiental jeneverbessen in een 
schone glazen weckpot. Druk de kool 
goed aan, zodat er geen luchtbellen in 
de pot zitten en de kool onder komt te 
staan in het vocht. Als er niet genoeg 
vocht is vrijgekomen, kun je aanvullen 
met een pekel van water met 3% zout. 
Belangrijk is dat alle kool onderstaat: 
koolstukjes die bovendrijven, zijn niet 
afgesloten van de lucht en kunnen 
beginnen te schimmelen. Je kunt de 
grote koolbladeren die je apart hebt 
gehouden gebruiken om de pot boven-
aan af te sluiten zodat er geen stukjes 
beginnen te drijven. Zorg dat ook dit 
koolblad onder de pekel staat. 

3.  Sluit de bokaal af met een glazen dek-
sel dat erbovenop rust, maar niet vol-
ledig afsluit van de lucht: ideaal is het 
deksel van je weckpot zonder de rub-
beren ring. Laat de kool minstens tien 
dagen op een koele plaats fermen-
teren. Tijdens dit proces kan er wat 
schuim op de pekel komen te staan 
en begint er van alles te borrelen bin-
nenin, dat is normaal. Kijk goed uit 
dat er geen ongewenste stukjes kool 
naar boven komen drijven die de boel 
doen schimmelen. 

4.  Proef na tien dagen regelmatig van je 
zuurkool. Wanneer je de smaak goed 
vindt, plaats de pot dan in de koel-
kast, dan stopt de fermentatie en blijft 
de smaak stabiel. Als je eerste lading 
goed gelukt is, kun je beginnen te 
experimenteren met veenbessen, kar-
wijzaad of wat rodekool voor een knal-
roze versie van zuurkool.

ZUURKOOL

INGREDIËNTEN:
2 kg kraakverse seizoensgroenten 

(kies naargelang het seizoen een mix 
van bloemkool, wortel, sjalot, venkel, 

rode ui, boontjes, groene selder)
100 g zeezout

2 el neutrale olie
2 el mosterdzaad

2 el fijngemalen komijnzaad
2 el kurkumapoeder

½ el nootmuskaat (geraspt)
4 el bloem

500 ml wittewijn- of ciderazijn
2 appels (geraspt met de schil)

6 el suiker
3 tenen look (geperst of fijngehakt)

4 blaadjes laurier
Glazen bokalen met passende 

metalen deksels

	 BEREIDING:
1.  Was en schil de groenten en snijd ze in 

hapklare stukjes van 1 à 1,5 cm. Meng 
de stukjes in een kom met het zeezout. 
Laat de groenten minimaal een uur 
en maximaal een nacht afgedekt in de 
koelkast pekelen. Spoel af en laat het 
overtollige vocht uitlekken door een 
vergiet. 

2.  Verhit in een hoge pan (waar al je 
groenten straks in passen) de olie en 
bak hier het mosterdzaad, de komijn, 
kurkuma en nootmuskaat in tot de spe-
cerijen beginnen te geuren. Voeg dan de 
bloem toe en blus beetje bij beetje met 
de azijn tot je een dikke pasta krijgt. 
Voeg dan de appels, suiker, look en lau-
rier toe en laat nog twee minuten mee-
bakken.

3.  Roer nu de uitgelekte groenten onder 
de kruidenpasta en meng goed tot alle 
stukjes onder een laagje kruidenmeng-
sel zitten. Als  de pasta niet vloeibaar 
genoeg is, kun je nog wat water toe-
voegen. Laat de groenten op een zacht 
vuurtje sudderen tot ze beetgaar zijn, 
ongeveer tien tot vijftien minuten. 

4.  Schep het hete mengsel in steriele boka-
len. Druk de pickles goed aan, zodat er 
zo weinig mogelijk lucht in de bokaal 
zit. Zorg dat de rand van de bokaal goed 
schoon is voor je het deksel dichtdraait. 
Als je gemorst hebt, kun je ze schoon-
maken met een propere handdoek en 
wat heet water. Draai de potten om 
zodat ze zich vacuüm kunnen trekken. 

5.  Bewaar de afgekoelde potten pickles 
op een donkere plaats. Wacht min-
stens een maand om de eerste pot open 
te trekken, zolang hebben de smaken 
nodig om op elkaar in te werken. Je 
geduld zal beloond worden.

PICKLES 
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INGREDIËNTEN:
2,5 kg tomaten (gewassen en 
in stukken gesneden) of 
1,5 liter passata (in de winter)
1 rode paprika (fijngehakt)
2 rode uien (fijngesnipperd)
2 tenen knoflook (geperst of fijngehakt)
100 ml wijnazijn
75 g bruine suiker
2 tl paprikapoeder
2 tl nootmuskaat
2 tl verse geraspte gember
¼ tl cayennepeper
1 el fijngemalen korianderzaad
1 kruidnagel
Zwarte peper en zeezout
Glazen bokalen of flessen met passende 
metalen deksels

	 BEREIDING:
1.  Zet de tomaten of de passata samen 

met de look en de ui in een kook-
pot op het vuur en laat een uurtje op 
een zacht vuur sudderen. Voeg een 
scheutje water toe als het mengsel 
dreigt aan te bakken. Roer regelma-
tig.

