
Captain’s Dinner

Hoofdgerecht

Combi

2 personen

Land: Holland

Bereidingstijd: Bereiding 50 minuten

Seizoen: Het hele jaar door met kapucijners uit pot of blik

Ingrediënten

• 1 groot blik kapucijners (840 gr) of 200 gr gedroogde

• 100 gram ontbijtspek

• 100 gram chorizo

• 1 ui

• augurken

• zilveruitjes

• zoetzure wortelreepjes en/of paprikareepjes

• piccalilly

• peterselie en bieslook

• zout

• 2 eetlepels boter
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• 2 eetlepels keukenstroop

• eventueel appelcompote (zelfgemaakt of uit een pot)

• 1/2 eetlepel bloem

Bereidingswijze
1. Plakjes spek stevig oprollen. Uien pellen en in dunne ringen snijden. In 5 schaaltjes 

doen: augurken, zilveruitjes, wortel, paprikareepjes en piccalilly. In kopje bieslook en 

peterselie fijnknippen.

2. In koekenpan 1 eetlepel boter verhitten. Spekrolletjes ongeveer 4 min. zachtjes 

bakken. Halverwege keren. Op warme schaal leggen en warmhouden. In dezelfde pan 

chorizo ongeveer 2 minuten bakken. Halverwege keren. Naast het spek leggen en 

warmhouden. Door spekvet 1/2 eetlepel bloem roeren. Al roerende scheutje voor 

scheutje 1/2 deciliter water roeren. Blijven roeren tot gebonden saus. Stroop toevoegen 

en met deksel op de pan 5 minuten zachtjes koken. Af en toe roeren en overdoen in 

sauskom en warmhouden. In tussen in andere koekenpan de rest van de boter 

verhitten en de uienringen ongeveer 5 minuten zachtjes bakken. 

3. Intussen kapucijners met vocht in pan doen en opwarmen (niet laten koken) en daarna 

afgieten. Overdoen op warme schaal. Spekrolletjes, uienringen en chorizo rondom 

kapucijners rangschikken. Bieslook en peterselie over de schotel doen. Opdienen met 

de rest van de ingrediënten en de stroopsaus.

Tenslotte
Dit 'maaltje' stamt uit de tijden van de grote Engelse zeilschepen en die van de Nederlandse 

V.O.C. (Verenigde Oost-Indische Compagnie). Ze waren langdurig op zee zonder land te zien 

en in de vochtige scheepsruimen was 'normaal' voedsel snel beschimmeld en bedorven. De 

gewone bemanning leefde voornamelijk op de rantsoenen van scheepsbeschuit (harde droge 

koeken), peulvruchten en spekvet die aan boord verstrekt werden (ze konden niet anders, als 

ze aan wal kwamen gaven ze hun gage meteen uit aan bepaalde dames en en verzopen de 

rest). De kapitein, was slimmer, goed opgeleid, verdiende meer, dronk minder en was meestal 

keurig getrouwd. Hij kon zich daardoor veroorloven om gezouten mager spek, mosterd en 

ingemaakt 'tafelzuur' mee op reis te nemen...... vandaar de naam 'Captain’s Dinner'. Op een 

gegeven moment kwam men er achter dat de bemanning - die scheurbuik kreeg door 

vitaminegebrek - ziek werd van het eten en dat het verstrekken van citroenen daar tegen 

hielp. De citroenen werden (waar mogelijk) aan de rantsoenen toegevoegd, maar er moest 

veel dwang aan te pas komen voordat ze ook gegeten werden (soms werd er zelfs met een 

pistool gedreigd). Op de foto zie je hoe het gerecht in “De Rode Leeuw” in Amsterdam wordt 

geserveerd. De Rode Leeuw is beroemd om zijn echte Hollandse keuken. Hier serveren ze die 

met gekookte aardappelen. Het heet dan eigenlijk een Groninger Rijsttafel en hetzelfde 

gerecht met rijst wordt een Zeeuwse Rijsttafel genoemd. Eventueel kun je ook 200 gram 

gedroogde kapucijners nemen, maar die moeten een nacht weken en vervolgens 45 minuten in 

het weekwater koken, daarna zout toevoegen en nog eens 20 minuten zachtjes koken.


