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Functie Ingrediënt Hoeveelheid Accessoire Klepje van deksel open Programma Temperatuur Tijd Snelheid

HAKKEN

Rundvlees maximaal 500 g Kruismes

HAKKEN 

AUTO AUTO

Zalm maximaal 500 g Kruismes AUTO AUTO

Uien maximaal 500 g Kruismes AUTO AUTO

Wortelen in blokjes maximaal 500 g Kruismes AUTO AUTO

MALEN

Amandelen / hazelnoten / pistachenoten maximaal 500 g Kruismes

HANDMATIG INSTELLEN

30s 10

Koffiebonen maximaal 500 g Kruismes 30s 10

Parmezaanse kaas maximaal 500 g Kruismes 20 à 30 sec . 10

Gecrusht ijs 10 ijsklontjes Kruismes 10s 10

KNEDEN

Brooddeeg maximaal 400 g meel Kruismes 23 . Brood- en pizzadeeg

AUTO AUTO AUTO

Pizzadeeg maximaal 400 g meel Kruismes 23 . Brood- en pizzadeeg

Briochedeeg maximaal 400 g meel Kruismes 23 . Brood- en pizzadeeg

Taartdeeg maximaal 400 g meel Kruismes 24 . Taartdeeg

Beslag maximaal 400 g meel Kruismes 25 . Beslag voor pannenkoeken, 
wafels en donuts

AANBRADEN

Uien, knoflook, in olie 1 of 2 stuks Kruismes of mixmes

4 . AANBRADEN

AUTO AUTO AUTO

Uien, knoflook en groenten, in olie 200 à 500 g Mixmes 120 °C AUTO AUTO

Vlees, in olie of boter 200 g Mixmes 90 °C tot 120 °C AUTO AUTO

STOMEN

Aardappelen, in 8 stukken 500 g XXL-stoommand 

STOMEN 

AUTO AUTO

Wortel, in plakjes 500 g XXL-stoommand AUTO AUTO

Sperziebonen 500 g XXL-stoommand AUTO AUTO

Vis 500 g XXL-stoommand AUTO 15 min

Gevogelte 500 g XXL-stoommand AUTO AUTO

Aardappel, in blokjes maximaal 800 g Kookmand Klepje open AUTO 30 min

Wortel, in plakjes 600 g Kookmand Klepje open AUTO AUTO

Courgette, in blokjes 600 g Kookmand Klepje open AUTO AUTO

KOKEN IN WATER

Aardappel, in blokjes of plakjes maximaal 800 g Mixmes Klepje open

14 . KOKEN

AUTO 25 min

1

Sperziebonen 500 g Geen Klepje open AUTO 15 min

Pasta maximaal 500 g Geen Klepje open AUTO, verlagen naar 100 °C zodra 
het kookt

Pas, zodra het water kookt, de kooktijd aan aan de tijd 
die op de verpakking staat . 

Ei, zachtgekookt 6 STUKS Kookmand AUTO 3 minuten vanaf het moment dat het water kookt

Ei, halfzachtgekookt 6 STUKS Kookmand AUTO 7 minuten vanaf het moment dat het water kookt

Ei, hardgekookt 6 STUKS Kookmand AUTO 10 minuten vanaf het moment dat het water kookt

GRANEN KOKEN

Rijst maximaal 250 g Kookmand Klepje dicht

10 . RIJST

AUTO AUTO

Rijst 150 g Kookmand Klepje dicht AUTO Beperk de lengte van het programma tot 20 minuten .

Quinoa 250 g Kookmand Klepje dicht AUTO AUTO, schep vervolgens de quinoa terug in de kom met 
het kookwater en laat 10 minuten zwellen .

Gierst 250 g Kookmand Klepje dicht AUTO AUTO, schep vervolgens de gierst terug in de kom met 
het kookwater en laat 10 minuten zwellen .

