
40 recepten uit 2 buurtdorpen
door HRC’14

Eet gezellig mee 
met HRC



Voorwoord

Beste Meneer/Mevrouw,

Allereerst willen wij u bedanken voor de aankoop van dit leuke en mooie 

kookboek, uitgebracht door voetbalvereniging HRC’14. Met alle baten afkomstig 

uit de opbrengst van dit kookboek proberen wij als vereniging een bepaald doel 

binnen onze vereniging te realiseren.

Hetzij voor het realiseren voor goederen voor onze jeugdelftallen of een bepaalde 

steun in de opbouw van het nieuw te bouwen voetbalcomplex! In ieder geval 

steunt u hiermee HRC’14 en willen wij u daarvoor graag bedanken.

Wat associeert nu een kookboek met een voetbalvereniging zult u zich afvragen? 

Het idee erachter is vrij simpel.

In 1982 is destijds door voetbalvereniging Hurwenen al een dergelijk kookboek 

uitgegeven, nu 33 jaar later leek het ons enorm leuk om wederom een nieuw 

kookboek uit te brengen voor onze nieuwe vereniging HRC’14 met daarin 

nieuwe recepten van de inwoners uit Hurwenen en Rossum.

Wij zijn dankbaar dat vele mensen ons hun recepten hebben gegeven en hebben 

dit alles samengebundeld tot dit nieuwe kookboek.
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Voorwoord

Gezelligheid en lekker eten, daar gaat het tenslotte om. Smaakvolle en bijzondere 

gerechten en voor ieder wat wils.

De titel van het kookboek zegt het al “Eet gezellig mee met HRC”.

Plaatjes van bijzondere locaties uit Hurwenen en Rossum illustreren dit boek en 

van daaruit is vooral te zien hoe speciaal beide dorpen werkelijk zijn. Dit samen 

gecombineerd met eigen recepten van inwoners van Hurwenen en Rossum 

maken dit boek zeer uniek.

Natuurlijk zijn wij ook trots op onze sponsoren. Deze hebben het immers 

mogelijk gemaakt om dit boek uit te kunnen brengen tegen lagere kosten zodat 

wij ons doel kunnen doen realiseren.

Wij hopen dat u dit kookboek met veel plezier zal gaan gebruiken en wensen u 

“Smakelijk Eten”.

Hurwenen, 12 december 2015

Michel den Boer
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Romy Linnenbank,  Hurwenen

Ingrediënten:

- 5 tomaten - 1 ons ham  

- 4 uien - Stokbrood

- 5 eieren 

Bereiding:

Snijd de tomaten en ham in kleine blokjes en de uien in maantjes.Bak eerst de 

uien lekker bruin en voeg dan de tomaten en de ham erbij en laat dit lekker 

pruttelen, doe als laatste de eieren erbij en roer dit goed door. 

Serveer dit op een stokbrood en doe hier peper/ zout en beetje Maggie op!!!

Eet smakelijk,

Broodje A la Romy



Hoofdgerechten



Hoofdgerechten



Stroganoffsaus
Willie van Ballegooijen, Hurwenen

Een saus die bij Restaurant De Wilgenplas in Maarssen nog aan tafel werd 

gemaakt. Dat was in de jaren 1965 / 1970.

Ingredienten:

- 50 gr Boter  - ½ dl Whisky en cognac

- ½ Gesnipperde ui - 1 dl Room 

- 2 teentjes Knoflook - 5 druppels Worcestersaus

- Eetlepel Paprika poeder - 2 druppels Tabasco

- 2 dl Tomaten ketchup - Peper en zout naar smaak

- 100 gr Gesneden gekookte champignons - 2 dl Kreeftensoep uit blik

Bereiding:

Uitje fruiten in de boter, champignons mee laten bakken,  

knoflook erbij persen, paprika poeder erdoorheen roeren, 

tomaten ketchup en kreeftensoep doorroeren, whisky 

en cognac erbij, afmaken met de room. Op smaak brengen met worcestersaus, 

tabasco, peper en zout.



Stroganoffsaus
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Caroline’s
Hete Kip

Caroline Schungel,  Hurwenen

Ingrediënten (4 personen) :

- Kipfilet ( 800 gram of 1 kilo) - 1 theelepel tijm

- 2 eetlepels mosterd - 1 theelepel marjoraan

- 8 eetlepels tomaten ketchup - Half glas water

- 4 eetlepels ketjap manis - Peper

- 2 eetlepels sambal ( lekker is brandal) - Zout

- 2 theelepels koenjit - Paprikapoeder

- 2 theelepels ketoembar - 4 uien

- 2 theelepels djintan

Bereiding:

De kipfilet inwrijven met zout en peper en paprikapoeder. 

