
Bij ‘Duitse keuken’ denken veel mensen aan zware 
kost, bergen vlees en borden vol zuurkool. Nou is 
de gemiddelde Duitser inderdaad niet snel bang 
voor een lap vlees, maar het zuurkool-worst-cliché is 

behoorlijk achterhaald. Niet alleen gebruiken Duitsers 
graag wat hun grond en het seizoen te bieden hebben (en 

dat al lang voordat dat mode werd), ze koken vaak heel goed voor een heel 
redelijke prijs. Zelfs in het kleinste dorpje kun je meestal uitstekend eten; 
soms wat traditioneel – en dat kan verrassend lekker zijn! – maar vaak ook 
modern, licht en inventief. Niet voor niets worden de meeste Michelinsterren 
buiten Frankrijk elk jaar weer in Duitsland verdeeld. En wie ooit een bezoekje 
aan een Duitse bakker heeft gebracht, zal beamen dat Duits brood en gebak 
nauwelijks te evenaren zijn. Om nog maar te zwijgen van wat de Duitse 
wijnhellingen te bieden hebben…

De Duitse keuken telt talloze klassiekers, van Klopse tot Schupfnudeln en  
de omineuze Kalter Hund. Ze hebben vaak een sterk regionaal karakter:  
zo vind je in de Noord-Duitse keuken vanzelfsprekend veel vis, en is het 
zuiden duidelijk beïnvloed door onder meer de Oostenrijkse keuken. Maar  
ook een klassieker kan soms best een opfrisser gebruiken. En dus hebben 
sommige recepten een nieuw jasje gekregen (of enkel een stel nieuwe  
sokken) en schitteren andere gerechten in al hun traditionele glorie. 

Houd je van lekker eten, doe jezelf dan een lol en laat al die clichés los. 
Geniet van wat de moderne Duitse keuken te bieden heeft, schenk er een 
glas sekt bij en lass deine Seele baumeln!

I KOCH! I
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Voorgerechten en soepenI29

voor 4 eters

32 wijngaardslakken (blik)
3 el boter
1 el bloem
350 ml kruidenbouillon
350 ml droge witte (Badische) wijn
scheutje citroensap
2 teentjes knoflook
150 ml kookroom
1 eierdooier
vers geraspte nootmuskaat
1 el gladde peterselie, fijngesneden
zout, peper

1. Laat de slakken uitlekken; het vocht wordt niet gebruikt. Smelt 2 el boter 
in een ruime pan en strooi de bloem erbij. Bak kort en giet er dan beetje 
bij beetje de bouillon bij. Zet het vuur wat hoger en blijf goed roeren tot 
er geen klontjes meer te zien zijn.

2. Giet de witte wijn erbij en breng op smaak met citroensap, zout en peper. 
Laat zachtjes koken.

3. Verwarm ondertussen 1 el boter in een kleine koekenpan; kneus en 
snijd de knoflooktenen klein en bak die in de boter. Doe de helft van de 
slakken erbij, schud ze goed door de boter en neem van het vuur; maal er 
wat peper boven. Snijd de overige slakken klein.

4. Roer in een kommetje de room los met de eierdooier. Schep drie eetlepels 
van de warme soep erbij en roer goed.

5. Neem de soep van het vuur en klop met een garde het roommengsel 
erdoor. Voeg de kleingesneden slakken toe en verwarm de soep nog 
even op heel laag vuur door; laat niet meer koken! Breng op smaak met 
nootmuskaat.

6. Schep de soep in kommen, verdeel er de gebakken slakken over, garneer 
met peterselie en serveer. 

Badische Schneckensuppe

[ Badische slakkensoep ]
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Hoofdgerechten I 50

Flammkuchen lijkt misschien in de verte op een pizza, maar de smaak en 
consistentie zijn echt anders. Het deeg wordt traditioneel met verse gist 
gemaakt, maar dit recept is zeker zo makkelijk! 

voor 1 grote bakplaat

1. Meng de ingrediënten voor het deeg in een ruime kom. Het deeg mag 
niet te zeer plakken (voeg dan wat extra bloem toe) maar ook niet te 
droog zijn (voeg dan wat extra bronwater toe). Vorm het tot een bal en 
leg die in folie gewikkeld 1 uur in de koelkast.

