Klassieke
Kerstgerechten
Een goede voorbereiding is het halve werk

“100% natuurlijk, perfect om je
gerechten wat extra smaak te geven”

Pasteitjes
Ingrediënten

met paddenstoelenragout

Maak de paddenstoelen schoon en snijd of scheur ze in reepjes.

o 4 pasteitjes
o 400 g gemengde wilde
paddenstoelen
o 2 sjalotjes, gesnipperd

Verhit een koekenpan en fruit de ui en knoflook. Voeg de paddenstoelen toe en
bak mee tot ze goudbruin zijn geworden. Schep de paddenstoelen uit de pan en
houd apart. Gooi het kookvocht niet weg!

o 2 teentjes knoflook,
fijngehakt

Smelt de boter in de pan. Laat hem niet verkleuren. Voeg de bloem toe en roer

o 50 g boter

goed door. Blijf roeren tot de bloem gaar is en de keuken naar koekjes begint te

o 60 g bloem

ruiken. Voeg daarna scheutje bij scheutje de Maggi Rustic bouillon Provence toe.

o 300 ml Maggi Rustic

Zorg ervoor dat de bouillon goed is opgenomen tot je de volgende schep erbij

bouillon Provence

doet.

o 15 g verse bieslook,
fijngehakt

Grüner Veltliner
Chenin Blanc
Witte Bourgogne

Roer de paddenstoelen door de ragout en breng op smaak met peper en zout.
Schep in de afgebakken pasteibakjes en garneer met de bieslook.

Rodekoolsalade
Ingrediënten

met panko

Mix alle ingrediënten voor de dressing door elkaar in een kommetje en zet apart.

o 1/2 rode kool,
fijngesneden

Verhit een koekenpan op middelhoog vuur met een scheutje olijfolie. Doe de

o 50 g rucola

panko in de pan en kruimel er een half bouillonblokje overheen. Bak aan en schep

o 150 g gekleurde

door tot de panko goudbruin is gekleurd.

cherrytomaatjes, in
kwarten
o 1 bouillonblokje Maggi

Doe ondertussen de rode kool, rucola, cherrytomaatjes en dressing in een kom en
mix goed door elkaar.

Rustic bouillon
Mediterranean
o 50 g panko

Serveer de salade naast het pasteitje met paddenstoelenragout. Schep de
pankokruimels over de salade. Heb je wat bieslook over? Is ook lekker door de
salade!

Voor de dressing:
o 1 theel. fijne mosterd
o 4 eetl. olijfolie
o 1 theel. honing
o 1/2 citroen, sap

Knolselderijpuree
Ingrediënten

Bak de sjalotjes glazig in de boter. Voeg de knolselderij toe en bak 5

o Een klontje boter

minuten mee.

o 2 sjalotten, gesnipperd
o 600 g knolselderij, in
blokken

Blus af met de wijn. Kook 3 minuten mee tot de alcohol is verdampt. Voeg
de bouillon toe en kook voor 20 minuutjes met de deksel op de pan.

o 50 ml droge witte wijn
o 500 ml Maggi Rustic
bouillon Provence
o 100 ml slagroom
o peper en zout naar
smaak

Schep de knolselderij uit de pan en stamp of pureer fijn. Roer de
slagroom door de puree, als je het lekker vindt is een extra klontje boter
ook lekker. Kruid naar wens met peper en zout en serveer!

Boeuf bourguignon
Ingrediënten

Snijd de riblappen in grove blokken en bestrooi ze met zout en peper.

o 6 sjalotjes, doormidden in de

Verwarm een scheutje olijfolie in een pan en bak de runderlappen rondom

lengte
o 1 bleekselderij, in grove

goudbruin. Voeg alle groenten (behalve de champignons) toe en bak 5
minuutjes mee.

stukken
o 1 winterpeen, in grove stukken

Voeg de tomatenpuree en bak kort mee om te ontzuren. Voeg de bloem toe

o 4 teentjes knoflook, fijngehakt

en roer goed door. Als de bloem gaar is voeg je de bouillon, wijn en

o 700 g runderlappen

laurierblaadjes toe. Roer goed door tot de klontjes zijn verdwenen. Doe de

o 40 g boter

deksel op de pan en laat in 3 uur het vlees zacht worden. Check continu of het

o 1 eetl. tomatenpuree

vlees niet droog komt te staan. Doe er anders wat extra bouillon bij.

o 2 eetl. bloem
o 500 ml Maggi Rustic bouillon
Mediterranean

Bak de spekjes uit in een pan en check of je het vlees uit elkaar kan trekken
met een vork. Laat de laatste 15 minuutjes de ongesneden

Pinot Noir uit Bourgogne

o 400 ml rode wijn

kastanjechampignons meekoken en voeg op het allerlaatste moment de

Pinot Noir uit Chili

o 3 blaadjes laurier

uitgebakken spekjes toe. Breng op smaak met zout en peper.

