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Inleiding  
Ovens met automatische programma’s
Het ultieme kook- en bakgevoel creëer je met een oven van Pelgrim. Of je nu graag taarten bakt, 
af en toe een pizza in de oven schuift of gaat voor een uitgebreide bereiding; een multifunctionele 
oven is in iedere keuken onmisbaar. 

Om de lekkerste gerechten optimaal te bereiden, bieden de ovens van Pelgrim veel extra functies, 
zoals de automatische programma’s. Daarmee zorgt de oven bij 22 voorgeprogrammeerde 
gerechten automatisch voor de juiste functie, temperatuur én tijdinstelling. En geniet jij van de 
lekkerste smaakvolle bereiding, zonder dat je de oven tussentijds moet bijstellen. 

Druk éénmalig lang op de A-tiptoets. Selecteer met de centrale knop het cijfer van het gerecht 
( C ) . Bij sommige programma’s kun je het gewicht invoeren ( E ), want dit heeft effect op de 
baktijd. In dit receptenboek vind je per programmanummer een bijpassend voorbeeld recept. 
Dus met de ingrediënten in de juiste hoeveelheid en gewicht, heb je altijd garantie op hetzelfde 
heerlijke resultaat! Mooi makkelijk van Pelgrim. 
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Brosse 
roomboter
koekjes
Deze brosse roomboterkoekjes zijn vol van smaak 
en gemakkelijk te bereiden. Heerlijke koekjes voor bij 
de thee of koffie en ook lekker om uit te delen. Pure 
verwennerij! 

Bereidingswijze:
•  Mix ondertussen de zachte roomboter en de 

suiker tot een luchtig en schuimend geheel. 
•  Klop vervolgens het ei en de zure room 

erdoor. 
•  Meng de bloem, het zout, het bakpoeder 

en de geraspte citroenschil door het 
suikermengsel. 

•  Bedek het deeg en zet het ten minste één 
uur op een koele plek. 

•  Selecteer Pr01 om de oven alvast 
automatisch voor te verwarmen. 

•  Rol daarna het deeg uit tot een dikte van 3 

mm en gebruik uitsteekvormpjes naar wens  
om de koekjes uit het deeg te steken. 

•  Zodra de oven het signaal geeft dat het 
is voorverwarmd, leg je de koekjes op een 
bakplaat bekleed met bakpapier en schuif 
je het op level 3 de oven in. 

De brosse roomboterkoekjes zijn klaar zodra 
het bakprogramma is voltooid.

Benodigdheden:
•  beslagkom 
•  schone theedoek/folie om 

beslagkom af te dekken
•  keukenmachine of mixer
•  deegroller en spatel 
•  uitsteekvormpjes 
•  bakplaat 
•  bakpapier

Ingrediënten:
•  100 g roomboter 
•  100 g poedersuiker
•  1 zakje vanillesuiker
•  1 ei
•  1 eetlepel zure room
•  200 g bloem
•  1 snufje zout
•  1 theelepel bakpoeder 
•  1 geraspte citroenschil 



5

Heerlijke 
cupcakes
Deze cupcakes zijn gemakkelijk en snel te bereiden en 
luchtig en lekker. Je kunt de cupcakes na het bakken 
op verschillende manieren afmaken, door ze te 
versieren met bijvoorbeeld fondant of met een mooie 
topping van gele room of slagroom. 

Bereidingswijze:
Selecteer Pr02 om de oven alvast automatisch voor te verwarmen. 

•  Mix ondertussen de boter en de suiker door 
elkaar tot het een gladde massa is. 

•  Voeg vervolgens de eieren afzonderlijk van 
elkaar toe aan het gladde beslag. 

•  Daarna voorzichtig het mengsel van 
bloem, bakpoeder en zout toevoegen en de 
cupcakevormpjes ¾ vullen met beslag. 

•  Zet de vormpjes op de bakplaat in de oven 
op level 3, zodra de oven voorverwarmd is.  

De cupcakes zijn klaar zodra het programma 
is afgerond. Laat ze goed afkoelen voordat je 
ze versiert.  

Benodigdheden:
•  beslagkom
•  keukenmachine of mixer
•  cupcakevormpjes 
•  bakplaat
•  evt. versiering cupcakes

Ingrediënten:
•  150 g boter
•  150 g suiker
•  3 eieren
•  200 g bloem
•  1 theelepel bakpoeder
•  1 snufje zout
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Sponge cake 
met room en 
aardbeien
Sponge cake is een luchtige cake die wordt gesneden 
in lagen en kan worden gevuld met een vulling 
naar wens. Wij gaan voor een vulling van room met 
aardbeien als topping, een zoete verleiding!  