SMELTEN

Pure chocolade, in stukken 200 g Mixmes

18 . SMELTEN

AUTO AUTO AUTO

Witte chocolade, in stukken 200 g Mixmes Temperatuur instellen op 37 °C AUTO AUTO

Boter 100 g Mixmes AUTO AUTO AUTO

KLOPPEN

Mayonaise 200 g Mixmes

20 . KLOPPEN

2 à 3 min . AUTO

Slagroom 250 g Garde 4 min

Opgeklopte eiwitten 4 à 7 eiwitten Garde 7 min AUTO

SORBETS MAKEN Bevroren fruit maximaal 600 g Kruismes 21 . SORBETS AUTO AUTO AUTO

De Molino COMPACT 
COOK is een complete, 
multifunctionele 
keukenmachine die u 
het leven makkelijker 
maakt en u zal 
ondersteunen bij al uw 
kookavonturen. Onze 
tips en trucs helpen u 
direct op weg, maar 
gaandeweg zult u 
nieuwe creatieve 
manieren vinden om 
dit handige apparaat 
zelf te gebruiken.



Let op! U kunt de temperatuur, snelheid en kooktijd van de 
meeste automatische programma's van de Compact Cook 

zelf aanpassen.

Dit kan handig zijn als u de aangegeven ingrediënten en/of hoeveelheden wijzigt, of wanneer u een eigen Dit kan handig zijn als u de aangegeven ingrediënten en/of hoeveelheden wijzigt, of wanneer u een eigen 
recept maakt. Pauzeer hiervoor het Compact Cook-programma en druk op de knop Time, Temperature recept maakt. Pauzeer hiervoor het Compact Cook-programma en druk op de knop Time, Temperature 

of Speed en pas vervolgens de instelling aan door aan de hoofdknop te draaien. Raadpleeg het of Speed en pas vervolgens de instelling aan door aan de hoofdknop te draaien. Raadpleeg het 
betreffende gedeelte van de gebruikershandleiding voor de toegestane tijd, temperatuur en snelheid van betreffende gedeelte van de gebruikershandleiding voor de toegestane tijd, temperatuur en snelheid van 

elk programma.elk programma.

1  RASPEN EN SCHAVEN
2  GEBONDEN SOEP
3  MAALTIJDSOEP
4  AANBRADEN
5  SNELLE SAUS
6  SUDDERSAUS
7  TOMATENCOULIS
8  BECHAMELSAUS
9  PASTA

10  RIJST
11  RISOTTO
12  AARDAPPELMOUSSELINE
13  AARDAPPELPUREE
14  KOKEN 
15  JAM EN COMPOTES
16   NAGERECHTEN
17  CUSTARD EN 

BANKETBAKKERSROOM

18  SMELTEN
19  ILE FLOTTANTE 
20  KLOPPEN
21  SORBETS
22  YOGHURT 
23  BROOD- EN PIZZADEEG
24  TAARTDEEG
25  BESLAG VOOR 

PANNENKOEKEN, WAFELS EN 
BEIGNETS

26  SOEZENDEEG
27  MARSEPEIN
28  SAPPEN, SMOOTHIES EN 

MILKSHAKES
29  WARMHOUDEN EN 

OPWARMEN
30  ZELFREINIGING

Programma's

Borrelhapjes, 
voorgerechten 

& soepen
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Kabeljauwbeignets

 – Ontzout de kabeljauw 1 dag van tevoren door de 
vis in water onder te dompelen en het water 2 tot 
3 keer te verversen .
 – Doe het water, de afgespoelde kabeljauw, het 
citroensap en het laurierblad in de kom van de 
Compact CookCompact Cook .
 – Kies programma 14 (KOKENKOKEN) en stel de kooktijd 
in op 15 minuten door tweemaal op de knop 
'Time' te drukken en de tijd met behulp van de 
hoofdknop te veranderen . 
 – Laat het klepje van het dekselklepje van het deksel open om 
overkoken te voorkomen . 
 – Let op dat de vloeistof niet overkookt en verlaag 
indien nodig de temperatuur tot 100 °C100 °C door 
het programma te pauzeren en op de knop 
'Temperature' te drukken .
 – Controleer of het gerecht gaar is . Giet de 
kabeljauw af wanneer deze gaar is .