Daarna mooi bruin braden in de pan. Kipfilet  uit de pan halen als deze bruin 

gebraden is en dan de 4 grote uien fijn snijden en aan fruiten. Daarna in een 

bakje de mosterd, tomaten ketchup, ketjap manis,  sambal, koenjit, djintan, tijm en 

marjoraan door elkaar mengen. Dan de kipfilet terug in de pan leggen bij de uien. 

Daarna het mengsel wat je gemaakt hebt aan de uien en de kipfilet toevoegen. Dit 

alles lekker later pruttelen. Wel op zijn tijd roeren en water toevoegen. Daarna 

serveren met rijst of salade.





13

Recept 
“Huize van Tol”

Familie van Tol, Rossum

Ingrediënten:

- 1 pak broodmix wit of bruin - Peper

- 1 pond rundergehakt - Zout

- 1 ui - Ei

- Knoflook - Geraspte kaas

- Paprika - Tomatenpuree

- Salade van rucola of ijsbergsla

Bereiding:

Het brooddeeg bereiden zoals op de verpakking staat.

Daarna het brooddeeg laten rijzen. Ondertussen het gehakt

aanbraden, rul bakken. Voeg hier de gesneden ui, knoflook en paprika

aan toe en laat dit meebakken. Daarna de tomatenpuree eraan toevoegen. 

Eventueel mag je ook andere ingrediënten zoals champignons of wat je lekker 

vindt eraan toevoegen. Als het brooddeeg gerezen is dit in een lap rollen, hierna 

het gehakt mengsel erover heen verdelen. Let op de randjes vrij laten!!

Dan voorzichtig oprollen en de kantjes aandrukken en dichtmaken. Het ei 

loskloppen en hierna over de bovenkant uitsmeren. Dan de gerapte kaas 

eroverheen strooien. In de oven afbakken op 180-200 graden tot alles goudbruin 

is. Salade erbij en smullen maar!!!



Labskous
Hetty van Schutterhoef, Rossum

Het befaamde recept heet “Labskous” , met een B. Dit gerecht is een typische 

zeemanskost.

Ingredienten:

- Kruimige aardappelen 1,5 kilo - Laurierblad

- Cornedbeef 1 blik - Bietjes

- 3 Uien stuk  - Augurken

- Boter of sojamargarine - 4 eieren (gebakken)

- Zoute haring of rolmops - Melk of sojamelk 

Bereiding:

Kook de aardappelen gaar. Schil de uien snipper deze en 

fruit ze in de koeken pan met wat boter. Voeg daarna de 

cornedbeef toe en roer goed door totdat een smeuïg geheel 

ontstaat. Voeg peper, zout en laurierblad toe naar believen. Laat 

alles ± 5 à 10 min sudderen. Giet de aardappelen af als ze gaar zijn en stamp ze 

fijn. Maak een lekkere puree met boter of sojamargarine en een beetje melk 

of sojamelk. Verwijder de laurierblaadjes en voeg de cornedbeef toe aan de 

puree. Je kan ook gewoon de aardappels koken en erbij serveren (niet tot puree 

stampen).

Serveertips: Liefhebbers kunnen augurken nat toevoegen aan de puree (niet 

teveel anders wordt het te nat) Ook lekker met rode bietjes een gebakken ei, 

augurk of eventueel haring.



Labskous
Hetty van Schutterhoef, Rossum
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Krokant Chinees 
Buikspek

Annelies den Boer-Verhoeks,  Hurwenen

Ingrediënten:

- 1 kilo Buikspek - 2 eetlepels Ketjap

- Zeezout - Water

- ½ theelepel Chinese 5 kruiden poeder

Bereiding:

Snijd in het Zwoerd met een scherp mes, inkepingen om de 2 cm. Let op!! Alleen 

in het Zwoerd snijden. Leg het vlees in een braadslede en overgiet de zwoerdkant 

met kokend water.  Dep het hierna goed droog met keukenpapier. Meng de 

5 Chinese kruidenpoeder met ketjap in een klein beetje water en wrijf deze 

marinade over de vleeskant van het Buikspek. Let op!! Niet over de Zwoerd.