Bereidingswijze:
Selecteer Pr03 om de oven alvast automatisch voor te verwarmen. 

Bereiding deeg: 
•  Scheid de eidooiers van het eiwit en mix 

vervolgens het eigeel met de suiker door 
elkaar en klop het eiwit stijf met een klein 
beetje lauwwarm water. 

•  Voeg het stijf geklopte eiwit toe aan het 
mengsel van eigeel en suiker en spatel het 
geheel voorzichtig door elkaar. 

•  Voeg vervolgens de bloem toe, samen met 
het bakpoeder en de maiszetmeel. 

•  Giet het mengsel in een ingevette 
springvorm (of bedekt met bakpapier) en 
zet het in de oven op level 2 zodra de oven 
is voorverwarmd. 

•  Laat de cake, nadat het automatische 
bakprogramma voltooid is, ongeveer 20 
minuten afkoelen. 

Bereid ondertussen de room: 
•  Mix de room met de mascarpone, 

slagroom, suiker en vanille extract door 
elkaar op halve snelheid tot het luchtig en 
stijf is. 

•  Snijd de cake, zodra deze is afgekoeld, in 
drie gelijke lagen. 

•  Leg de eerste laag op een bord en bedek 
deze met 1/3 van de room. 

•  Leg de tweede laag cake erop en herhaal 
het proces. 

•  Smeer de resterende room over de 
bovenkant en zijkanten van de taart. 

Zet de taart ten minste 4 uur in de koelkast 
voor het aansnijden en serveer het met 
aardbeien en poedersuiker. 

Benodigdheden:
•  beslagkom 
• keukenmachine of mixer 
• ronde springvorm
• boter of bakpapier 
• ovenrooster
• spatel

Ingrediënten:
Voor het deeg:
•  200 g suiker
•  6 eieren
•  120 g bloem
•  2 theelepels bakpoeder
•  1 00 g maiszetmeel
•  handje bosvruchten
•  poedersuiker 

Voor de room: 
•  400 g mascarpone 
•  200 ml slagroom 
•  100 g suiker 
•  2 theelepels vanille extract
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Gevulde 
roomboter 
croissants
Wat is er lekkerder dan verse, zelfgebakken croissants 
als ontbijt of lunch? Het geheim van deze smaakvolle 
croissant zit hem in het luchtige, knapperige 
croissantdeeg én de verrassende frisse vulling. 

Bereidingswijze:
•  Bereid de starter: meng de gist, de bloem, 

de suiker en het zout in 1 dl lauw water tot 
een glad papje.  
Laat dit ongeveer 5 minuten rijzen. 

•  Bereid vervolgens het deeg: voeg de starter 
toe aan de bloem en voeg de margarine, de 
melk, de suiker en het zout toe. 

•  Kneed het deeg tot een bal, bedek het deeg 
vervolgens met een theedoek en laat het 
ongeveer 20-30 minuten rijzen. 

•  Selecteer Pr04 om de oven alvast 
automatisch voor te verwarmen. 

•  Rol het deeg uit tot een dikte van 3 mm en 
snijd het in 8 driehoekige vormen. 

•  Smeer een theelepel jam op iedere driehoek. 
•  Maak halve maanvormige rollen en leg 

deze op een bakplaat met bakpapier. 
•  Bedek ze met een theedoek en laat ze nog 

eens 20-30 minuten rijzen. 
•  Bestrijk het deeg met eierdooier voor het 

bakken. 
•  Zet de croissants in de oven op level 2 zodra 

de oven is voorverwarmd.  

Bak ze in de oven totdat het programma 
is voltooid en daarna kan het genieten 
beginnen. 

Benodigdheden:
•  beslagkom 
•  schone theedoek
•  bakplaat 
•  bakpapier 
•  deegroller

Ingrediënten:
•  20 g verste gist
•  2 eetlepels bloem
•  1 snufje suiker
•  1 snufje zout
•  100 ml lauw water

Voor de vulling:
•  100 g abrikozenjam

Voor het deeg:
•  200 g bloem
•  40 g margarine
•  70 ml melk
•  40 g suiker
•  1 snufje zout

Voor de coating:
•  1 eierdooier
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Zoute 
sesamkoekjes
Deze zoute sesamkoekjes zijn lekker voor bij de borrel, 
maar ook heerlijk om als tussendoortje te eten. Ze zijn 
luchtig en bros van binnen en in een handomdraai 
klaar. Dat wordt smullen!