 – Plaats het kruismeskruismes in de kom en voeg de 
sjalotten, peterselie, bieslook, vierkruidenpoeder, 
knoflook en Spaanse peper (naar wens) toe .
 – Stel de bereiding handmatig in: 30 seconden30 seconden, 
stand 7stand 7 . Gebruik de spatel om de randen van de 
kom schoon te schrapen .
 – Doe de kabeljauw, melk, bloem, gist, eieren en 
de boter erbij en stel de bereiding handmatig in: 
ongeveer 2 minuten2 minuten op stand 6,stand 6, tot een gladde 
pasta ontstaat .
 – Doe het mengsel in een kom en laat het 1 uur1 uur 
rusten . Maak daarna beignets ter grootte van een 
ruime eetlepel . 
 – Frituur in een frituurpan (of pan) met 
zonnebloemolie, frituurvet of kokosolie bij 180 °C . 
Gebruik een schuimspaan om de beignets in de 
pan te laten glijden en bak ze goudbruin .
 – Laat de beignets op keukenpapier uitlekken, 
voordat u ze serveert .

  –– 250 g gezouten kabeljauw (huid en 250 g gezouten kabeljauw (huid en 
graten verwijderd)graten verwijderd)
  –– 250 g bloem250 g bloem
  –– 180 ml melk180 ml melk
  –– 20 g boter20 g boter
  –– 2 hele eieren2 hele eieren
  –– 2 sjalotjes2 sjalotjes
  –– 2 takjes peterselie2 takjes peterselie
  –– 2 knoflookteentjes2 knoflookteentjes
  –– 1 bosje bieslook1 bosje bieslook
  –– 1 Spaanse peper (naar wens)1 Spaanse peper (naar wens)
  –– 1/2 theelepel vierkruidenpoeder1/2 theelepel vierkruidenpoeder
  –– 1/2 zakje gist1/2 zakje gist
  –– sap van 1 citroensap van 1 citroen
  –– 1 l water1 l water
  –– 1 laurierblaadje1 laurierblaadje

INGREDIËNTEN:

TIP VAN DE CHEF
Heerlijk als hapje bij de borrel of als voorgerecht met tartaarsaus of 
mayonaise (zie het recept op p. 55)!

BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

Bereidingstijd 
15 min.

Voor 
4 personen 

14
Handmatig 

 KruismesRusttijd 
 1 uur

11

Guacamole

Hummus

 – Plaats het kruismeshet kruismes in de kom van de Compact 
Cook .
 – Pel de halve ui en snijd deze doormidden .
 – Verwijder de zaadjes uit de tomaten zodat 
alleen het vruchtvlees overblijft en snijd de 
blaadjes van de koriander .
 – Doe tomaat, ui en koriander in de kom .
 – Start het programma HAKKENprogramma HAKKEN en stel de stel de 
haktijd in op 20 secondenhaktijd in op 20 seconden .
 – Open het deksel en gebruik de spatel om het 
mengsel van de zijkanten van de kom naar 
beneden te schrapen .

 – Doe de overige  ingrediënten in de kom .
 – Start nogmaals het programma HAKKENprogramma HAKKEN en 
stel de haktijd in op 20 secondenstel de haktijd in op 20 seconden .
 – Open het deksel en gebruik de spatel om het 
mengsel van de zijkanten naar beneden te 
schrapen .
 – Start het programma HAKKENprogramma HAKKEN weer .
 – Controleer de consistentie en hak het indien 
nodig langer, tot de gewenste textuur is bereikt .
 – Doe het mengsel in een kommetje .

 – Plaats het kruismeshet kruismes in de kom . Voeg de gepelde 
knoflook, kikkererwten, 1 eetlepel olijfolie, tahin, 
zout, peper, citroensap en wat vocht van de 
kikkererwten toe .

 – Start het programma HAKKENprogramma HAKKEN en stel stel 
de haktijd in op één minuutde haktijd in op één minuut . Pauzeer het 
programma elke 20 seconden, open het deksel 
en gebruik de spatel om het mengsel van 
de zijkanten van de kom naar beneden te 
schrapen .
 – Doe het mengsel over in een kom, besprenkel 
het met komijn- en paprikapoeder en giet er 
wat olijfolie overheen .

 – 3 avocado's
 – 1 tomaat
 – sap van 1 citroen
 – 1/2 rode ui
 – 6 takjes verse koriander

 – 5 cl olijfolie
 – guacamolekruiden (komijnpoeder, zout, 
peper, paprikapoeder) of eventueel 1 theelepel 
rodepeperpuree en zout en peper .

