
The big mash pot book
A book about mash pot, but most of all about fun in the kitchen. 
Packed with information, facts and handy tricks. About potatoes 
of course: the basis for (almost) every mash pot. But also about 
vegetables. Because no mash pot without vegetables.

Read, for example, why there is always sand in the leek, how to 
make glue from potatoes or how you can really learn to like every 
taste.

Including:
- more than forty very special recipes
- passports of over thirty vegetables, packed with interesting facts
- lots of funny, easily executable experiments.
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About the authors
Marije Sietsma is interested in (almost) everything that has 
to do with food. Especially when it involves lots of sticky 
and messy experiments. For this book she could fully enjoy 
her spectacular experiments with potatoes.

Werner Drent was named World Champion for several 
times as the World Champion for Potato Stew and came 
up with the most wild stamppot combinations for this 
book. He now has upper arms as steel cables from potato 
mashing.



Tip

Nodig

100 gram gerookte spekreepjes

takje rozemarijn

1 citroen 

2 teentjes knoflook

Ook handig

rasp

Voor de witte stamppot

250 gram kruimige aardappels 

125 gram witte bietjes

200 milliliter volle melk

1 theelepel suiker

klontje gezouten roomboter

peper en zout

Voor de gele stamppot

250 gram kruimige aardappels 

125 gram gele bietjes 

200 milliliter groentebouillon

1 theelepel suiker

klontje roomboter

1 theelepel kerriepoeder 

1 theelepel gemberpoeder

peper en zout

Voor de rode stamppot

250 gram kruimige aardappels 

125 gram rode bietjes

200 milliliter groentebouillon

1 kleine zoete appel

1 theelepel suiker

klontje roomboter

peper en zout

Hoe

Snij het loof (de groene stengels) van de bieten. Laat er 

nog wel een klein stukje aanzitten, anders verliezen ze 

bij het koken teveel van hun gekleurde vocht. Borstel de 

bietjes goed schoon onder koud stromend water. Doe elke 

kleur bietjes in een aparte pan. Dat kost wat afwas, maar 

anders heb je kans dat de rode bietjes gaan afgeven op de 

witte en gele bietjes. 

 

Doe zoveel water in elke pan dat de bietjes precies 

onderstaan, zet de pannen op het vuur en kook alle bietjes 

in 35 tot 45 minuten gaar.  

Giet het water uit de pannen en laat de bietjes afkoelen 

tot ze koud genoeg zijn om vast te pakken. Als het goed 

is kun je de schil er nu zo afduwen. Lukt dat niet, gebruik 

dan een dunschiller. 

Rasp de bietjes met een grove rasp. Let ook hier weer op: 

rasp eerst de witte, dan de gele en daarna pas de rode 

bietjes, zodat de kleuren niet afgeven. Of spoel de rasp 

tussendoor af. 

Terwijl de bietjes afkoelen heb je mooi de tijd om de 

spekjes te bakken en de aardappels te schillen. 

Eerst de spekjes:

Zet een koekenpan op middelhoog  vuur. Als de pan lekker 

warm is kun je de spekjes erbij doen, samen met een 

takje rozemarijn, een scheutje citroensap en een teentje 

knoflook. Bak de spekjes tot ze er mooi krokant uitzien en 

kiep ze dan op een stuk keukenpapier, zodat ze kunnen 

uitlekken.  

De aardappels voor de drie 
verschillende stamppotjes kun je prima in één pan koken. Verdeel ze gewoon in drie porties zodra ze zijn gekookt.

Doe-alsof-sorbet van drie kleuren 
bietjes en krokante spekjes
Om het jezelf makkelijker te maken, kun je deze stamppot ook maken met maar één kleur 

bietenstamp. Maar o, wat ziet hij er vrolijk uit met al die kleurtjes!
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Knolselderijtaartje
De knolselderij bewijst het weer eens: het uiterlijk zegt lang niet alles over de binnenkant. 

Aan de buitenkant is deze knol grof, hobbelig en keihard. Maar in dit taartje smaakt hij 

juist lekker zacht en zelfs een beetje zoetig. Mmmm.

Nodig

500 gram kruimige aardappels

1 kleine knolselderij

1 bosje bladselderij

zout en peper

2 eetlepel mosterd

100 milliliter slagroom

1 pakje (diepvries) bladerdeeg

100 gram gemende noten (walnoten, hazelnoten, 

amandelen)

boter

Ook handig

4 mini springvormpjes van 

ongeveer 12 cm doorsnede

Hoe

Zet de oven aan op 190 ºC, zodat hij kan 

voorverwarmen. 

