


 KOKEN MET BIER HEEFT EEN GRENZELOOS KARAKTER. 
ZEKER DE RUIME KEUZE AAN EXOTISCHE- EN CITRUSSMAKEN 
GEEFT NOG MEER MOGELIJKHEDEN OM TE COMBINEREN 

EN EEN MOOI GERECHT OF MENU TE MAKEN.
{ Paul van Vliet } 
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DE BIERCATEGORIE IS DE AFGELOpEN JAREN FLINK IN BEwEGING. 
DE vELE NIEUwE speciaalbieren ZIJN HIER EEN GOED 

vOORBEELD vAN. DE vEELZIJDIGHEID vAN BIER BIEDT DAARNAAST NOG 
vEEL MEER KANSEN. ZO wORDT DE COMBINATIE wIJN EN SpIJS AL 
vEELvULDIG GEMAAKT MAAR wORDT BIER NOG BEpERKT GECOMBINEERD 

MET ETEN. wAT OpvALLEND IS GEZIEN HET RIJKE smaakpalet 
vAN BIEREN DIE ZICH DAARDOOR UITSTEKEND LENEN vOOR IN OF BIJ DE 

MAALTIJD. vOOR DE biercategorie IS ER DAN OOK Op CULINAIR 
GEBIED EEN wERELD TE vEROvEREN. MET BEHULp vAN 23 ENTHOUSIASTE 
HEINEKEN NEDERLAND MEDEwERKERS GEvEN wE U GRAAG 

EEN vOORpROEFJE vAN DE veelzijdigheid vAN BIER 

EN ETEN COMBINATIES. wIJ HOpEN U TE INSpIREREN OM OOK 

ZELF AAN DE SLAG TE GAAN EN TE GENIETEN vAN HEERLIJKE 

GERECHTEN MET pRACHTIGE BIJpASSENDE BIEREN.

drink smakelijk
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VOOR
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waarom dit recept  
 Ik kijk altijd eerst naar de producten die ik in huis 

heb voordat ik ga koken. Daarmee geef ik steeds 

een nieuwe draai aan een gerecht. Deze pompoen-

soep wilde ik ten eerste wat pittiger maken met 

cayennepeper. Later bedacht ik dat Affligem Blond 

er eveneens uitstekend bij zou passen. Zo ontstond 

vanzelf dit recept.

waarom Smaakt het 

goed met dit Bier 
Pompoen is van nature een beetje zoet. Dankzij 

de peper wordt de smaak iets pittiger. Het bier 

geeft daarentegen een vleugje bitter aan het 

recept. Zo zijn alle smaken compleet. 

wat iS jouw paSSie

met Bier 
Bier bestaat uit natuurlijke bestanddelen en heeft 

een heel puur productieproces. Met de talloze 

varianten van bier kun je alle kanten op en bij elke 

gelegenheid past wel een biertje.

wat drink je erBij 
Affligem Blond.

, SaleS Support Horeca

ZOETERwOUDE

marjoLein
boodesmaaksensatie
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tafeL
verhaLen

Leuke
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Sol
Zonovergoten

margarita
Bereiding

Maak eerst het limoenconcentraat. Pers daarvoor 4 limoenen uit. Voeg de 

suiker aan 180 ml water toe en roer totdat de suiker is opgelost. Voeg het 

sap van de 4 limoenen aan het suikerwater toe. Giet dit mengsel in een platte 

schaal en zet deze ongeveer een uur in de vriezer. Roer het mengsel na een 

uur goed door en plaats de schaal opnieuw in de vriezer. Schenk de Pisang 

Ambon in een kom die groot genoeg is om de glazen in te dompelen. Stort in 

een tweede kom een suikerlaag van 3 cm. Neem een cocktailglas en dompel 

de glasrand eerst in de Pisang Ambon en vervolgens in de suiker. Draai het 

glas rond, zodat er zoveel mogelijk suiker op de glasrand blijft kleven.  

Laat de gekleurde suikerrand minimaal een uur drogen. 

Giet ongeveer 180 ml van het bevroren limoenconcentraat,  

de tequila, de 7UP, 80 ml water en de inhoud van een flesje Sol  

in een pitcher. Roer met een lange lepel tot de drankjes  

volledig gemengd zijn. Te zoet? Voeg dan extra water toe.  