2. Verwarm de oven voor op 220 °C. Snijd het spek in kleine, smalle reepjes. 
Pel de uien en snipper die heel fijn. Vermeng in een kom de crème fraîche 
met de kwark en knoflook en breng op smaak met nootmuskaat, peper en 
zout. Trek de blaadjes van de tijm los en schep die door het mengsel.

3. Rol het deeg met een deegroller uit op een met bakpapier beklede 
bakplaat, tot ca. 5 mm dik (een Flammkuchenbodem hoort heel dun te 
zijn!) Verdeel de kwarklaag over het deeg en bedek gelijkmatig met spek 
en ui. Verlaag de oventemperatuur tot 200 °C en bak de Flammkuchen 
10-15 min. in het midden van de oven, tot de randen bruin zijn. 

Flammkuchen

[ Lijkt-op-een-pizza-maar-is-het-niet-flammkuchen ]

voor het deeg:
300 g bloem
125 ml bronwater met bubbels
4 el zonnebloemolie
snufje zout

voor de vulling:
150 g gerookt spek 
3 rode uien
125 g crème fraîche
200 g volle Franse kwark 
1 teentje knoflook uit de pers
1 mespunt nootmuskaat, vers geraspt
peper, zout
1 takje tijm
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HoofdgerechtenI39

voor 4 eters

600 g vastkokende aardappelen, gekookt
1 kleine rode ui
2 lente-uitjes
3 zoetzure augurken
halve komkommer, zaadjes verwijderd
zout, peper
4 eieren
2 el verse dille, fijngesneden

voor de dressing:
1 tl mosterd
2 el wittewijnazijn
2 kakelverse eierdooiers
250 ml zonnebloemolie
zout, peper
150 ml yoghurt
2 tl limoensap

1. Snijd de gare aardappelen in plakken en doe in een kom. Snipper het 
uitje en doe bij de aardappelen; snijd ook de lente-uitjes klein en voeg 
toe. Snijd de augurken in kleine blokjes en voeg toe; snijd de komkom-
mer in dunne plakjes en doe bij de aardappelen. 

2. Doe voor de dressing de mosterd in een maatbeker en voeg de azijn en 
eierdooiers toe. Pureer het mengsel met een staafmixer en giet er al 
purerend in een dun straaltje de olie bij. Breng op smaak met zout en 
peper. Vermeng de mayo vervolgens met yoghurt en limoensap. 

3. Verdeel de dressing over de aardappelen. Meng goed, breng op smaak  
met zout en peper en zet weg om in te trekken.

4. Kook de eieren hard, laat schrikken en pel. Snijd in vieren en vermeng 
met de salade. Garneer met de dille en serveer er bijvoorbeeld brood  
met zelfgemaakte kruidenboter bij.

Kartoffelsalat 

[ Aardappelsalade  ]

Vervang de dille eens door een  

bakje tuinkers.
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HoofdgerechtenI45

voor 2 eters

2 zalmfilets
2 tl olijfolie
1 el gladde peterselie, kleingesneden
200 g wilde spinazie
1 blikje linzen (400 g)
1 sjalotje
2 teentjes knoflook
2 el gezouten boter
3 el crème fraîche
peper, zout

1. Spoel de zalmfilets schoon en dep ze droog. Meng in een kommetje de 
olijfolie met de peterselie en wat peper en zout. Bestrijk met een kwastje 
de beide zalmfilets met deze kruidenolie en laat ca. 15 min. intrekken.

