Rode Kool
Bijgerecht
groente
4 personen
Land: Holland
Bereidingstijd: 3 uur en 15 minuten
Seizoen: hele jaar door

!

Ingrediënten
•

1 rode kool van 1 kilo of 800 gram gesneden

•

zout

•

6 kruidnagelen + 1 laurierblaadje + 2 jeneverbessen + 1 tl kaneelpoeder

•

1 el keukenstroop

•

2 el azijn

•

2 appels Cox orange

•

1 el boter + 1 el suiker

Bereidingswijze
1.

Buitenste bladeren van rode kool verwijderen. Rode kool in vieren snijden en harde
stronk wegsnijden. Rode kool in dunne sliertjes snijden of schaven. Rode kool in pan

doen. Toevoegen: 1 1/2 dl water, 2 tl zout, kruidnagels, laurierblaadje, jeneverbèssen,
kaneel, stroop en azijn. Door elkaar scheppen.
2.

Met deksel op de pan aan de kook brengen en rode kool ca. 2 uur heel zachtjes stoven
(kan ook in de oven op 165 graden). Af en toe omscheppen. Intussen appels schillen en
klokhuizen verwijderen. Appels in dunne plakken snijden en plakken halveren en in
kleine stukjes snijden. Appelstukjes door rode kool scheppen. Met deksel schuin op pan
rode kool in nog ca. 1 1/2 uur zachtjes gaarkoken en het teveel aan vocht laten
verdampen. Af en toe omscheppen. Boter door rode kool scheppen en nog ca 5 minuten
zachtjes !aten stoven.

3.

Kruidnagels, laurierblaadje en jeneverbessen verwijderen. Rode kool op smaak brengen
met zout, suiker en eventueel een scheutje azijn.

Tenslotte
Rode kool is een van de belangrijkste sluitkoolgewassen en wordt voornamelijk voor de verse
markt geteeld. Andere sluitkolen zijn witte kool, spitskool en savooiekool. Rode kool is een van
de oudste koolsoorten. Er is zomer- en winter rode kool. Ook worden er kleine een- of
tweepersoons kooltjes geteeld. De blauwrode kleur van rode kool wordt veroorzaakt door een
natuurlijke kleurstof (die je moeilijk uit je kleren krijgt!). De intensiteit van de rode kool is
afhankelijk van het ras. Van de zomer rode kool maak je een heerlijke Rode koolsalade met
garnalen. Kook 250 gr pasta (Oriechiette, kleine schelpjes of Farfalle) in kokend gezouten
water, volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Giet ze af en spoel ze af onder koud
water, zodat ze niet verder garen, doe ze in een kom met een el olijfolie zodat ze niet aan
elkaar kleven. Meng 200 gr Noorse garnalen met een el citroensap. Gebruik het liefst een
mandoline om 100 gr rode kool zo dun mogelijk te snijden. Schil en snijdt ½ meloen in
dobbelsteentjes of balletjes. Meng deze ingrediënten goed samen in de kom. Doe 1 eetlepel
honing, 1 el peterselie fijngehakt, 2 el sinaasappelsap, 1 el citroensap, 3 el olijfolie, zout,
peper in een shaker of jampot en schudt flink, giet dit over de salade en strooi er verse dille
bovenop. Tot slot Rode kool met spek. Verwijder de grove bladeren van 1 rodekool. Hak de
onderkant van de stronk af en snijd de kool in parten. Snijd de rode kool in een
keukenmachine of met de hand fijn. Zet een grote braadpan met een scheut olijfolie op hoog
vuur en doe er 6 plakken gerookt spek in reepjes in. Voeg de naaldjes van 2 takjes rozemarijn
toe en strooi er een snuf peper en zout op. Roer 5-10 minuten, tot de reepjes spek krokant en
goudbruin zijn. Schep ze met een schuimspaan in een kom, zodat het vet in de braadpan
achterblijft. Draai het vuur laag, strooi 2 el suiker in de pan en roer tot dat begint te
karamelliseren. Doe er een paar flinke scheuten rode wijnazijn bij, gevolgd door de
gesnipperde rodekool. Doe er de krokante stukjes spek bij en roer alles goed. Giet er nog een
scheutje rode wijnazijn en een flinke scheut water bij en dek de braadpan af met de deksel of
met aluminiumfolie. Stoof de rodekool 30-40 minuten op matig vuur en roer om de paar
minuten, totdat hij heerlijk zacht is. Giet er gaandeweg eventueel nog een paar scheutjes
water bij. Roer er een flinke klont boter en een paar flinke scheppen vloeibare honing door,
voeg naar smaak peper en zout toe en zet de kool op tafel.