Schenk de Margarita Sol voorzichtig in de cocktailglazen,  

zodat het suikerrandje intact blijft. 

vOEG JE KOKEN EN  

BIER SAMEN DAN 

ONTSTAAN DE 

HEERLIJKSTE RECEpTEN

{  Astrid Fruijtier } 

ingredi nten

Voor +/- 6 personen 

1 flesje Sol 

4 limoenen

150 g suiker

260 ml water

180 ml tequila

100 ml 7UP

1 theelepel Pisang Ambon 

drink 
SuggeStie

aStrid proeft de Zomer 
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Bereiding

Snijd de kip in stukken, de wortels in schijfjes en de uien fijn. Smelt een  

flinke klont boter in een grote pan en bak de kip bruin in de boter. Voeg  

de uien toe en laat ze glazig worden. Bestrooi het geheel dan met bloem  

en schep het grondig door. Overgiet de kip vervolgens met het bier. 

Voeg de wortels, tijm en enkele laurierblaadjes toe. Breng het extra op  

smaak met peper en zout. Smeer de mosterd op de ontbijtkoek en leg  

de sneetjes bovenop de kip in de pan. Doe de deksel op de pan en laat het 

gerecht op een zacht vuurtje ongeveer 1 uur stoven. Schep af en toe door. 

Verdeel de kip op voorverwarmde borden met wat saus. 

SerVeertip

Heerlijk met wortelpuree  

en een glas Affligem.

ingredi nten

Voor 4 personen 

2 flesjes Affligem Dubbel 

1 flinke braadkip

3 uien 

4 wortels

2 plakjes ontbijtkoek

4 eetlepels mosterd

2 takjes verse tijm 

2 blaadjes laurier

50 g boter

2 eetlepels bloem

peper en zout 

braadkiP
Malse

gestoofd inAffligem

{  Patrick Stichelmans } 

DE AROMA
.
S vAN HET 

BIER EN DE KRUIDEN 

vORMEN IN DIT GERECHT 

DE SMAAKMAKERS

drink 
SuggeStie
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tim

in de mond 

Spierenburg
loopt het water

SebaStiaan

Proeven

van Mulders
wil best even

reinier

toetje

cuLinair
kunStje

Kamphuis
lust nog wel een

maakt er een

van

nannette
de Koning
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Ik heb mIj door meerdere recepten laten  

InspIreren het Is wat mIj betreft de manIer  

om het lekkerste stoofvlees te maken
{  Klaas-Jan de Jonge } 

Bereiding

Verwarm de oven voor op 160 graden (200 graden bij varkensvlees) Bestrooi het 

vlees met zout en peper. Snijd de knoflook en de sjalotten grof. Laat de boter in 

een koekenpan schuimen en braad dan het vlees 1 à 2 minuten aan beide zijden 

tot een mooi bruin korstje ontstaat. Voeg rozemarijn, sjalotten en knoflook toe  

en bak even mee. Plaats het vlees in een braadslede in de oven voor 15 tot  

18 minuten. Laat het vlees zeker 15 minuten rusten onder een dubbele laag  

aluminiumfolie voordat je het snijdt. Zet de oven op 175 graden. Schil de aard-

appelen en kook ze ongesneden 10 minuten voor. Snijd de uien in dikke halve 

ringen. Smelt een klontje boter in een stoofpan en stoof de uien. Snijd de prei in 

grove stukken en stoof deze mee met de uien, totdat ze gekarameliseerd zijn. 

Vet een ruime ovenschotel in met boter en daarna met knoflook. Bestrooi  

met peper en zout. Snijd de aardappelen in plakjes van 1,5 centi-

meter. Bedek de bodem met een deel van de aardappelschijfjes. 

Schep gelijkmatig de helft van de gestoofde groenten erop. Leg 

daarbovenop een nieuwe laag aardappelschijfjes, gevolgd door 

de rest van de groenten. Eindig met een laag aardappelschijfjes. 