2. Was de spinazie grondig en laat uitlekken. Laat ook de linzen uitlekken. 
Pel en snipper het sjalotje en de knoflookteentjes. Verwarm 1 el gezouten 
boter en fruit daarin het sjalotje en de helft van de knoflook. Doe de 
uitgelekte linzen erbij en verwarm al roerend. Voeg de crème fraîche toe 
en zet het vuur laag.

3. Verwarm een grillpan tot hij goed heet is en leg de zalm erin.  
Gril ca. 3 min. aan elke kant. Verwarm ondertussen in een ruime wok de 
resterende boter en knoflook en roerbak daarin kort de spinazie; breng  
op smaak.

4. Breng de linzen op smaak met zout en peper. Schep op elk bord een 
hoopje van de linzen, leg de zalm erop en serveer met de spinazie. 

Lachs mit Linsen und Spinat 

[ Zalm met linzen en spinazie ]
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DessertsI125

Dit dessert is ideaal voor een feestelijk diner: het is makkelijk te maken, 
smaakt heerlijk fris en oogt reuze chic. Begin wel op tijd, want de jelly moet 
een nacht opstijven.

voor 4 grote eters of 6 kleine

300 ml heet water
55 g suiker
500 ml droge sekt (mag ook rosé zijn)
4 blaadjes heldere gelatine
150 g verse frambozen

1. Doe het water en de suiker in een steelpan en verwarm op middelhoog 
vuur. Roer tot de suiker is opgelost, zet dan het vuur hoger en kook  
5 min. goed door. Neem de pan van het vuur.

2. Giet de sekt in een hittebestendige kom en leg de blaadjes gelatine erin. 
Laat 5 min. weken.

3. Neem de gelatine uit de sekt, knijp de blaadjes goed uit en voeg ze toe 
aan de suikersiroop. Roer stevig door tot de gelatine volledig is opgelost. 
Giet de siroop vervolgens bij de sekt en roer goed. 

4. Laat eerst afkoelen en zet de gelee vervolgens ca. 45 min. in de koelkast. 
Haal de gelee net voor hij stijf wordt uit de koelkast, schep er voorzichtig 
de frambozen door en doe over in 4 of 6 mooie glaasjes. Zet terug in de 
koelkast en laat een nacht opstijven. 

5. Neem 10 min. voor het serveren uit de koelkast zodat de jelly op smaak 
kan komen. 

Heerlijk met de ricciarelli van blz. 122!

Sektgelee mit Himbeeren 

[ Sektjelly met frambozen ]
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Desserts I 98

Maanzaad is in Nederland niet altijd even makkelijk te krijgen; de meeste 
kans maak je bij de groothandel of een goede toko. Ben je toch in Duitsland? 
Dan hoort maanzaad zeker op het boodschappenlijstje-voor-mee-naar-huis 
van blz. 186.

voor 4 eters

boter om in te vetten 
50 g bloem
50 g zachte boter
250 ml melk
50 g gemalen of gekneusd maanzaad
snufje zout
5 eieren
75 g suiker + extra voor de vormpjes
eventueel poedersuiker 

1. Vet 4 soufflévormpjes zorgvuldig in met boter en bestrooi de binnenkant 
met suiker; houd ze op hun kop om overtollige suiker eruit te kloppen.

2. Doe de bloem in een kom en werk met een vork de boter erdoor. Breng 
in een steelpan de melk aan de kook met maanzaad en zout; klop er met 
een garde beetje bij beetje het bloem-botermengsel door. Neem de pan 
van het vuur. Verwarm de oven voor op 200 °C. 

3. Splits de eieren. Roer de dooiers los met 25 g suiker en meng ze door de 
warme maanzaad-melk. Laat iets afkoelen.

4. Klop de eiwitten stijf met de resterende suiker. Vouw de eiwitten 
voorzichtig door het maanzaadmengsel en vul de soufflévormpjes tot net 
onder de rand.

