
Cooking with caramel
Of course, caramel tastes fantastic in coffee or on a pancake, but 
you can do so much more! Both in sweet and savory dishes, becau-
se caramel is a sticky all-rounder.

In addition to basic recipes to make delicious spreadable caramel, 
the book is full of festive sweets such as hearty coffee sweets, 
cheesecake mouses and banana cakes. Also the many savory 
dishes are very special. From smoky salmon and chicory tarts to a 
piece of camembert, chock full of sweet notes. And what about a 
miso-caramel sauce with a portion of noodles with grilled bacon?

Cooking with caramel is a party for both the sweet and savory 
lovers.
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About the authors
Long ago Constan Heestermans took home a jar of cara-
mel after a holiday in France. In the Netherlands this Breton 
specialty was hard to find, so he went into the kitchen 
himself. And he didn’t come out anymore. Since 2012, he 
makes and sells his home-made caramel at farmers’ mar-
kets, wholesalers and at deli’s.

Marije Sietsma spent a long time in her kitchen, with lots 
of pots and buckets of caramel from Constan. The result 
of her findings is combined in this book with the classics of 
Constans repertoire.

KOKEN  MET KARAMEL
38

Het is even wat werk om alle 
aardappeltjes en wortelschijfjes 
netjes in de vorm te puzzelen, 
maar o, wat ziet deze taart er 
feestelijk uit zo. 

Verwarm de oven voor tot 200 °C 
(heteluchtoven 180 °C). Kook de 
aardappels en wortels in ruim water 
met zout in ongeveer 20 minuten 
beetgaar en giet ze dan af. 

Verhit ondertussen de boter en 
olie in een koekenpan en fruit de 
ui ongeveer 15 minuten op laag 
vuur. Ris ondertussen boven de 
koekenpan de tijmblaadjes van de 
takjes en bak ze mee met de uien. 

Draai na 15 minuten het vuur iets 
hoger, voeg de paprika toe en bak 
alles nog zo’n 3 minuten goed 
door. Draai het vuur dan uit en 
roer de karamel erdoor. 

Vet een bakvorm van ongeveer  
23 x 23 cm goed in en bekleed de 
bodem met bakpapier. Verdeel 
het bladerdeeg over de bodem en 
zijkanten van de vorm. Prik gaatjes 
in de bodem en verdeel dan het 

paprika-uimengsel over de 
bodem. 

Halveer de inmiddels afgekoelde 
aardappeltjes. Eventueel kun je 
aan beide bolle kanten van de 
aardappeltjes een klein plakje 
afsnijden, zodat ze wat stabieler 
liggen. 

Snijd de wortels in plakjes die 
ongeveer even dik zijn als de 
halve aardappeltjes en verdeel de 
groenten dan over de taartbodem. 

Zet de taart in de oven en bak 
hem in 25 minuten af. Voor een 
mooie glans, kun je de taart  direct 
na het bakken nog bestrijken met 
½ eetlepel extra karamel.

Voor een taartvorm van 

 20 x 20 cm

250 gram krielaardappeltjes, 

met schil

3 wortels 

klontje boter

scheutje olijfolie

1 grote ui, gesnipperd

½ bosje tijm

½ rode paprika, in blokjes 

50 gram karamel met chili 

(basisrecept bladzijde 18)  

+ ½ eetlepel extra

200 gram bladerdeeg
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SNOEPERIJ

Walnoten en pecannoten combi-
neren perfect met karamel, maar 
eigenlijk kun je hier al je restjes 
noten in kwijt. Of probeer eens 
een versie met pompoenpitten of 
popcorn! 

Zet een koekenpan op middel-
hoog vuur en rooster de noten 
rustig, tot ze een beetje bruin 
kleuren.
  
Bekleed een bakplaat met bak- 
papier. Doe kristalsuiker, water, 
boter en honing in een grote pan 
en zet op een middelhoog vuur. 
Roer tot de boter is gesmolten en 
de suiker volledig is opgelost. Zet 
een suikerthermometer in de pan 
en laat het suikermengsel koken 
tot het 150 °C is. 

Doe nu de baksoda bij het 
karamelmengsel in de pan en roer 
alles heel snel door elkaar. Kijk 
uit, het zal flink gaan borrelen. 
Roer zo snel mogelijk ook de 
noten erdoor en verspreid de 
inhoud van de pan dan zo snel 
mogelijk over de bakplaat. Druk 
het een beetje plat met een 

vuurvaste spatel of de achterkant 
van een lepel, bestrooi met wat 
zeezout en laat tenminste 30 
minuten afkoelen, voordat je de 
plaat in stukjes breekt. 

In een luchtdicht afgesloten 
 trommel kun je de karemelplaat 
een paar weken bewaren. 

Voor flink wat schotsen

350 gram gemengde noten

400 gram kristalsuiker

120 ml water

100 gram roomboter

100 gram honing

½ theelepel baksoda

beetje zeezout om te bestrooien

KARAMELPLAAT MET NOTEN
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PITTIG-ZOETE GARNALEN

Voorgerecht voor 4 personen

300 gram reuzengarnalen (vers 

of diepvries)

2 rode uien, in flinterdunne 

halve ringen

rasp en sap van 1 limoen

1 eetlepel Thaise zoete 

 chilisaus

2 eetlepels rijstazijn

4 eetlepels kristalsuiker

3 eetlepels + 100 ml water

1 rode peper, fijngehakt

1 eetlepel vissaus

2 eetlepels arachideolie

1 teen knoflook, fijngehakt

eventueel: 50 gram ongezouten 

pinda’s, grofgehakt

 bosje koriander, grofgehakt

Deze garnalen zijn zoet, kleverig, 
pittig en multi-inzetbaar. Heerlijk 
als voorgerechtje, maar ook als 
onderdeel van een frisse noedel-
salade of onderdeel van een tafel 
vol hapjes. 