Bereidingswijze:
Selecteer Pr05 om de oven alvast automatisch voor te verwarmen. 

•  Rol ondertussen het bladerdeeg uit tot een 
dikte van 5 mm. 

•  Besmeer het met eigeel en bestrooi het met 
zout en sesamzaad. 

•  Snijd het vervolgens in driehoeken en leg 
deze op een bakplaat met bakpapier. 

•  Zet de zoute sesamkoekjes in de oven op 
level 2 zodra de oven is voorverwarmd. 

Bak ze in de oven totdat het programma is 
voltooid en smullen maar!

Benodigdheden:
• deegroller 
• bakplaat
• bakpapier

Ingrediënten:
•  300 g bladerdeeg

Voor de coating:
•  1 eierdooier
•  150 g sesamzaad
•  1 theelepel zout
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Traditionele 
appeltaart

Bereidingswijze:

Benodigdheden:
•  beslagkom 
•  keukenmachine of mixer 
•  plastic folie 
•  ronde springvorm 
•  deegroller 
•  ovenrooster 

Ingrediënten:
Voor het deeg:
•  300 g bloem
•  70 g suiker
•  1 zakje vanillesuiker
•  180 g boter
•  1 ei
•  50 ml water 

Voor de vulling:
•  20 g paneermeel
•  400 g geschilde 

appelschijfjes
•  50 g rozijnen
•  50 g suiker

De appeltaart is een van de meest gebakken taarten. 
En wie is er niet dol op? Met dit traditionele recept is 
het een fluitje van een cent en smaakvol genieten. 

Begin met de bereiding van het deeg: 
•  Meng de bloem en de suiker en prak de 

boter erdoor. 
•  Voeg een geklutst ei en genoeg water toe 

om het te binden tot een zacht deeg. 
•  Meng dit tot een gelijkmatige massa en 

kneed het deeg tot een bal. 
•  Bedek vervolgens het deeg met plastic folie 

en laat het ten minste 30 minuten rusten  
in de koelkast.

•  Gebruik 2/3 van het deeg om een ingevette 
springvorm te bekleden.

Bereid ondertussen de vulling: 
•  Strooi wat paneermeel gelijkmatig over  

het deeg. 

•  Strooi de geschilde appelschijfjes, de 
rozijnen en de suiker gelijkmatig over het 
paneermeel en druk alles goed aan. 

•  Rol het resterende deel van het deeg uit en 
snijd het in stroken. 

•  Leg de stroken over de vulling en vorm een 
raster. 

•  Zet de appeltaart in de oven op Pr06 en 
level 2 zonder voorverwarmen. 

•  Bak de appeltaart in de oven totdat het 
programma is voltooid en laat het daarna 
goed afkoelen. 

Een toefje slagroom maakt het traditionele 
recept helemaal af. 
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Appelstrudel 
met kaneel

Bereidingswijze:
•  Schil de appels en rasp deze grof. 
•  Scheid de eierdooiers van het eiwit en klop 

vervolgens het eiwit stijf met wat lauw 
water. 

•  Meng het voorzichtig met de cottage 
cheese, de eierdooiers en de zure room. 

•  Leg het deeg voor de appelstrudel op een 
lichtelijk met bloem bestrooide theedoek. 

•  Rol het deeg zo dun mogelijk uit. 
•  Rek daarna met je handen het deeg uit, zo 

ver als maar kan, totdat het zeer dun en 
bijna doorzichtig is geworden. 

•  Spreid het eiermengsel, de appels, rozijnen, 
suiker en kaneel gelijkmatig over het 
oppervlak. Laat aan alle kanten 2 cm vrij. 

•  Rol het daarna op, waarbij de randen onder 
de rol worden gevouwen. 

•  Leg de appelstrudel op een ingevette 
bakplaat en bak het in de oven op Pr07 en 
level 2 zonder voorverwarmen. 

Laat na het bakken de appelstrudel  
10 minuten afkoelen en bestrooi het met 
poedersuiker als finishing touch. Combineer 
het met een bolletje ijs en je hebt een heerlijk 
dessert. 

