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Bloemkool 

Wie in een zonnig land is opgegroeid, is gewend aan kruidig eten. Hoe 

groot is dan de verbazing als je net als ik je Indonesische smaakpapillen 

laat wennen aan de Hollandse keuken. Ik at ooit bij een Nederlands 

vriendinnetje mee. Allereerst was ik al verbaasd over het feit dat de 

moeder de aardappelen met het mes naar zich toe schilde en niet van 

zich af. Nog groter werd mijn verbazing dat zij naar de klok keek en 

terwijl ze nog niet aan het koken was, alleen nog maar aan het schillen, 

zei dat wij over een halfuurtje zouden gaan eten.  

 

De tafel werd gedekt, althans niet de eettafel maar de tafel in de keuken! 

Een bord, een mes en vork aan weerskanten van het bord en een lepel. 

Een kleine lepel, een paplepel aan de bovenkant van het bord. Alles was 

voor mij nieuw! Eten in de keuken dat was in mijn beleving ongehoord 

want bij ons was eten in de keuken alleen voor de bediendes bestemd. 

Maar aangezien ze hier geen bediendes hadden, vond ik het des te 

vreemder.  

 

Mij  s hok e d og g ote  … te ijl ij al aa  tafel mochten gaan zitten 

plaatste de moeder de pannen zo van het vuur aan tafel. Ook het vlees! 

Toen ook de moeder aan tafel zat, begon iedereen te scheppen. Volledig 

a  ij  stuk ge a ht, ekeek het tafe eel e  da ht: Dit gelo e  ze 
thuis nooit als ik ve tel hoe ze hie  ete !  

De verdeling van het vlees was voor mij heel bijzonder omdat het werd 

gesneden in de pan en verdeeld over de borden waarbij iedereen aan 

tafel hield het bord omhooghield, ook de vader!  Omdat ik er wat 

stilletjes bij zat, besloot de ade  aa  ik aast zat ij te helpe . Ja, dit 
is a de s da  ij jullie thuis, h !   Ik k ikte eduusd. Hij esloot oo  ij 
op te scheppen, gekookte aardappelen,  zachtgekookte bloemkool en 

daaroverheen een witte saus.  
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Iedereen aan tafel sneed eerst het vlees klein, dus volgde ik hun 

oo eeld. Nou dat gaat goed!  da ht ik lij e  a htte ustig af o  het 
volgende voorbeeld te volgen. Tot mijn verbazing werd het mes 

neergelegd en gebruikte men de vork en begon, al door elkaar heen 

pratende, alles te mengen en alles fijn te maken. Ik begreep dat die 

handeling ook een naam had: prakken! 

 

 Het viel helaas de grote broer van mijn vriendin op dat ik niet zoals zij 

aan het prakken was, maar alles aanschouwde en de verschillende 

onderdelen aan het ruiken was. Vi d je het iet lekke ? oeg hij. Niet 
ete  ete d a t oo dde ik: Ik ke  deze o i atie iet e  e  
e ieu d aa  de s aak a t ik ka  de k uide  iet thuis e ge .  Dat 

vonden mijn tafelgenoten hilarisch en ze lachten hartelijk om mijn 

opmerking. Nee, gee  k uide  hie i  hoo … allee  zout e  ee  eetje 
oot uskaat , eagee de de oede . O dat ik ook de saus k itis h 

bekeek, vulde ze direct aan dat het een maïzena saus was, dat hoorde bij 

bloemkool.  

 

Dit gebeurde allemaal nog vóór ik één hapje had genomen. Toen was 

daar het moment dat ik mijn eerste hap nam van de aardappel met 

bloemkool en het sausje. Ik voelde alle ogen op mij gericht en mijn neus 

en mond waren niet blij. Het oogde niet smakelijk, het smaakte door de 

jus en de bloemkool had geen smaak! Help! Dapper kauwde ik door en 

a  ee  stukje lees als olge de hap. Best lekke , h ?  zei ij  
vriendinnetje en ik knikte om niet onbeleefd te zijn.  

 

Deze vreselijke ervaring staat goed in mijn geheugen gegrift. Toen ik 

ouder was en zelf een Hollandse pot aan tafel wilde serveren met 

bloemkool, heb ik het daarom anders aangepakt. Mijn bloemkool in 

roosjes verdeeld kwam gegaard uit de oven in combinatie met vlees 

gekruid met tijm, rozemarijn, knoflook, ui en ketjap. Daarboven op een 

laagje Paturain en afgedekt onder een aardappelpuree. Dat smaakt  en 

ruikt veel beter! 

 



   

 

24 

Recept Bloemkoolschotel            

 

Benodigdheden: 

1 bloemkool – 1 pond gehakt – ui – knoflook – tijm – rozemarijn – peper 

– zout -  ketjap manis – 1 grote Paturain (of andere kruidenkaas) – 

aardappelen – 1 ei of  boter  

 

Bereiding: 

Maak van de aardappelen een puree, zet het tot gebruik opzij. 

 

Verdeel de bloemkool in roosjes en blancheer deze in een pan. Schep ze 

na het blancheren in een ovenvaste schaal. 

 

Ui en knoflook fijnsnijden, tijm en rozemarijn ritsen. Bak eerst de uien 

glazig en voeg dan het gehakt toe en rulbakken maar. Als het vlees al vet 

gaat scheiden, knoflook, tijm en rozemarijn toevoegen. Naar smaak 

pepe  e  zout toe oege . Wa ee  de a o a s ijko e  oeg je de 

ketjap manis naar smaak toe. Als alles goed is heb je nu een klein laagje 

ketjap saus onderin de pan. Proef of alles naar smaak is en voeg 

eventueel nog wat van de ingrediënten toe. Is de smaak naar 

tevredenheid, schenk dan het geheel over de bloemkool in de 

ovenschaal. 

 

Verdeel de Paturain over het geheel en dek het verder af met de 

aardappelpuree. Klop een eitje met wat water en schenk dit over de 

puree voor een mooi korstje. Geen voorstander van ei? Verdeel dan wat 

boter over de puree. 

 

Het geheel in ca. 25-  i ute  i  de o e  op ˚C.  
 

Als bijgerecht kun je hier elk willekeurige chutney of vruchtencompote bij 

serveren.  
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