
Venkel 

Bijgerecht

Groente

4 personen 

Land: Holland

Voorbereidingstijd: 25 min.Bereidingstijd: 30 min. 

Seizoen: juni t/m september

Ingrediënten

• 150 gram belegen boerenkaas

• 35 gram boter

• 3 deciliters crème fraîche

• 1 eierdooier

• 1 snufje zout

• 3 eieren

• 1 snufje peper

• 6 velletjes roomboter bladerdeeg

• 2 venkelknollen 

• 3 el verse peterselie

http://www.ah.nl/kookschrift/recept?id=16934
http://www.ah.nl/kookschrift/recept?id=16934


Bereidingswijze
1. Rasp de kaas en verwarm de oven voor op 225 C. Leg de plakjes deeg op elkaar en rol 

ze uit tot een cirkel van 30 cm Ø. Leg het deeg in een ingevette taartvorm (26 cm Ø). 

Prik de deegbodem regelmatig in met een vork en bestrijk de randen en bodem met 1 

losgeklopte eidooier. Bak de deegbodem ± 15 min in het midden van de oven. Schakel 

de oven terug naar 200 C. Snijd de venkel in reepjes en bak ze ± 10 min op zacht vuur 

in de boter, laat daarbij zoveel mogelijk vocht verdampen. Breng op smaak met 

fijngesneden peterselie, zout, peper en roer er de helft van de boerenkaas door.

2. Schep dit mengsel op de deegbodem. Klop de 3 eieren los met de crème fraîche en wat 

zout en peper. Schenk het roommengsel op de vulling. Strooi de rest van de geraspte 

boerenkaas over en bak de taart nog 15-25 min in het midden van de oven. Tip: Om de 

taart wat te verrijken kan je voordat je de venkel in de vorm schept, op de 

voorgebakken bodem wat plakken gerookte zalm leggen. Ook kan je in plaats van 

plakken zalm gekookte achterham gebruiken.

Tenslotte
Via middeleeuwse handelsroutes bereikte het Aziatische venkel West-Europa en verraste onze 

voorouders telkens weer met nieuwe toepassingen. De venkelplant is een naar anijs smakend 

kruid dat meer dan een meter hoog kan worden en met zijn fraaie takken, draadachtige 

bladeren en schermbloemen heel mooi is om te zien. De verdikking aan de onderkant van de 

steel wordt gebruikt als groente. De zaden staan bekend om hun geneeskrachtige werking. 

Voor Venkel met prei verwarm je de oven voor op 190.C. Borstel 1 citroen schoon. Rasp de 

gele schil eraf. Verwijder de stengels, de geveerde stelen en worteleinden van 2 middelgrote 

venkelknollen. Bewaar de fijne steeltjes met het groen. Snijd de knollen in 4-6 parten en kook 

ze ongeveer 10 min water met zout en giet ze af. Snijdt het wit van 2 grote preien (350 gr) in 

stukken van ca. 2 cm en spoel ze onder koud stromend water af. Smelt 30 gram boter in een 

lage braadpan of diepe koekenpan met deksel. Voeg zodra de boter schuimt de prei toe en bak 

deze ca. 1 min. op hoog vuur. Voeg 1 tl venkelzaadjes toe, het citroenrasp en 2 el droge witte 

wijn en breng het mengsel aan de kook. Kook de massa ca. 1 min. op hoog vuur in tot de helft 

van het vocht is verdampt. Leg de venkelparten en de prei in een ovenschaal en schenk het 

overgebleven vocht erover. Doe 3 dl mascarpone, 1 dl melk en nootmuskaat in een kom, voeg 

zout en peper naar smaak toe, roer goed door en schenk dit over de groenten. Bedek de 

schaal met folie en bak de venkel 35-40 min. in de oven. Snijd de bewaarde venkelsteeltjes 

fijn en strooi ze over het gerecht. Serveer direct. Tot slot Venkel roomsoep. Maak 1 

venkelknol schoon en snijdt de stelen met het groen eraf. De hele knol koken in 1 liter 

gezouten water gedurende ongeveer 20 minuten. De stelen en groen van de venkelknol in hele 

kleine stukjes snijden. Giet de venkelbouillon af gooi de knol weg. Los er 1 1/2 

groentebouillontablet in op. In pan 40 gr boter smelten, 40 gr bloem erdoor roeren en beetje 

bij beetje en al roerend het kookvocht toevoegen. De soep op smaak brengen met de 

fijngehakte  venkel en venkelgroen, 1 dl slagroom alsook een scheutje sherry. Als garnering 1 

el basilicum in het midden leggen. 