Benodigdheden:
• schone theedoek  
• schilmesje
• rasp
• keukenmachine of mixer 
•  deegroller 
• bakplaat 

Ingrediënten:
•  500 g bladerdeeg

Voor de vulling:
•  1 kg geschilde en van 

klokhuis ontdane appels
•  3 eieren
•  500 g cottage cheese

•  180 g zure room
•  2 handjes rozijnen
•  2 eetlepels suiker
•  1 theelepel kaneel

Voor de topping:
•  1 eetlepel poedersuiker

Een appelstrudel (apfelstrudel) is een krokant 
bladerdeeg gevuld met appels, room, rozijnen en 
kaneel. Je kunt de appelstrudel lauwwarm eten bij een 
kop koffie of thee, maar ook met een bolletje vanille ijs 
is het een aanrader. 
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Goddelijke 
chocolade 
soufflé
Deze makkelijke chocolade soufflé is een lust voor je 
smaakpapillen. Vol van smaak en fantastisch voor 
bij de koffie of thee, maar ook heerlijk om met een 
bolletje ijs of slagroom als dessert te serveren. 

Bereidingswijze:
Selecteer Pr08 om de oven alvast automatisch voor te verwarmen. 

•  Vet de keramische bakjes in met boter en 
zet ze 5 minuten in de koelkast. 

•  Meng de bloem en de melk in een steelpan 
en breng het mengsel aan de kook om een 
glad papje te krijgen. Smelt vervolgens de 
chocolade in dit mengsel. 

•  Voeg, als het mengsel afgekoeld is, het 
eigeel toe en klop het eiwit stijf. 

•  Voeg vervolgens de poedersuiker toe 
en schep het eiwit  voorzichtig door het 
chocolademengsel. 

•  Verdeel het mengsel over de bakjes en 
maak het af met cacaopoeder. 

•  Zet de bakjes met chocolade soufflé in de 
oven op level 3 zodra de oven het signaal 
geeft dat deze is voorverwarmd. 

•  Bak ze in de oven totdat het programma is 
voltooid. 

Leg als finishing touch een takje munt en een 
framboos op de chocolade soufflé en bestrooi 
met poedersuiker.

Benodigdheden:
• keramische bakjes 
•  keukenmachine of mixer 
• ovenrooster 

Ingrediënten:
•  1 eetlepel boter 
•  20 g bloem
•  200 ml melk
•  200 g donkere chocolade 

(70% cacao)  

•  200 g eiwit
•  150 g poedersuiker
•  2 eetlepels cacaopoeder
•  verse munt 
•  frambozen
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Rijzen

Bereidingswijze:
•  Gebruik een recept naar keuze voor 

het maken van brooddeeg, witbrood, 
volkorenbrood, meergranenbrood, krenten- 
of rozijnenbrood of een ander brood naar 
wens. 

•  Plaats het deeg op de bakplaat bekleed 
met bakpapier op level 2 zonder 
voorverwarmen en start het speciale 
programma. 

•  Het deeg is voldoende gerezen en klaar 
voor de volgende stap van bereiding als de 
indruk van een vinger langzaam terugveert.

Benodigdheden:
Naar keuze van het recept
•  bakplaat 
•  bakpapier 
•  ovenrooster 

Deeg rijzen is belangrijk voor een goede smaak en 
textuur van zelfgebakken brood. Met het speciale 
ovenprogramma heb je in een handomdraai de 
perfecte basis voor een smaakvol brood naar wens.
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Knapperig 
Oerbrood

Benodigdheden:
• beslagkom
• schone theedoek
• bakplaat
• bakpapier

Ingrediënten:
Voor de starter: 
•  20 g verse gist
•  2 eetlepels bloem
•  1 snufje suiker
•  1 snufje zout
•  100 ml lauw water

Voor het deeg:
•  500 g bloem
•  1 eetlepel plantaardige olie
•  1 theelepel zout
•  300 ml lauw water

Knapperig Oerbrood is een heerlijke starter van de 
dag, maar het kan ook als lunch of in kleine plakjes 
voor bij de borrel met wat smeersels. Niets lekkerder 
dan de geur van  versgebakken brood in huis!  

Bereidingswijze:
•  Bereid vervolgens de starter: meng de gist, 

bloem, suiker en het zout in 1 dl lauw water 
tot een glad papje. Laat dit ongeveer 5 
minuten afgedekt rijzen. 

•  Bereid het deeg: voeg de starter toe aan de 
bloem en voeg de olie en het zout toe. 

•  Voeg tijdens het kneden een beetje lauw 
water toe. 

•  Vorm het deeg tot een bal, bedek dit met 
een theedoek en laat dit ongeveer 30-40 
minuten rijzen (totdat het deeg in volume is 
verdubbeld). 

