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bijdragen van: 

 Thérèse Boer,  

Ronald Giphart,  

S iemon de Jong,  

Dick Soek en  

Pierre Wind 

Marije Sietsma,  Karin Sitalsing  &  Helga de Graaf
Hoe smaakt kruidnotenlikeur? Of toast met pepernotenpaté? 
En heb je ooit kruidige gehaktballen gegeten met kruidnoot-
tiramisu als toetje? Maak van de noot een deugd verandert 
het klassieke handje kruidnoten in de basis voor de lekkerste 
gerechten. 

Met recepten van bekende keukenhelden! 

‘Hiervan word je helemaal gezellig 
van binnen. Het ziet er allemaal 
appetijtelijk uit!’
Siemon de Jong (Taarten van Abel) 
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‘Wat zou het leven zijn 
zonder kruidnoten?’
Ronald Giphart

‘Een mooi geïllustreerd boek 
waarin alles staat wat je wilt 
weten over kruidnoten!’   
Thérèse Boer (De Librije)
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Het verschil
Voordat je aan de slag gaat met peper- en kruidnoten is het handig om 
het verschil te kennen. Ze worden namelijk vaak door elkaar gehaald. 
Of beter gezegd: de kruidnoot krijgt nogal eens het etiket pepernoot 
opgeplakt. 

Kruidnoten: brosse halve bolletjes van tarwebloem, gekruid met 
speculaaskruiden (kaneel, nootmuskaat, kruidnagel, gemberpoeder, 
kardemom en witte peper).

Pepernoten: taaitaai-achtige brokjes met een lichte honingsmaak. 
Vaak zit er ook anijs in. 
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Geplette notenIn de recepten gebruiken we regelmatig geplette kruidnoten. Soms helemaal fijngemalen, soms grof verkruimeld. Dat gaat het makkelijkste in een keukenmachine. Een vijzel werkt ook, maar vergt iets meer geduld. Zeker bij grote hoeveelheden.

Au bain marie
Kruidnoten combineren perfect met chocolade. 
Daarom staan er flink wat recepten in dit boek 
waarbij je chocolade moet smelten. Dat gaat het 
makkelijkst als je een reep in kleine stukjes breekt 
of hakt. De meest gangbare manier om chocolade te 
smelten is au bain marie. Doe een laagje heet water 
in een grote pan. Doe daarin weer een kleinere pan 
(of kom) met daarin de brokjes chocolade. Let op: 
deze mag de bodem van de grote pan niet raken.  
Zet de pan op het vuur en blijf roeren tot alle 
chocolade is gesmolten.
Gebruik je geen pure, maar melk of witte chocolade? 
Roer dan juist zo min mogelijk. Anders wordt het een 
dikke klont.
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Nodig voor 
ongeveer zestien 
pannenkoekjes: 

4 eieren
150 g bloem

1 el bakpoeder
2 dl melk

100 g kruidnoten, 
verkruimeld
snufje zout

Bereiding:
Scheid de eieren. Klop het eiwit samen met het 
zout tot het stijf is. Kluts in een andere kom  
eidooiers, bloem, bakpoeder en melk tot een 
mooi beslag. Schep dan zo luchtig mogelijk het 
stijfgeklopte eiwit er doorheen. 
Verwarm een koekenpan met anti-aanbaklaag 
op middelhoog vuur. Giet wat beslag in de pan. 
Niet te veel; een rondje zo groot als een appel is 
perfect. Strooi wat van het kruidnotengruis over de 
pannenkoeken als ze nog zacht zijn aan de bovenkant. 
Keer om als de onderkant goudbruin is 
en niet meer aan de pan kleeft. 
Bak ook de andere kant bruin. 

Luchtige 
     pannenkoekjes
Deze pannenkoekjes zijn het mooist in een enorme stapel.
Maar het gaat natuurlijk om de smaak. Meteen opeten na het 
bakken dus. Dan zijn ze het lekkerst. 

Tip!
Gebruik karnemelk 
in plaats van melk 
voor wat frissere 

pannenkoekjes. 
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Gebak
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artSoms zit de lol van bakken vooral in het bijkomend geklieder.  