Laat de garnalen (indien nodig) 
ontdooien. Dat gaat sneller als je 
ze even onder stromend water 
houdt. Dep ze daarna goed droog 
met wat keukenpapier. 

Doe de uienringen in een komme-
tje. Roer hier limoenrasp, 
limoensap, chilisaus, rijstazijn en 
eventueel wat zout doorheen en 
laat even staan.

Doe de kristalsuiker met 3 eet- 
lepels water in een steelpan. Laat 
dit op laag vuur karamelliseren tot 
het goudbruin is. Roer niet, maar 
wals de pan om de hitte te 
verdelen.  

Blus de karamel voorzichtig af 
met de resterende 100 ml water. 
De karamel zal nu stollen, maar 
wees niet bang, dat komt 
helemaal goed. 

Breng de inhoud van de steelpan 
aan de kook en laat de gestolde 
karamel in het water smelten. 
Eventueel kun je een garde 
gebruiken om de karamel los te 
roeren. 

Roer de fijngehakte rode peper en 
vissaus door de karamelsaus, als 
ook de laatste stukjes karamel 
zijn gesmolten. Laat de saus   
1 minuut doorkoken en haal de 
pan dan van het vuur.

Pel de garnalen en verwijder het 
darmkanaal. Verhit de arachide- 
olie in een wok, voeg knoflook en 
garnalen toe en bak onder 
voortdurend roeren 2 minuten 
goed door. Giet de karamelsaus 
bij de garnalen, roerbak nog 1 
minuut en haal de pan dan van 
het vuur. 

Verdeel de uienringen met 
citrusdressing over vier bordjes 
en leg de garnalen er bovenop. 
Bestrooi rijkelijk met koriander en 
eventueel wat grofgehakte 
pinda’s.
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Kijk ze eens mooi glimmen, deze 
spareribs! De zelfgemaakte 
barbecuesaus maakt ze heerlijk 
zoet en plakkerig. En er blijft nog 
genoeg saus over om te serveren 
bij andere gerechten.

Vraag je slager om mooi bevleesde 
spareribs. Verwijder het taaie 
buikvlies aan de binnenkant (de 
holle kant) van de spareribs. Dat 
gaat het makkelijkst door met een 
mesje een opening te maken 
tussen het vlies en het bot. Trek 
het vlies vervolgens met je 
vingers los. 

Meng alle ingrediënten voor de 
kruidenmix door elkaar. Wrijf de 
spareribs aan beide kanten in met 
de kruidenmix en laat ze minimaal 
4 uur (maar liever nog tot de 
volgende dag) afgedekt marine-
ren in de koelkast. 

De saus kun je prima een paar 
dagen van tevoren maken. Je 
houdt waarschijnlijk wat over, 
maar hij is ook heerlijk bij andere 
grillgerechten. Verwarm de olie in 
een pan met dikke bodem en fruit 
de ui op middelhoog vuur tot hij 

zacht wordt. Voeg de knoflook toe 
en bak deze een paar minuten 
mee. Zorg er wel voor dat beiden 
niet bruin worden. 

Voeg de resterende ingrediënten 
toe en breng de saus aan de kook. 
Draai het vuur dan laag en laat de 
saus zachtjes pruttelen terwijl je 
af en toe roert. Zet het vuur na 30 
minuten uit en laat de saus 
afkoelen. Bewaar hem tot gebruik 
in de koelkast.

Verwarm de oven voor tot 150 °C 
(heteluchtoven 135 °C). Bekleed 
een bakplaat met bakpapier. Leg 
de spareribs met de vleeskant 
naar boven op de bakplaat en laat 
ze 45 minuten langzaam garen in 
de oven. 

Haal de spareribs uit de oven, 
smeer ze in met een ruime 
hoeveelheid saus en schuif ze 
opnieuw voor 45 minuten in de 
oven. Smeer de spareribs dan nóg 
eens in met saus en bak ze tot ze 
de gewenste gaarheid hebben 
bereikt. Na 2,5 uur zijn ze sappig 
en gaar. Na 3 tot 3,5 uur zal het 
vlees spontaan van het bot vallen.

Voor 4 personen 

2 kilo spareribs

Voor de kruidenmix:

2 eetlepels zoet paprikapoeder

2 theelepels gemalen zwarte 

peper

3 theelepels grof zeezout

½ theelepel gemalen komijn

½ theelepel chilipoeder

75 gram donkerbruine 

 basterdsuiker

Voor de barbecuesaus:

3 eetlepels plantaardige olie

1 rode ui, gesnipperd

4 teentjes knoflook, fijngehakt

250 ml ketchup

125 ml appelciderazijn

125 gram karamel (basisrecept 

bladzijde 18)

50 gram dijonmosterd

50 ml whisky

50 ml water

2 eetlepels worcestershire- 

saus

1 theelepel gerookt paprika-

poeder

25 gram roomboter

STICKY SPARERIBS
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