•  Kneed het deeg nog een keer, vorm een 
brood en leg dit op een bakplaat met 
bakpapier. 

•  Bedek het brood met een theedoek en laat 
het nog eens 20-30 minuten op ongeveer 
30°C rijzen. 

•  Selecteer Pr10 om de oven alvast 
automatisch voor te verwarmen. 

•  Maak voor het bakken 4 diagonale sneden 
in het brood om barsten te voorkomen. 

•  Zet het brood in de oven op level 2 zodra de 
oven is voorverwarmd. 

•  Bak het brood in de oven totdat het 
programma is voltooid. 

Neem na het bakken het brood uit de oven en 
laat het afkoelen voordat je het gaat snijden.
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Pork Roast

Bereidingswijze:
•  Vet als eerste een ovenschaal in. 
•  Besprenkel vervolgens het vlees met olie en 

breng het op smaak met kruiden. 
•  Beleg daarna met schijfjes citroen en takjes 

peterselie. 
•  Voeg 1-2 dl water toe en bedruip het 

vlees gedurende de bereiding met het 
braadvocht uit de ovenschaal.

•  Bak het in de oven op Pr11 en level 2 zonder 
voorverwarmen tot het programma is 
voltooid. 

Benodigdheden:
• ovenschaal 
•  ovenrooster 

Ingrediënten:
•  0,4 kg varkensschouder
•  4 eetlepels plantaardige 

olie
•  0,5 theelepel zout

•  1 snufje peper
•  1 snufje piment
•  1 snufje komijn
•  2 schijfjes citroen
•  2 takjes peterselie 

Pork Roast is perfect op de bbq te bereiden, maar je 
kunt het ook goed in de oven maken. Het voordeel 
daarvan is dat het vlees zacht mals blijft zonder 
uitdrogen. Dus gek op lekker mals vlees? Probeer het uit! 



15

Roast Beef

Bereidingswijze:
•  Vet als eerste een ovenschaal in. 
•  Besprenkel het vlees met olie, strijk de 

mosterd over het vlees en bestrooi het met 
het mosterdzaad. 

•  Breng het vlees op smaak met kruiden. 
•  Voeg vervolgens 1-2 dl water toe en bedruip 

het vlees gedurende de bereiding met het 
braadvocht uit de ovenschaal. 

•  Bak de Roast Beef in de oven op Pr12 en 
level 2 zonder voorverwarmen. 

Het genieten kan beginnen nadat het 
programma is voltooid. 
Serveer het met een lekker rood wijntje. 

Benodigdheden:
• ovenschaal 
•  ovenrooster 

Ingrediënten:
•  0,4 kg lendestuk (entrecote)
•  4 eetlepels plantaardige olie
•  1 eetlepel mosterd
•  1 eetlepel mosterdzaad
•  0,5 theelepel zout
•  1 snufje peper

Roast Beef is een heerlijk stukje vlees om te serveren 
tijdens het diner. De korst is smaakvol en knapperig en 
de binnenkant lekker mals en sappig. En dit recept is 
gewoon heel eenvoudig te bereiden in de oven. 
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Gebraden kip 
met rozemarijn 
en tijm
Een gebraden kip uit de oven is altijd een goed idee. 
Het lijkt ingewikkeld om te maken, maar met dit 
recept is het juist heel gemakkelijk. Zo mals en sappig 
heb je een kip nog nooit gegeten!

Benodigdheden:
• braadslee of ovenschaal
• ovenrooster 

Ingrediënten:
•  1,2 kg kip
•  2 eetlepels plantaardige 

olie
•  1 theelepel zout
•  1 snufje peper
•  1 snufje tijm
•  1 snufje rozemarijn

Bereidingswijze:
•  Vet de braadslee of ovenschaal alvast in. 
•  Besprenkel het vlees met olie en breng het 

op smaak met kruiden. 
•  Zet de braadslee of ovenschaal in de 

oven op level 2 en stel Pr13 in zonder 
voorverwarmen. 

•  Draai na 2/3 baktijd de kip even om, zodat 
deze goed gaar wordt van binnen. 

•  De gebraden kip met rozemarijn en tijm is 
klaar om te serveren zodra het programma 
is voltooid. 
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Snelle 
drumsticks
Drumsticks zijn heerlijk wanneer je ze in de oven bakt. 
Ze worden dan aan de buitenkant lekker knapperig 
en van binnen heerlijk mals. Met dit recept heb je ze 
binnen no time op tafel staan. 