 – 400 g uitgelekte kikkererwten uit blik (bewaar 
het vocht)
 – 1 volle eetlepel extra vierge olijfolie
 – 30 g tahin (sesampasta, of sesamboter van de 
Oosterse afdeling of biologische winkel) 

 – sap van 1 citroen
 – 1 knoflookteentje, gepeld
 – 1/2 theelepel paprikapoeder
 – 1/2 theelepel zout, peper
 – 1 theelepel komijnpoeder

BEREIDING:

BEREIDING:

INGREDIËNTEN:

INGREDIËNTEN:

Mijn Compact Cook-recepten Borrelhapjes, voorgerechten & soepen / Borrelhapjes

TIP VAN DE CHEF

TIP VAN DE CHEF

Strooi er wat sesamzaadjes 
en kikkererwten overheen ter 
decoratie. 
Serveer het gerecht met rauwe 
groenten om te dippen (wortel- 
en komkommerstaafjes), 
cassavefriet, soepstengels of 
tortillachips.

Bij gebrek aan 
guacamolekruiden kunt 
u ook rodepeperpuree of 
piment d'Espelette, zout 
en peper gebruiken. Stop 

de avocadopitten in de guacamole om te 
voorkomen dat deze verkleurt. Serveer het 
gerecht met rauwe groenten om te dippen 
(wortel- en komkommerstaafjes), cassavefriet, 
soepstengels of tortillachips. Deze klassieker 
uit de Zuid-Amerikaanse keuken is ook 
heerlijk bij gebakken vis en witte rijst.

Bereidingstijd 
5 min.

Bereidingstijd 
5 min.

Voor 
4 personen

Voor 
4 personen

 Kruismes

 Kruismes

Hakken

Hakken



12

Muffins met pancetta en comtékaas

Tonijnrillettes

 – Verwarm de oven voor op 210 °C .
 – Plaats de asas en de rasp-/schaafschijfrasp-/schaafschijf met de 
raspzijderaspzijde naar boven in de kom . Gebruik het 
speciale deksel en doe de kaas in de kom .
 – Start programma 1 (RASPEN/SCHAVEN)programma 1 (RASPEN/SCHAVEN) . 
Als alle kaas is geraspt voor het einde van 
programma 1, druk dan enige seconden op de 
hoofdknop om het programma te annuleren . 
Houd  de geraspte kaas apart .
 – Plaats het kruismeskruismes in de lege kom .
 – Voeg alle ingrediënten met uitzondering van de 
pancetta en de kaas toe en start programma programma 
24 (TAARTDEEG)24 (TAARTDEEG) .

 – Druk, terwijl het programma loopt, 1 of 2 
keer op de hoofdknop om het programma te 
pauzeren . Open het deksel en gebruik de spatel 
om het mengsel van de zijkanten van de kom 
naar beneden te schrapen .
 – Voeg 30 sec.30 sec. voor het einde van het programma 
de kaas toe via de opening in het deksel .
 – Bekleed de bodem van de muffinvormen met de 
plakken pancetta en verdeel het kaasmengsel 
erover .
 – Bak 15 tot 20 minuten15 tot 20 minuten op 210 °C 210 °C in de oven . 
De baktijd is afhankelijk van de grootte van de 
muffinvormen .
 – Serveer lauwwarm .

 – Plaats het kruismeskruismes in de kom 
 – Schil de sjalot en doe deze in de kom 
 – Voeg de bieslook toe .
 – Start het programma HAKKEN. programma HAKKEN.
 – Gebruik de spatel om de randen van de kom 
schoon te schrapen .

 – Voeg de uitgelekte tonijn toe .
 – Start het programma HAKKEN.HAKKEN.
 – Voeg de crème fraîche, het citroensap, zout en 
peper toe .
 – Stel de bereiding handmatig in: 1 minuut1 minuut op 
stand 6.stand 6.