Strooi wat tijm en geraspte kaas erover. Gratineer  

ongeveer 30 minuten in de oven. Schep de  

rozemarijn (en de gare knoflooktenen) uit de  

vleesjus. Roer de mosterd door de saus en  

schenk de Affligem Tripel erbij. Laat de saus  

een kwartiertje zacht koken. Voeg al roerende  

een scheutje room toe en laat de saus nog  

enkele minuten zacht pruttelen. 

ingredi nten

Voor 4 personen 

1 flesje Affligem Tripel 

700 g rundvlees (staartstuk/entrecote)  

of varkensgebraad

4 takjes rozemarijn

2 sjalotten

2 teentjes knoflook

peperbolletjes

klontje boter

3 grote uien

2 preistengels

1 kg aardappelen, loskokend

peper en zout

100 g kaas, geraspt

enkele takjes tijm

1 eetlepel mosterd

scheutje room

SerVeertip
 

Schep op ieder bord een stuk vlees  

met Affligem Tripel saus en een  

portie aardappelschotel.

Bourgondisch
rundvLeeS

Affligem Tripelmet

saus

{  Sebastiaan van Mulders } 

door de UItGesproken saUs 

wordt het Zo toch een heel 

specIaal Gerecht

 drink SuggeStie
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Bereiding

Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet een ronde cakevorm (+/- 24 cm) 

in en bekleed deze met bakpapier. Schil de appels, verwijder klokhuizen en 

snijd ze in partjes. Smelt de boter in een ruime pan. Voeg de kristalsuiker, 

stroop, kaneel en kruidnagel toe en breng het mengsel langzaam aan de 

kook. Zet het gas lager en roer totdat de karamelsaus begint in te dikken. 

Voeg de appelpartjes toe en verhit deze een paar minuten mee. Roer  

regelmatig! Voor het cakebeslag mix je de boter en suiker samen in een kom. 

Voeg al mixend de eieren toe. Daarna gaat de helft van het bakmeel, de baking 

soda en de Jillz erbij. Mix goed door, voeg dan de rest van de bloem en de 

sinaasappelsap toe en mix opnieuw. Plaats de bakvorm op een bakplaat met 

bakpapier. Verdeel de karamelappeltjes gelijkmatig over de bodem van de 

cakevorm met een schuimspaan. Bewaar de resterende  

karamelsaus voor later. Giet het cakebeslag over de  

appelpartjes en verdeel het gelijkmatig. Plaats de  

bakplaat in het midden van de hete oven en bak  

de cake in ongeveer 35 – 40 minuten gaar.  

Controleer na 35 minuten de gaarheid van de  

cake met een prikker. Laat de cake 10 minuten  

afkoelen en verwijder dan voorzichtig (!) de vorm.  

Verwarm de karamelsaus al roerend op een  

laag vuur en voeg langzaam de kookroom toe.  

Snijd de cake in plakken. Schenk de romige  

karamelsaus erover. 

ingredi nten

Voor 4 personen 

200 ml Jillz 

6 - 7 stevige appels (bijv. Braeburn)

125 g boter, gezouten

125 g kristalsuiker

2 grote eieren

225 g zelfrijzend bakmeel

½ theelepel baking soda 

sap van 2 sinaasappels

Voor de karamelsaus 

200 g boter, gezouten

200 g kristalsuiker

2 eetlepels (schenk)stroop 

1 theelepel kaneelpoeder

1 theelepel kruidnagel, gemalen

3 eetlepels kookroom

IK wIL LATEN ZIEN DAT JE HEEL

GOED KUNT KOKEN MET CIDER
{ Nannette de Koning } Zinderende

met karamelcidercake

drink 
SuggeStie
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CONCEpT EN vORMGEvING
Vormers’Vuur - Fabienne Ruijters, Utrecht

FOTOGRAFIE
Mariel Kolmschot Fotowerken, Den Haag

COpy
Kirstin Hanssen, Amsterdam

DRUKwERK
Sumis Printmanagement, Amstelveen

CATERAAR
B&E Groep, Amsterdam
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interviews

recepten
inclusief

D
rink sm

akelijk

In dIt kookboek vIndt u drIeentwIntIg recepten van 

HeIneken nederland medewerkers dIe gecombIneerd zIjn 

met bier. de vele verscHIllende smaken van bIer 
lenen zIcH uItstekend om mee te koken. door mIddel 

van dIt boek Hopen wIj u te kunnen inspireren 

om vaker een maaltIjd met een mooI glas bIer of 

cIder te combIneren. namens HeIneken nederland 
wensen wIj u veel kookplezier.

23 recepten bereid met bier en cider

Zomerse salade m
et 

eendenborst en

dressIng

Wieckse 
  Rose

100%
bier
plezier