Benodigdheden:
• ovenschaal 
•  ovenrooster 

Ingrediënten:
•  180 g drumsticks    
•  1 eetlepel olijfolie    
•  1 snufje zout
•  1 snufje peper
•  1 snufje piment

Bereidingswijze:
•  Vet een ovenschaal in en besprenkel de 

drumsticks met olie en breng op smaak 
met kruiden. 

•  Zet de ovenschaal in de oven op level 3 en 
stel Pr14  in zonder voorverwarmen. 

•  Draai na 2/3 baktijd de drumsticks even 
om, zodat ze goed gaar worden van binnen. 

 Je kunt aan tafel zodra het programma is 
voltooid en de drumsticks gebraden zijn. 
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Gehaktbrood 
(Meat Loaf)
Weleens van Meat Loaf gehoord? Het is gehaktbrood 
gevuld met groenten en kruiden. Erg lekker en vooral 
vullend brood, geschikt voor lunch, tussendoortje, voor 
bij de borrel of bij het diner. Verrassend smaakvol! 

Benodigdheden:
• bakplaat 
•  ovenrooster 

Ingrediënten:
•  0,5 ui 
•  4 eetlepels plantaardige 

olie
•  1 ei
•  0,5 broodje
•  100 ml melk
•  0,3 kg gehakt

•  0,5 theelepel zout
•  1 takje peterselie
•  1 snufje peper
•  1 snufje marjolein
•  1 snufje tijm
•  0,5 groene paprika
•  0,5 wortel
•  1 teentje knoflook

Bereidingswijze:
•  Fruit de ui even aan en laat deze afkoelen. 
•  Kook vervolgens een ei hard en laat deze 

ook even afkoelen. 
•  Snijd het brood in blokjes en giet de melk en 

het geklutste ei over het brood. 
•  Kruid het gehakt en voeg de ui, het brood, 

de gesneden groenten en geperste knoflook 
toe. 

•  Maak van het gehakt een broodvorm en 
plaats het hardgekookte ei in het hart. 

•  Leg dit op een ingevette bakplaat en bak 
het gehaktbrood in de oven op Pr15 en  
level 2 zonder voorverwarmen. 

Serveer het gevulde brood nadat het 
programma is voltooid. 
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Malse biefstuk

Bereidingswijze:
Voorbereiding: 
•  Was het vlees en dep het droog met 

keukenpapier. 
•  Wrijf het vlees in met het zout, de peper en 

de fijngesneden knoflook. 
•  Besprenkel het vlees met olie en wikkel het 

in vershoudfolie. 
•  Laat het vlees ten minste 24 uur in de 

koelkast marineren. 
Bereiding: 
•  Neem ongeveer twee uur voor het braden 

het gemarineerde vlees uit de koelkast en 
laat het op kamertemperatuur komen. 

•  Bak het vlees kort aan beide kanten in een 
braadpan (een minuut voor iedere kant). 

•  Leg het vlees op een ingevette bakplaat 
en plaats het in de oven op Pr16 en level 
4 zonder voorverwarmen. Draai na 2/3 
baktijd de biefstuk even om de malsheid te 
behouden. 

•  Bedek het vlees na het braden, zodra het 
programma is voltooid, met aluminiumfolie. 

•  Laat het voor het serveren ten minste 10 
minuten rusten op kamertemperatuur. 

Garneer als extra smaakmaker de biefstuk 
met kruidenboter. 

Benodigdheden:
• keukenpapier 
• bakplaat 
• aluminiumfolie 
•  ovenrooster

Ingrediënten:
•  200 g biefstuk
•  1 snufje zout
•  1 snufje peper
•  1 teentje knoflook
•  1 eetlepels plantaardige olie
•  1 theelepel kruidenboter

Biefstuk is een geliefd stukje vlees dat snel te bereiden 
is, ook in de oven. De buitenkant blijft krokant en de 
binnenkant heerlijk mals, zonder uitdrogen. Bon Appetit! 
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Langzaam 
gegaard 
varkensvlees
Dit makkelijke vleesrecept doet je smaakpapillen 
goed! Heerlijk om ’s avonds bij een uitgebreid diner te 
nuttigen onder het genot van een goed glas wijn. 