Spätburgunder uit Duitsland

o 250 g kleine
kastanjechampignons
o 100 g spekje

Serveer met de knolselderijpuree.

Risotto
@Ohmyfoodness

met kastanjechampignons, gekarameliseerde ui en burrata

Ingrediënten

Verhit een beetje boter in een koekenpan en voeg hier de halve uiringen aan toe.

o 4 uien, in halve ringen

Bak deze op laag vuur tot de ui zacht en goudbruin gekleurd is. Schep af en toe

o 2 teentjes knoflook,

om. Het karamelliseren van uien duurt ongeveer 30 minuten.

geperst
o 250 g risottorijst

Verhit opnieuw een beetje boter, maar deze keer in een diepe pan. Fruit hierin de

o 100 ml water

knoflook aan tot het goed begint te geuren.

o 2 tabletten Maggi
bouillon Mediterranean
o 100 g geraspte

Voeg de risottorijst toe en bak de rijst mee tot de korrels glazig zien. Blus af met
de wijn.

Parmezaanse kaas
o 500 g

Los de bouillontabletten in het water op en houd de bouillon tegen de kook aan.

kastanjechampignons, in
plakjes
o 2 bollen burrata

Voeg steeds een flinke soeplepel van de bouillon aan de risottorijst toe en laat de
rijstkorrels al roerend de bouillon opnemen.

o Boter om in te bakken
o Peper en zout

Lees verder op de volgende pagina

Risotto

met kastanjechampignons, gekarameliseerde ui en burrata

Vervolg
Kook de risotto tot de rijstkorrels gaar zijn maar nog een hele lichte bite hebben.
Roer de Parmezaanse kaas door de risotto en breng de risotto op smaak met
peper en een snufje zout.
Bak de kastanjechampignons in een beetje boter bruin en zacht. Schep de
gekarameliseerde ui door de gebakken champignons.
Schep de risotto in diepe borden en top af met de champignons, gekarameliseerde
ui en een halve bol burrata per persoon.

Zalm uit de oven
@Pienlaathaaretenzien

met romige avocado-dressing
en kruidige couscous

Ingrediënten

Verwarm de oven voor op 200 graden.

o 2 zalmfilets

Snijd de courgette in plakken van 1 cm. Verdeel deze over een ovenschaal. Smeer

o 1 courgette

in met wat olijfolie, zout, peper & chilivlokken. Dep de zalm droog met

o 1 blokje MAGGI Rustic

keukenpapier. Leg de zalm op de courgette. Snijd 1 citroen in plakken en verdeel

bouillon Mediterranean
o 200 g couscous

deze, samen met de boter, over de zalm. Zet in de oven voor ongeveer 15-18
minuten, afhankelijk van de dikte van je zalm.

o 2 citroenen
o 4 klontjes roomboter

Doe de couscous in een kom en voeg kokend water toe totdat de couscous net

o 1 rijpe avocado

onderstaat. Verbrokkel het MAGGI-bouillonblokje en meng goed door elkaar. Dek

o 2 eetl. Griekse yoghurt

af met een bord en laat 7-10 min rusten.

o Bosje lente-ui
o Handjevol pistachenoten

Schep het avocadovlees in een bakje en voeg hier zout en peper aan toe. Voeg

o Rucola

vervolgens 2 el Griekse yoghurt en het sap van 1 citroen toe. Meng dit tot een

o Olijfolie

mooie, gladde saus (dmv een staafmixer of in een blender). Proef even en voeg

o Zout en peper

naar wens extra peper toe.

o Chilivlokken
Lees verder op de volgende pagina

Zalm uit de oven

met romige avocado-dressing
en kruidige couscous

Vervolg
Hak de pistache-noten fijn en snipper de bosui fijn.
Verdeel wat rucola over de borden, gevolgd door de couscous. Verdeel de
courgette hier over heen en leg de zalm hierop. Top af met de dressing, de lenteui en de pistache.

Kersttafeltips
Het opdekken van de tafel is natuurlijk een groot onderdeel van het kerstdiner: wordt het
chique, knus, één stijl of meerdere patronen, één kleur of een boel? Wij helpen je met een
aantal tips het voorbereiden van jouw unieke, persoonlijke kersttafel!

Tafelkleden kun je natuurlijk in verschillende winkels kopen, maar je kunt er
ook voor naar de kringloop. Ieder groot stuk stof kan als tafelkleed dienen:
er zijn hier vaak leuke, verschillende soorten kleuren en stoffen te vinden.