2.  Mix de tomatensaus glad met een 
staafmixer en voeg de azijn, suiker 
en alle kruiden toe. Laat de saus nog 
ongeveer anderhalf uur verder sudde-
ren, tot ze voldoende is ingekookt. Dit 
kun je testen door een metalen lepel 
in de saus onder te dompelen en te 
kijken of de saus op de bolle kant blijft 
kleven. Als de saus er meteen afloopt, 
laat je ze nog wat verder indikken. 

3.  Breng de ketchup op smaak met 
peper en zout als hij de gewenste 
dikte heeft en schep de hete saus in 
steriele glazen bokalen of f lessen. 
Zorg dat de rand van je bokaal goed 
schoon is voor je het deksel dicht 
draait. Als je gemorst hebt, kun je 
ze schoonmaken met een propere 
handdoek en wat heet water. Draai 
de bokalen om zodat ze zich vacuüm 
kunnen trekken. Bewaar de ketchup 
op een donkere plaats tot gebruik. Als 
je een pot openmaakt, bewaar je die 
het best in de koelkast.

KETCHUP

EINDE

INGREDIËNTEN:
100 g mosterdzaad 
(licht, donker of een mix)
100 ml zachte azijn 
(wijn-, cider- of fruitazijn)
100 ml water
½ tl kurkuma
50 g suiker
Peper en zeezout

	 BEREIDING:
1.  Week het mosterdzaad 1 

nacht in de mengeling van 

de azijn met het water. Giet 
de volgende dag het mos-
terdzaad met het vocht in 
een blender. Voeg de krui-
den en de suiker toe en mix 
tot een gladde pasta (of stop 
vroeger met mixen als je een 
grove mosterd wilt). 

2.  Schep de mosterd in een pot 
en bewaar in de koelkast. 
Geef de mosterd minstens 
een week de tijd om zijn aro-
ma’s te ontwikkelen. 

3.  Je kunt naar hartenlust 
experimenteren met het 
toevoegen van kruiden (dra-
gon is heel lekker, maar ook 
paprika of rozemarijn doen 
het goed) of je vervangt het 
water door je favoriete soort 
wijn of bier. Extra pittig 
maak je de mosterd door een 
pepertje of cayennepeper 
toe te voegen. De suiker kun 
je vervangen door ahornsi-
roop, honing of rijststroop. 

MOSTERD
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INGREDIËNTEN:
100 g mosterdzaad 
(licht, donker of een mix)
100 ml zachte azijn 
(wijn-, cider- of fruitazijn)
100 ml water
½ tl kurkuma
50 g suiker
Peper en zeezout

	 BEREIDING:
1.  Week het mosterdzaad 1 

nacht in de mengeling van 

de azijn met het water. Giet 
de volgende dag het mos-
terdzaad met het vocht in 
een blender. Voeg de krui-
den en de suiker toe en mix 
tot een gladde pasta (of stop 
vroeger met mixen als je een 
grove mosterd wilt). 

2.  Schep de mosterd in een pot 
en bewaar in de koelkast. 
Geef de mosterd minstens 
een week de tijd om zijn aro-
ma’s te ontwikkelen. 

3.  Je kunt naar hartenlust 
experimenteren met het 
toevoegen van kruiden (dra-
gon is heel lekker, maar ook 
paprika of rozemarijn doen 
het goed) of je vervangt het 
water door je favoriete soort 
wijn of bier. Extra pittig 
maak je de mosterd door een 
pepertje of cayennepeper 
toe te voegen. De suiker kun 
je vervangen door ahornsi-
roop, honing of rijststroop. 

INGREDIËNTEN:
2,5 kg tomaten (gewassen en 
in stukken gesneden) of 
1,5 liter passata (in de winter)
1 rode paprika (fijngehakt)
2 rode uien (fijngesnipperd)
2 tenen knoflook (geperst of fijngehakt)
100 ml wijnazijn
75 g bruine suiker
2 tl paprikapoeder
2 tl nootmuskaat
2 tl verse geraspte gember
¼ tl cayennepeper
1 el fijngemalen korianderzaad
1 kruidnagel
Zwarte peper en zeezout
Glazen bokalen of flessen met passende 
metalen deksels

	 BEREIDING:
1.  Zet de tomaten of de passata samen 

met de look en de ui in een kook-
pot op het vuur en laat een uurtje op 
een zacht vuur sudderen. Voeg een 
scheutje water toe als het mengsel 
dreigt aan te bakken. Roer regelma-
tig.

2.  Mix de tomatensaus glad met een 
staafmixer en voeg de azijn, suiker 
en alle kruiden toe. Laat de saus nog 
ongeveer anderhalf uur verder sudde-
ren, tot ze voldoende is ingekookt. Dit 
kun je testen door een metalen lepel 
in de saus onder te dompelen en te 
kijken of de saus op de bolle kant blijft 
kleven. Als de saus er meteen afloopt, 
laat je ze nog wat verder indikken. 

3.  Breng de ketchup op smaak met 
peper en zout als hij de gewenste 
dikte heeft en schep de hete saus in 
steriele glazen bokalen of f lessen. 
Zorg dat de rand van je bokaal goed 
schoon is voor je het deksel dicht 
draait. Als je gemorst hebt, kun je 
ze schoonmaken met een propere 
handdoek en wat heet water. Draai 
de bokalen om zodat ze zich vacuüm 
kunnen trekken. Bewaar de ketchup 
op een donkere plaats tot gebruik. Als 
je een pot openmaakt, bewaar je die 
het best in de koelkast.


