
Eet smakelijk!

Tip van meester Boris

Boerenkool is een gewas dat meestal in de winter wordt geoogst. Want nadat het 
een nacht heeft gevroren, wordt de boerenkool zoeter van smaak. Wij oogsten 
deze oer-Hollandse groente al in de herfst en dan is boerenkool ook al erg lekker. 
Het imago van boerenkool is de laatste jaren positief veranderd. Het gewas is nu 
een ‘superfood’, omdat het zo gezond is. 

In 2021 is het volgende gerecht verkozen als nationaal recept. 
Boerenkoolstamppot

Aan de slag
1. Schil de aardappelen en snijd ze in stukken van 2 cm. Doe de boerenkool in een 

ruime pan en leg de aardappelen erop. Voeg water toe tot de aardappelen net 
onder water staan. Breng aan de kook en laat 10 minuten op middelhoog vuur 
koken.

2. Haal de rookworsten uit de verpakking en leg ze op de aardappelen. Kook alles 
in nog ongeveer 10 minuten gaar. Haal de rookworsten uit de pan en houd ze 
warm onder een deksel of bord. Giet de aardappelen en boerenkool af en vang het 
kookvocht op.  
Wil je het gerecht vegetarisch houden bak dan gesneden rooktofu met wat olie in 
de pan.

3. Stamp de aardappelen met de boerenkool fijn. Roer de boter en azijn erdoor tot 
de boter gesmolten is. Voeg kookvocht toe totdat de stamppot de stevigheid 
heeft die jij lekker vindt. Breng op smaak met peper en zout.

4. Verdeel de stamppot over de borden. 
5. Snijd de rookworst of rooktofu in plakjes en leg ze bovenop de stamppot.

Wist je dat?
• Je kan boerenkool gebruiken in salades, in taart en je kan de groente klaarmaken 

op de grill en als boerenkoolchips.
• Er bestaan boerenkoolpoeders en -pillen die worden verkocht als voedingssupple-

ment.

Eet smakelijk!

Schooltuinrecepten
Groente uit je tuin op je bord

Ingrediënten
• 1 kg kruimige  

aardappels
• 600 gram boerenkool
• rookworst of rooktofu
• 25g ongezouten 

roomboter
• 1 el azijn
• peper en zout 

 
Tip: lekker met jus en/
of Amsterdamse uitjes

Je kunt in plaats van boeren-
kool ook palmkool gebruiken.