Schil de aardappels, haal de vieze plekjes eraf 

en snijd ze in vieren. Spoel de aardappels schoon en doe ze in een pan met water en een beetje 

zout. Schil ook de knolselderij. Snijd hem in plakken en dan in blokjes. Kijk uit voor je vingers: 

knolselderij kan behoorlijk hard zijn. Doe de blokjes knolselderij bij de aardappel in de pan, zet 

de pan op het vuur en breng aan de kook. Laat de aardappels en knolselderij in 15 tot 20 minuten 

gaar koken.

Haal het bladerdeeg uit de vriezer en spreid de velletjes uit over het aanrecht, zodat ze kunnen 

ontdooien. Was ondertussen de bladselderij en hak hem in kleine stukjes.

Giet de aardappels en knolselderij af en stamp ze door elkaar. Roer de mosterd, bladselderij en 

slagroom erdoorheen en breng de stamppot op smaak met zout en peper. 

Smeer de springvormpjes in met boter, zodat het deeg straks niet aan de randen blijft vastplakken. 

Bekleed de vormpjes dan met bladerdeeg en snijd de stukjes die over de randen heen hangen weg. 

Vul de springvormpjes met stamppot en bedek de bovenkant met de gemengde noten. 

Zet de taartjes in de oven en bak ze in ongeveer 20 minuten gaar en goudbruin.

132 133

Alle rodekolen zijn paarsrood van kleur. Al zijn 
Sommige soorten wat donkerder en andere juist wat lichter. 
De donkerste soort heette vroeger Negerkop. 
Deze naam wordt nu niet meer gebruikt. De 
 Engelsen (waar deze koolsoort Niggerhead 
heette) hebben de Europese Commissie 
gevraagd om de naam te veranderen. 
Nu heet deze donkere rode kool 

Roodkop. En in het Engels: 
Red Drumhead. 

De paarsrode kleur van rodekool 
komt door de natuurlijke kleurstof 
anthocyaan. Met dit stofje is 
iets grappigs aan de hand. Zodra 
anthocyaan in aanraking komt met 
zuur (zoals azijn of appel) wordt 
de kleur nog donkerder. Met het 
anthocyaan uit rodekool kun je ook een 
leuk scheikundig proefje doen. 

Nodig:

rodekool

azijn

soda

water

drie glazen

rasp

zeef

Stap 1
Snijd de rodekool in stukken en rasp één stuk 

helemaal fijn.

Stap 2
Doe de geraspte kool in een glas

Stap 3
Doe water in het glas, tot de kool helemaal  

onder staat. 

Stap 4
Giet de inhoud van het glas door de zeef in 

het tweede glas, leg de zeef aan de kant en 

verdeel het vocht over de drie glazen. 

Stap 5
Druppel een heel klein beetje azijn in één van de 

glazen. Roer in een ander glas een mespuntje soda 

door het rodekoolvocht.

Stap 6
Vergelijk de kleur van het water in de drie glazen. 

In Nederland eten we rodekool graag 
met zoete dingen. Rozijntjes of zoete 
appeltjes, bijvoorbeeld. Veel mensen 
doen zelfs speculaaskruiden of 
kaneel door hun rode kool!

gebruik dit alleen als een 
volwassene je helpt met dit 
proefje. Soda kan namelijk flink 
irriteren.

De rodekoolrasp kun je 
weggooien (of gebruiken 
voor het eten, natuurlijk).

Hoe kan dat?

Het gewone koolwater is paars. In het glas met wat azijn is het water roze geworden en het sodawater is ineens blauwgroen! De anthocyaan in het rodekoolsap werkt als een indicator. Dat is een stofje waarmee je kunt meten of een vloeistof zuur is of niet. Voor onderzoekers kan dat heel handig zijn: het is tenslotte niet verstandig om zomaar dingen te gaan proeven, zonder dat je weet wat het is. 

Door anthocyaan toe te voegen aan een vloeistof kun je ontdekken of het zuur,neutraal (gewoon water) of alkalisch 
(soda) is. 

Wat alkalisch precies 
is, is lastig uit te 
leggen. Eigenlijk is 
het zo’n beetje het 
tegenovergestelde van 
zuur. 

Latijnse naam: Brassica oleracea

Seizoen: juli t/m maart

Kleur: paars met wit

Smaak: koolachtig. Rauw smaakt 

hij wat bitter.

Verse rodekool kun je beter niet te lang koken. Als je het meer dan tien 
minuten laat doorkoken. hangt er binnen de kortste keren een 

weeïge koollucht in de keuken. Trouwens, ook je 

maag heeft veel liever Kort gekookte 
kool. Die kan hij veel sneller 

verteren. 

Groentepaspoort

39