Het uitlikken van de kom met gesmolten chocolade, snoepen van 
het koekjesdeeg of, zoals bij deze taart, het uitsmeren  
van een kleverige massa… 

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 175 °C.
Schil de appels, verwijder de klokhuizen en snijd 
de appels in mooie partjes. Doe ze in een kom en 
besprenkel ze met de helft van het citroensap. 
Meng de kruidnoten, dadels, roomboter, suiker, 
appelstroop en vanillesuiker in een keukenmachine  
tot een dikke pasta.
Bekleed een bakplaat of lage taartvorm met bakpapier.  
Verdeel het bladerdeeg zo dat de randjes elkaar overlappen,  
anders valt je taart na het bakken uit elkaar. 
Smeer driekwart van het kruidnotenmengsel op het bladerdeeg. 
Voorzichtig, dat is een behoorlijk plakkerig klusje. Verdeel de appelpartjes 
over het kruidenmengsel en zet de taart zo’n 15 minuten in de oven. 
Doe ondertussen het laatste beetje kruidnotenmengsel in een pannetje, samen met het appelsap. Verwarm tot 
het lekker smeuïg en smeerbaar is. Zijn de 15 minuten voorbij? Smeer het mengsel dan voorzichtig over de appels 
en de randjes bladerdeeg. Bak nog eens 10 tot 15 minuten tot de taart goudbruin is.

 

Nodig: 
6 plakken bladerdeeg, 
ontdooid
3 goudreinetten
1 citroen, uitgeperst
200 g kruidnoten
6 dadels, ontpit
75 g roomboter

50 g fijne suiker 
2 el appelstroop
zakje vanillesuiker
1 tl kaneel 
borrelglaasje appelsap
(water kan ook)
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Koek & Snoep
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Serveer de panforte

Lekker met dessertwijn!

in kleine porties.
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Panforte met 
      chocolade en vijgen 

Nodig 
voor een lage bakvorm:

110 g gemengde noten naar keuze 
(maar probeer er in elk geval wat 

amandelen in te stoppen) 
100 g kruidnoten, grof gehakt 

60 g gedroogde vijgen, in stukjes
sap van een halve sinaasappel 

flinke scheut Grand Marnier
90 g pure chocolade, 

in kleine stukjes
100 g bloem

4 el honing
75 g suiker

poedersuiker

Bereiding:
Meng de Grand Marnier met het sinaasappelsap en marineer de vijgen erin.  
Een halfuurtje is goed, maar langer mag natuurlijk ook. 
Verwarm de oven voor op 175 ºC.
Doe de gemengde noten (niet de kruidnoten) in een kom en giet er kokend water 
over tot ze onderstaan. Laat ze zo één minuutje staan, zodat ze iets zachter 
worden. Giet het water af, dep de noten droog en rooster ze heel lichtjes in een 
droge koekenpan. Laat afkoelen.
Hak de noten grof en doe ze in een kom, samen met het bloem en de kruidnoten. 
Meng goed. Bekleed een (lage) bakvorm met bakpapier. 
Haal de vijgen uit de marinade (bewaar het sap!) en roer door het notenmengsel.
Doe de suiker, honing en chocolade in een pan met dikke bodem. Giet er ongeveer 
twee eetlepels van de sinaasappelmarinade bij. Breng dit langzaam aan de kook. 
Laat het een minuut lang zachtjes borrelen. Blijf ondertussen goed roeren met 
een houten lepel. Haal de pan van het vuur en meng het notenmengsel met de 
chocoladestroop. Doe dit mengsel in de bakvorm, strijk het glad en bak in 15 tot 
20 minuten gaar. Laat de panforte afkoelen en bestrooi met poedersuiker. 
 

Jammer voor de Italianen, maar de kruidnoot is nooit de Alpen overgestoken. 
Anders hadden ze vast in elk recept voor panforte gezeten. Gelukkig zijn wij niet 
gebonden aan eeuwenoude familierecepten. 
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Voorgerechten
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Bereiding:
Doe alle kruiden samen met het teentje knoflook 
in een vijzel en plet goed. Verhit een flinke scheut 
olijfolie in een ruime pan. Doe daar de pompoen 
en het kruidenmengsel bij. Roer goed, zodat alle 
pompoenblokjes wat van de kruiden meekrijgen.  
Bak ongeveer tien minuten, voeg de kruidnoten toe, 
roer nog even goed om en giet dan de bouillon erbij. 
Laat ongeveer een halfuur zachtjes doorkoken. 
Pureer de soep wanneer de pompoen zacht en gaar 
is. Voeg naar smaak zout en peper toe. 

Een beetje zoet, vol van smaak 
en dankzij de kruiden ruikt deze 
soep ook nog heerlijk. De schil 
van de pompoen kun je gewoon 
meebakken. Maak hem wel goed 
schoon voor je hem in stukken hakt. 