Benodigdheden:
• ovenschaal
• ovenrooster 

Ingrediënten:
•  0,4 kg varkensvlees
•  4 eetlepels plantaardige 

olie
•  0,5 theelepel zout

•  1 snufje peper
•  1 snufje piment
•  1 snufje komijn
•  2 schijfjes citroen
•  2 takjes rozemarijn 

Bereidingswijze:
Selecteer Pr17 om de oven alvast voor te verwarmen. 

•  Vet een ovenschaal in en besprenkel het 
vlees met olie. 

•  Breng het vlees op smaak met kruiden en 
beleg het met schijfjes citroen en takjes 
rozemarijn. 

•  Voeg 1-2 dl water toe en bedruip het 
vlees gedurende de bereiding met het 
braadvocht uit de ovenschaal. Zet de 
ovenschaal in de oven op level 2 zodra de 
oven is voorverwarmd. 

•  Bak het in de oven totdat het programma 
is voltooid en serveer het met gestoomde 
groenten. 
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Gebakken forel 
met rozemarijn

Benodigdheden:
• keukenpapier
• ovenschaal
• ovenrooster 

Ingrediënten:
•  1 forel
•  1 eetlepel olijfolie
•  0,5 teentje knoflook
•  1 snufje zout
•  1 takje peterselie
•  1 snufje rozemarijn
•  1 snufje peper

De forel wordt in zijn geheel gebakken en is super-
lekker en gezond. Met dit recept gemakkelijk te 
bereiden en zowel te serveren als lunch of voor diner. 
Eet smakelijk! 

Bereidingswijze:
•  Maak de vis schoon en dep hem droog met 

keukenpapier. 
•  Vet een ovenschaal in en besprenkel de vis 

met olie. 
•  Kruid de binnenkant van de vis met zout en 

kruiden. 
•  Zet de ovenschaal in de oven op level 4 en 

stel Pr18 in zonder voorverwarmen. 
•  Draai na 2/3 baktijd de forel even om, 

zodat deze goed gaar wordt van binnen. 
•  Bak de forel in de oven totdat het 

programma is voltooid. 
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Gekruide
aardappelpartjes

Benodigdheden:
• bakplaat
• ovenrooster 

Ingrediënten:
•  180 g geschilde 

aardappelen
•  3 eetlepels plantaardige 

olie
•  1 snufje zout
•  1 takje peterselie

Gebakken en gekruide aardappelpartjes zijn heerlijk 
bij het diner. Serveer het met een frisse salade 
en een van de lekkere vlees- of visrecepten uit dit 
receptenboek. Succes gegarandeerd!

Bereidingswijze:
•  Schil de aardappelen, was ze en snijd ze in 

partjes. 
•  Vet een bakplaat in en besprenkel de 

aardappelpartjes met olie. 
•  Draai tijdens het bakken de 

aardappelpartjes even om. 
•  Breng ze op smaak met zout en peterselie. 
•  Zet de ovenschaal in de oven op level 3 en 

stel Pr19 in zonder voorverwarmen. 
•  Draai na 2/3 baktijd de aardappelpartjes 

even om, zodat ze goed gaar worden van 
binnen. 

•  Bak de aardappeltjes in de oven totdat het 
programma is voltooid. 
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Vegetarische 
groentesoufflé

Benodigdheden:
• ovenschaal
• ovenrooster 

Ingrediënten:
•  1 ui
•  3 eetlepels plantaardige 

olie
•  1 rode paprika
•  1 groene paprika
•  1 snufje zout
•  1 snufje peper

•  1 snufje oregano
•  2 takjes peterselie
•  0,5 kg pasta
•  4 eieren
•  700 ml melk
•  3 eetlepels bloem
•  350 g geraspte kaas

Ben je vegetarisch of wil je gewoon een dagje geen 
vlees of vis eten? Dan is deze groentesoufflé een 
perfect en smaakvol alternatief. Goed gevuld en rijk 
van smaak door de diverse ingrediënten. 

Bereidingswijze:
•  Fruit de ui aan in een klein beetje olie. 
•  Voeg de in blokjes gesneden paprika en de 

kruiden toe. 
•  Kook de pasta in zout water, giet af en roer 

het groentemengel erdoor. 
•  Scheid de eierdooiers van het eiwit en klop 

vervolgens het eiwit op met wat lauwwarm 
water tot het stijve pieken vormt. 

•  Klop daarna het eigeel met melk en bloem. 
•  Meng vervolgens het mengsel van 

eigeel, melk en bloem door het pasta/
groentemengsel en voeg daarna voorzichtig 
het stijfgeklopte eiwit toe. 

