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4 Ontbijtgerechten
Er zijn veel kant-en-klare ontbijtproducten op
de markt; ontbijtgranen, kwark, luxe broodjes,
krentenbrood, suikerbrood en tal van andere
lekkere dingen. Maak je een ontbijtbuffet dan
mag, naast een paar kant-en-klare producten,
een ei uiteraard niet ontbreken. Verrassend
om elke dag op een andere manier eieren te
serveren. In dit hoofdstuk vindt u tien verschillende gerechten met eieren die stuk voor
stuk eenvoudig en snel zijn te bereiden. En
dat is belangrijk, want voor het ontbijt al uren
in de keuken staan, zullen de meeste koks
minder prettig vinden.

22

             Zacht                                        Medium                                     Hard         

23

1 Gekookt ei
Hoe kook je een perfect eitje?

Kooktijden in koud water opgezet:
(gerekend vanaf het moment dat het water begint

U kunt eieren koken door ze in koud water te
leggen en daarna aan de kook te brengen. De
eieren moeten dan net onder water staan.
Voordeel van deze methode is, dat de kans
op het barsten van de schaal minder groot is.
Het is ook mogelijk om de eieren in kokend
water te laten zakken en dan enige tijd te laten
koken. Deze laatste methode geeft meer risico
op kapotte eieren. Overigens, het is beter om
het water tegen de kook aan te houden dan te
laten koken. Als het water kookt “dansen” de
eieren en dat kan de schaal kapot doen gaan.
Belangrijk is om de eieren na het koken te laten
“schrikken” door ze met koud water te spoelen. Door dit te doen zijn ze gemakkelijker te
pellen. Nog gemakkelijker wordt het pellen als
u de eierschaal na het “schrikken” kneust en
nog even in het water laat liggen. Er vormt zich
dan namelijk een waterfilmpje tussen het eiwit
en de schaal.

te koken)

Soort gekookt ei
Zachtgekookt
Medium
Hardgekookt
		

Klein Groot
3
4
6

4
5
7 minuten

Kooktijden in kokend water opgezet:

Soort gekookt ei
Zachtgekookt
Medium
Hardgekookt

Klein
3
5
7

Groot
4
6
9 minuten
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Tip:
Zijn de eieren moeilijk te pellen, gebruik dan de steel
van een glad theelepeltje dat je tijdens het pellen tussen het eiwit en de schaal mee laat glijden.
Tip:
Voeg zout aan het water toe. Eiwit stolt namelijk sneller in zout water. Kleine beschadigingen van de schaal
zullen dan minder snel een “uitgekookt”ei tot gevolg
hebben.
Tip:
Je kan na het koken de dooier verwijderen en het ei
vullen met scrambled eggs of eiersalade, zelfgemaakt
of kant-en-klaar gekocht. Zo krijg je een aantrekkelijke
variatie op het gewone eitje.
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5 Voorgerechten
In Nederland is soep het meest bekende
voorgerecht dat vaak alleen geserveerd wordt
bij bijzondere gelegenheden of als er gasten
zijn. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de
voormalige Oostbloklanden waar vrijwel bij
elke warme maaltijd soep als voorgerecht op
tafel komt. Maar soep is uiteraard niet het enige voorgerecht wat wij onze gasten kunnen
aanbieden. Een pasteitje, een salade of een
ander voor- of tussengerecht kan een verrassende opwaardering van de maaltijd zijn.
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1 Champignonsoep
Benodigdheden:
2,5 liter bouillon
500 gram verse champignons
100 gram room
150 gram bloem
125 gram boter
zout
tabasco
kruiden

Bereidingswijze:
Trek een bouillon van 2500 gram water en 250 gram champignons in kwarten gesneden. Zet daarvoor de champignons in
koud water op en breng het heel langzaam aan de kook. Laat
het daarna minimaal nog een uur zachtjes koken. Als de bouillon voldoende kleur heeft, de champignons verwijderen. Deze
worden verder niet gebruikt. Laat de bouillon volledig afkoelen.
Maak  vervolgens  een roux (5 delen boter, 6 delen bloem) van
125 gram boter en 150 gram bloem. Op matig vuur mengen
met een spatel tot er belletjes ontstaan.
Daarna de koude bouillon al roerend beetje bij beetje toevoegen totdat de dikte van gebonden soep bereikt is.
Doe dan de overige champignons, in vier of acht parten over

langs gesneden, erbij en
maak de soep op smaak met
zout en tabasco. Als u kleine
champignons heeft, laat ze
dan heel. Laat de soep zachtjes op laag vuur staan totdat
de champignons gaar zijn.
Opdienen op 70 tot 80 graden met wat zeer fijn gesneden bladkruiden, bijvoorbeeld
peterselie, en iets room.
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