Kerstsfeer toevoegen op tafel? Dit kan met mooie kaarsen, versieringen
en takjes den, maar ook met kerstballen. Strooi wat kleine kerstballen
over de tafel. Heel leuk met ietwat verschil tussen de maten en kleuren
van de ballen. Weinig moeite, leuk effect!
Er zijn oneindig veel manieren om deze feestdagen je tafel leuk te dekken.
Marrit, van intereurblog Do It Yourself, laat ons twee stijlen zien. De eerste stijl
is de klassieke kersttafel, voor wie het graag traditioneel maar toch feestelijk
houdt. De tweede stijl is de excentrieke kersttafel, voor wie graag een unieke
touch wil geven aan de tafelaankleding.

Een klassieke tafel

Een klassieke tafel is altijd een goed idee! Denk hierbij aan
een chique, neutrale dinertafel die in ieder interieur past.
Daarvoor begin je met een neutraal tafelkleed en wit servies.
Door servies te stapelen, krijgt de tafel een luxe uitstraling.
Boven op de borden kun je een servetje met een takje rode
besjes leggen. Voor de glazen gebruik je traditionele wijn- en
waterglazen. Om er een echte kersttafel van te maken, kun je
met dennentakken een centerpiece maken. Nog wat
kandelaars met kaarsen in kerstkleuren erbij en voilà: je
klassieke kersttafel is helemaal af!

Een excentrieke tafel

Het is ook leuk om helemaal uit te pakken. Om een
excentrieke kersttafel te maken, mix en match je
verschillende patronen en kleuren met elkaar. Dit kun je
direct toepassen in de basis van de tafel: het tafelkleed en
het servies. Het is mooi om bij deze tafel voor moderne
glazen te gaan. Je kunt bijvoorbeeld een bewerkt wijnglas
of een wijnglas in een aparte vorm neer te zetten. Nog wat
dennentakken aan de uiteinden van de tafel en gekleurde
kandelaars erbij en dan is ook de excentrieke kersttafel
klaar voor gebruik!

Wijntips
van Harold Hamersma
1. Zet je glas rechtop

Je ziet vaak dat mensen hun wijnglas met het steeltje naar boven in de kast plaatsen, ondersteboven dus. Hierdoor gaat de
wijn meestal ruiken naar het materiaal van je kast. Iets wat je niet wilt natuurlijk. Doe dit dus niet, maar zet de glazen voortaan
rechtop neer.
2. Houd een wijnglas vast bij het steeltje

Het steeltje van een wijnglas zit er met een heel goede reden. Wanneer je de wijn bij het steeltje vasthoudt, voorkom je dat de wijn
opwarmt door de temperatuur van je hand. Daarnaast kan het zijn dat je net je handen hebt gewassen met zeep, ze hebt
ingesmeerd met crème of met iets anders bezig bent geweest. Als je je glas boven het steeltje vasthoudt, ruik je je handen bij elke
slok die je neemt. Dit is meteen van invloed op de smaak van je wijn.
3. Leg rode wijn wél even in de koelkast

‘Rode wijn drink je op kamertemperatuur’. Dit gezegde van vroeger ken je ongetwijfeld. Toen was kamertemperatuur zo tussen de
16 en 18 graden. Tegenwoordig is dat vaak rond de 21 à 22 graden. Om de rode wijn toch lekker op temperatuur te kunnen
drinken, kun je deze het beste drie kwartier van tevoren in de koelkast zetten. Dan is deze straks heerlijk op ‘kamertemperatuur’ bij
het opdrinken.

Deze kerstrecepten zijn gemaakt met de
bouillonblokjes van MAGGI
MAGGI introduceert een nieuwe generatie bouillon: met 100% natuurlijke en zichtbare
gedroogde groenten, kruiden en specerijen. Deze nieuwe bouillontabletten bevatten minder
vet en zout en zijn gemaakt zonder palmolie, conserveringsmiddelen of kunstmatige kleur- en
smaakstoffen. De eerste twee smaken zijn bekend: Mediterranean en Provence. Deze zijn
exclusief verkrijgbaar bij Jumbo supermarkten.
MAGGI Rustic bouillon
Mediterranean

MAGGI Rustic bouillon
Provence

Geeft de klassieke Italiaanse
smaak van tomaat, peterselie,
basilicum en paprika.

Heeft een rustieke smaak van
wortel, ui, knoflook en
Provençaalse kruiden.

Past goed bij risotto, couscous
of sauzen!

Perfect voor stoofpotjes of een
pannetje soep!

Deze recepten worden je aangeboden
door MAGGI & Koffietijd
Wil je meer receptinspiratie of kennis maken met nieuwe producten?
Registreer je bij MAGGI en ontvang de MAGGI nieuwsbrief.
Ga naar: www.maggi.nl