•  Giet het mengsel in een ingevette 
ovenschaal en bestrooi met kaas. 

•  Zet de ovenschaal in de oven op level 2 en 
stel Pr20 in zonder voorverwarmen. 

Bak de groentesoufflé in de oven totdat het 
programma is voltooid en geniet ervan!
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Lasagne 
bolognese

Benodigdheden:
• ovenschaal
• ovenrooster 

Ingrediënten:
•  3 eetlepels plantaardige 

olie
•  2 uien
•  0,8 kg gehakt
•  2 wortels
•  3 theelepels zout
•  1 snufje peper
•  1 laurierblad
•  1 snufje basilicum
•  1 snufje oregano

•  2 tomaten
•  100 ml tomatenpuree
•  250 g lasagnebladen
•  350 g geraspte kaas

Voor de bechamelsaus:
•  50 g boter
•  50 g bloem
•  1 l melk
•  1 snufje zout
•  1 snufje nootmuskaat

Een van de populaire en oudste pastagerechten uit 
Italië. Ideaal wanneer je vrienden te eten krijgt of 
wanneer je een maaltijd vooraf wilt voorbereiden, 
zodat je het alleen maar hoeft op te warmen. 

Bereidingswijze:
•  Fruit de uien aan in de olie. 
•  Voeg het gehakt, de gesneden worteltjes en 

de kruiden toe en roer het geheel door. 
•  Snijd de tomaat in blokjes en doe deze bij 

het gehakt. 
•  Voeg de tomatenpuree toe en giet er wat 

water over en laat dit 15 minuten sudderen. 
•  Bereid de bechamelsaus door boter in een 

steelpan te smelten. 
•  Voeg vervolgens de bloem toe en laat het 

al roerende op laag vuur gaar worden tot de 
bloem licht begint te kleuren. 

•  Voeg al roerende de melk toe en breng op 
smaak met zout en nootmuskaat. 

•  Vet ondertussen een ovenschaal in 
en bedek de bodem met een laag 
lasagnebladen. 

•  Doe er een laag vleessaus over en 
vervolgens de bechamelsaus en de 
geraspte kaas. 

•  Herhaal dit voor iedere laag. 
•  Giet over de laatste laag bechamelsaus en 

bestrooi rijkelijk met geraspte kaas. 
•  Zet de ovenschaal in de oven op level 2 en 

stel Pr21 in zonder voorverwarmen. 
•  Bak de lasagne in de oven totdat het 

programma is voltooid. 

Serveer het met een frisse salade. 



25

Rijkelijk 
belegde pizza

Benodigdheden:
• beslagkom
• schaal 
• schone theedoek 
• bakplaat
• bakpapier

Ingrediënten:
Voor de starter: 
20 g verse gist
2 eetlepels bloem
1 snufje suiker
1 snufje zout
100 ml lauw water

Voor het deeg:
300 g bloem
1 theelepel zout

150 ml lauw water
1 eetlepel plantaardige olie

Voor de topping:
200 ml tomatensaus
1 theelepel oregano
1 snufje zout
150 g geraspte kaas
50 g mozzarella
150 g ham
100 g champignons uit blik

Niet alleen in Italië, maar ook bij ons favoriet. Proef 
de sfeer van Italië in je eigen keuken en maak met dit 
recept eenvoudig een rijkelijk belegde en smaakvolle 
pizza. Buona Cena!

Bereidingswijze:
•  Bereid de starter: meng de gist, de bloem, 

de suiker en het zout in 1 dl lauw water tot 
een glad papje. 

•  Laat dit ongeveer 5 minuten afgedekt rijzen. 
•  Bereid het deeg: doe de bloem in een 

schaal, maak een holletje in het midden en 
doe de starter erin. 

•  Voeg zout en olie toe en voeg het water toe. 
•  Kneed dit geheel tot een glad deeg. 
•  Bedek het met een theedoek en laat het 

op een warme plek ten minste 30 minuten 
rijzen. 

•  Selecteer Pr22 om de oven alvast voor  
te verwarmen. 

•  Rol het deeg uit en leg het op een bakplaat 
met bakpapier. 

•  Verdeel de tomatensaus over het deeg, 
voeg vervolgens de topping van mozzarella, 
ham en champignons toe en bestrooi dit 
met de oregano en kaas. 

•  Zet de bakplaat in de oven op Pr22 en level 
1 zodra de oven is voorverwarmd. 

•  Bak de pizza in de oven totdat het 
programma is voltooid. 
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