Nodig:
olijfolie

1 pompoen (ca. 2 kg), in blokjes
1 teen knoflook

2 tl korianderzaad
2 tl oregano

2 tl venkelzaad
1 tl zout

1 tl zwarte peper
150 g kruidnoten

2 liter (groente)bouillon
slagroom
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Lekker met een 

scheutje room of 

een lepeltje crème 
fraîche.
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  Toetjes
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Tip: 
Leg de parfait 

ongeveer 20 minuten 
voor het serveren in de 
koelkast. Lekker met 

een glaasje 
port.
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Nodig voor een 
cakevorm van 1 liter: 

3 eidooiers
100 g suiker

1 borrelglas Amaretto of 
kruidnotenlikeur

1½ dl melk
1 tl speculaaskruiden

2 dl slagroom 
150 g kruidnoten

Bereiding:
Verwarm de melk met de speculaaskruiden op laag vuur. Klop intussen 
de eidooiers, suiker en Amaretto in een ruime kom goed door elkaar. 
Draai het vuur onder de melk iets hoger tot de melk kookt. Giet de melk 
in een dun straaltje door het eimengsel en klop het goed door elkaar. 
Giet de vla terug in de pan en breng hem tegen de kook terwijl je goed 
roert. Haal de pan van het vuur zodra je het eerste plofje hoort. 
Zet de pan in een laagje koud water om de vla af te laten koelen. 
Blijf af en toe roeren.
Bekleed een cakevorm van 1 liter met plasticfolie.  
Als je éénpersoonporties maakt is dit niet nodig.
Klop de slagroom stijf en spatel deze, samen met 
de kruidnoten, door de afgekoelde vla. 
Giet het mengsel in de cakevorm, 
dek af en zet in de vriezer om   
op te stijven (minimaal 
twee uur). 

 

Zelf ijs maken is heerlijk, maar niet iedereen heeft een ijsmachine. Of zin 
of tijd om elk halfuur de inhoud van een diepvriesbakje door te roeren. 
Deze parfait is de perfecte tussenweg. Koud, net zo romig en vol van 
smaak als zelfgemaakt ijs en zodra je hem in de vriezer zet, heb je er geen 
omkijken meer naar.

Parfait
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Vanwege de rauwe 
eieren en alcohol is dit gerecht niet 

geschikt voor (jonge) kinderen. Een 
variant: roer de rasp en het sap 
van een halve citroen en 50 gram 
suiker door een bekertje kwark 
en gebruik dit in plaats van het 

mascarponemengsel.
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Nodig voor 6 grote of 
8 kleine porties:

4 eieren
snufje zout
75 g suiker

500 g mascarpone
5 el amaretto

2 dl espressokoffie 
250 g kruidnoten

cacaopoeder

Bereiding:
Scheid de eieren en klop het eiwit met een snufje zout 
stijf. Klop in een andere kom de eidooiers met de 
suiker. Voeg de mascarpone toe en mix het goed door 
elkaar. Spatel het eiwit zo luchtig mogelijk door het 
mascarponemengsel. 
Roer de espresso en de amaretto door elkaar. Bedek de 
bodem van de schaal(tjes) met kruidnoten die je steeds 
kort in de koffie onderdompelt. Kijk uit: de kruidnoten 
vallen snel uit elkaar. Leg dus geen voorraadje aan, 
maar dip per keer niet meer dan één of twee kruidnoten 
in de koffie.
Bestrijk de kruidnotenlaag met de helft van het 
mascarponemengsel. Maak daarop weer een laag met 
kruidnoten en sluit af met een dikke laag mascarpone. 
Zet de tiramisu in de koelkast om op te stijven.  
Bestrooi hem vlak voor het serveren met cacaopoeder. 

 

Klassiek Italiaans met een Hollandse twist. 

T iramisu
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Nodig voor een liter likeur:
½ liter jonge jenever (wodka werkt 

ook prima)
3 handen kruidnoten

Voor de suikersiroop:
2 dl water

500 gr suiker (gebruik rietsuiker 
voor een ‘warmere’ smaak en een 

donkerder kleur)

Voor bij een kopje koffie of thee, als smaakmaker in een saaie cake of 
gewoon als ludieke borrel tijdens een heerlijk avondje. 

Kruidnotenlikeur

Hou je 
meer van romige likeur? 
Voeg er dan vlak voor 

serveren een flinke scheut 
slagroom aan toe.

Bereiding:
Druk de kruidnoten door de opening van de fles naar binnen. Zet de fles een 
week of zes in een donkere kast. Schud de fles af en toe flink heen en weer, 
zodat de smaken goed kunnen mengen. Schrik niet, het ziet er behoorlijk 
smerig uit. 
Na zes weken is de smaak goed in de drank getrokken. Tijd om de 
kruidnotendrab eruit te zeven. Doe een stuk kaasdoek of een schone 
theedoek in een trechter en giet de drank hier doorheen in een andere 
fles. Doe dit nog een keer als je twijfelt of alle kruidnootdeeltjes wel zijn 
meegekomen.
Maak nu de suikersiroop. Doe de suiker en het water in een pan 
met een dikke bodem. Breng dit al roerend aan de kook.  
Roer door tot alle suiker is opgelost. Laat afkoelen, meng het 
met de kruidnotendrank en giet het in een mooie fles. 
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