5. Zet de vormpjes in een braadslee en giet daar heet water in tot ze voor 
de helft in het water staan. Bak de soufflés 15-18 min. in de voor-
verwarmde oven. Open de ovendeur tussentijds niet, dan zakken ze in.  

6. Neem de soufflés uit de oven en serveer direct, met wat poedersuiker. 
 

Mohnsoufflé 

[ Maanzaadsoufflé ]

Deze soufflés zijn erg lekker met 

de kaneelsaus van blz. 121, of een 

vruchtencompote.

Tip
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Gebak en koekjesI135

Zwetschgendatschi worden traditioneel gemaakt van gistdeeg, maar deze 
werkwijze is een stuk makkelijker én sneller.

voor 10 schuitjes

1 pakje roomboterbladerdeeg
50 g boter
50 g suiker
50 g blanke marsepein, kleingesneden
1 ei
25 g bloem
500 g verse kwetsen of pruimen
poedersuiker

1. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Neem de plakjes bladerdeeg uit de 
diepvries en verdeel ze over de bakplaat; laat ze ca. 5 min. ontdooien. 
Verwarm de oven voor op 200 °C. 

2. Vermeng met een mixer de boter met suiker, marsepein en ei. Voeg als 
het een homogene massa is geworden, de bloem toe; meng goed.

3. Schep op elk vierkantje ongeveer een opgehoopte theelepel van het mar-
sepeinmengsel en smeer uit. Vouw de randen van het deeg iets omhoog.

4. Was de kwetsen of pruimen, halveer ze en verwijder de pitten. Neem 
voor elk deegvierkantje vier halve pruimen, snijd die in partjes en leg die 
dakpansgewijs op de marsepeinmassa. Schuif de bakplaat in de oven en 
bak de Zwetschgendatschi 15-20 min; de deegrand moet goudbruin zijn. 
Neem uit de oven en bestuif met poedersuiker.

Zwetschgendatschi 

[ Pruimen-bladerdeegschuitjes ]

Ook erg lekker als dessert, met  

een bol vanille- of kaneelijs.
Tip
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Nog meer lekkers I 170

voor 4 potten

1 kg sjalotjes
2 teentjes knoflook
5 el olijfolie
1 l witte wijn
5 el tomatenpuree
1 chilipeper, in ringen gesneden
1 el korianderzaad
100 g suiker
100 g rozijnen
zout, peper
200 ml wittewijnazijn

1. Pel de sjalotjes en de knoflooktenen. Houd de sjalotjes heel als ze niet  
te groot zijn, snijd ze anders in stukken. Verhit de olie in een pan, doe 
de sjalotjes erbij en bak al roerend ca. 10 min. tot ze goudbruin zijn.  
Bak de hele knoflooktenen kort mee. 

2. Giet de wijn in een ruime pan en voeg tomatenpuree, chili, koriander, 
suiker, rozijnen, zout en peper toe. Breng aan de kook.

3. Giet de wittewijnazijn over de sjalotjes en meng goed; breng aan de 
kook. Neem het mengsel van het vuur en voeg toe aan de wijn. Laat  
het geheel ca. 2 uur op laag vuur pruttelen en roer af en toe om.

4. Spoel 4 schone weckpotten om met kokend water. Zet ze op hun kop  
op een schone theedoek om uit te lekken.

5. Verdeel de sjalotten en het vocht over de potten en draai ze goed dicht.  
Zet ze op de kop op de theedoek.

6. Laat de potten helemaal afkoelen en keer ze dan om.  
Ongeopend zijn deze potten ongeveer 6 weken houdbaar.

Eingemachte Schalotten 

[ Ingemaakte sjalotten ]

Deze sjalotjes smaken heerlijk  

bij gegrild vlees. Je kunt voor dit 

recept ook gewone uien gebruiken 

die je in stukken snijdt, maar de 

smaak van sjalotjes is wel wat 

subtieler. 
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