Leg het Buikspek met de zwoerdkant naar boven in een schone braadslede 

en bedek het met folie. Laat dit alles minimaal  één nacht gemarineerd in  de 

koelkast staan .De volgende dag de oven voorwarmen op 210 graden. De Zwoerd 

insmeren met grof zeezout en daarna het vlees plaatsen in het midden van de 

oven en 45 minuten laten smoren. Tijdens dit alles af en toe een scheutje water 

in de braadslede toevoegen, zodat de marinade niet verbrand en het vlees lekker 

sappig blijft. Let op niet de Zwoerd raken!! Na 45 minuten de oven op 230 graden 

zetten voor ongeveer 30 minuten. Daarna het vlees bovenin de oven plaatsen 

voor 35 minuten. Haal daarna het vlees uit de oven en veeg het overtollig zeezout 

van het vlees af. Daarna het vlees snijden op de eerder ingesneden inkepingen en 

opdienen.
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Michel den Boer,  Hurwenen

Ingrediënten (4 personen):

- 1 pond gehakt half om half

- 3 stengels bleekselderij

- 5 worteltjes 

- 1 ui 

- 1 borrelglaasje witte wijn

Bereiding:

Je snijdt alle groenten fijn. Wortel selderij en ui bakken in de olijfolie. Als dit 

goudgeel is de gehakt erbij meebakken, daarna afblussen met de witte wijn.

Als het vocht verdampt is, de tomaten erbij doen en goed meekoken. Daarna de 

laurierblaadjes erbij doen en 2 uurtjes laten sudderen. Pasta koken en daarna de 

saus erover gieten.

Eventueel Parmezaanse kaas erover strooien.

Eetsmakelijk

Pasta Alfonso







Verse Knoflooksaus
Freek Zwegers, Hurwenen

Ingredienten (4 personen):

- 5 á 6 tenen knoflook - Scheut  koffiemelk

- 6 eetlepels Mayonnaise - Yogurt

- 1 eetlepel suiker - Pakje slagroom

- Zout - Peper

Bereiding:

Snij of pers de knoflook zo fijn mogelijk. Gebruik zoveel knoflook qua sterkte naar 

smaak. Voeg hierbij 6 eetlepels mayonaise, 1 eetlepel suiker en zout of peper naar 

smaak. Voeg daarna een scheut koffiemelk toe of een paar eetlepels yogurt. Als je 

een extra grote kom wil maken voor meerdere personen 

voeg dan een pakje slagroom toe.

Lekker voor bij de gourmet, barbecue of shoarma.



Verse Knoflooksaus
Freek Zwegers, Hurwenen

21

Lauwarme salade 
van Stoofpeertjes

Anneke van Sonsbeek, Rossum

Ingrediënten:

- 1 bak stoofpeertjes (400gr) - 1 eetlepels olijfolie

- 150 gr ontbijtkoek (in plakjes) - 2 eetlepels gembersiroop

- 1 eetlepel balsamico azijn - 75 gram rucolasla

- 100 gram zachte geitenkaas (verkruimeld) - 75 gram veldsla

Bereiding:

Laat de stoofpeertjes in een vergiet uitlekken en demp ze droog. Verhit de olie en 

bak de plakjes spek knapperig bruin. Laat ze op keukenpapier uitlekken. Bak de 

stoofpeertjes in het bakvet van het spek lichtbruin,

Sprenkel de gembersiroop erover en leg de stoofpeertjes op een bordje. 

Roer de balsamico azijn door het bakvet. Verdeel de rucola en 

veldsla over vier borden en leg de stoofpeertjes en plakjes spek 

erop. Strooi de geitenkaas erover en sprenkel het bakvet met 

de balsamico azijn erover. Serveer direct…..

Eet smakelijk.
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AARDBEI-LANGE 
VINGER TOETJE

Annemie Leeuwenhaag, Hurwenen

Ingrediënten:

- 1 liter melk - 1 pak lange vingers

- 60 gram custard-poeder - 250 ml slagroom

- 2 blikjes a 410 gram aardbeien op siroop - 1 schaal van 20 x 20 cm

- 65 gram suiker voor de pudding en    en 6 cm hoog

  1 eetlepel voor de slagroom

Bereiding:

Roer  de suiker door de custard, neem 6 eetlepels van de melk en roer dit door het 

custard-suiker mengsel. Verwarm de resterende melk, als de melk kookt voeg je 

het custardmengsel  toe aan de hete melk. Breng het geheel aan de kook, en onder 

af en toe roeren 3 minuten doorkoken. Zet de pan met de pudding in een bak 

koud water en onder af en toe roeren laat je de pudding afkoelen. 

Ondertussen klop je de slagroom met 1 eetlepel suiker stijf, de aardbeien laat je 

uitlekken. In de schaal leg je een laag lange vingers op de bodem, daarna doe je de 

uitgelekte aardbeien er op leggen, dan giet je de pudding er over heen, en dan doe 

je de slagroom er boven op. Eventueel maak je de pudding af met een paar verse

aardbeien.