  –– 2 hele eieren2 hele eieren
  –– 2 eierdooiers2 eierdooiers
  –– 200 ml melk200 ml melk
  –– 200 g meel200 g meel

  –– 100 g jonge comtékaas of 100 g jonge comtékaas of 
geraspte comtékaasgeraspte comtékaas
  –– 12 plakjes pancetta12 plakjes pancetta
  –– 1/2 theelepel Provençaalse 1/2 theelepel Provençaalse 
kruidenkruiden

  –– 25 ml olijfolie (naar wens)25 ml olijfolie (naar wens)
  –– 1/2 zakje gist1/2 zakje gist
  –– muffinvormenmuffinvormen

 – 240 g tonijn uit blik, op water 
 – 150 ml crème fraîche 
 – 1 sjalotje
 – 1 citroen

 – 20 sprietjes bieslook
 – zout 
 – peper

BEREIDING:

BEREIDING:

INGREDIËNTEN:

INGREDIËNTEN:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF

TIP VAN DE CHEF

Dit gerecht past prima bij de 
borrel. Serveer op knapperige 
kleine toastjes of in aparte 
glaasjes. Werk de tonijnrillettes 
af met enkele sprietjes bieslook. 
Vervang de bieslook eventueel 

door gehakte peterselie. De rillettes smaakt 
ook heerlijk met een theelepel mosterd of 
piment d'Espelette.

Serveer bij de borrel of als 
voorgerecht met een groene 
salade. Varieer gerust met de 
smaken: chorizo, emmentaler, 
brie, spekjes enz.

Bereidingstijd 
5 min.

Voor 
4 personen

Hakken
Handmatig

 Kruismes

Kooktijd 
15 à 20 min.

Bereidingstijd 
5 min.

Voor 
6 personen 

(8 tot 12 muffins)

 • Kruismes
• Rasp-/schaafaccessoires 

(optioneel)

1
24

13

Ravioli met garnalen en sint-jakobsschelpen

Voor de vulling:Voor de vulling:
 – Schil de wortel en de gember .
 – Plaats het kruismeshet kruismes in de kom van de Compact 
Cook .
 – Snijd de wortel in kleine stukjes en doe ze met 
de gember in de kom . 
 – Start het programma HAKKENHAKKEN 
 – Start indien nodig het programma HAKKEN HAKKEN nog 
een keer .
 – Doe de ingrediënten in een andere kom .
 – Zet het kruismeskruismes terug in de kom .
 – Doe de garnalen, sint-jacobsschelpen en overige 
ingrediënten voor de vulling in de kom . 
 – Start het programma HAKKEN programma HAKKEN .
 – Start indien nodig het programma HAKKEN HAKKEN nog 
een keer .
 – Doe het mengsel in een schaal en voeg de 
wortel en gember toe . Meng alles door elkaar .

Voor het deeg:Voor het deeg:
 – Breng 13 cl water aan de kook .
 – Plaats het kruismeshet kruismes in de kom en doe de bloem 
en het zout in de kom .
 – Start programma 24 (TAARTDEEG).programma 24 (TAARTDEEG).
 – Voeg het kokende water geleidelijk toe via de 
opening in het deksel . Wacht telkens tot er een 
glad mengsel is ontstaan voordat u de volgende 
hoeveelheid toevoegt .
 – Haal het deeg uit de kom en vorm het tot een 
bal .

 – Laat het 30 minuten30 minuten rusten . Maak een lange 
sliert deeg van 2 cm dik en snijd deze in stukjes 
van 1 cm . Draai de sliert telkens een beetje om 
te voorkomen dat u hem platdrukt .
 – Druk elk stukje deeg plat en vorm een cirkel die 
in het midden wat dikker is .
 – Leg de vulling in het midden van de cirkels en 
vouw ze dicht . Druk daarbij het midden met de 
vingers een beetje in tot een halve maan .
 – Giet 600 ml water in de kom, sluit de kom af 
met het kookdeksel en kies het programma 
STOMENSTOMEN om het water op te warmen . Pas 
eerst de kooktijd aan naar 15 in plaats van 15 in plaats van 
20 minuten20 minuten door tweemaal op de knop 'Time' 
te drukken en de tijd met behulp van de 
hoofdknop te veranderen . 
 – Start het programma . De stoom is na ca . 2 2 
minutenminuten klaar . Tot dat moment blijft het scherm 
op 15 minuten kooktijd staan .
 – Leg ondertussen de ravioli op het bovenplateau bovenplateau 
van de XXL-stoommandvan de XXL-stoommand (optioneel accessoire) .
 – Wanneer de stoom klaar is, geeft de Compact Compact 
CookCook een geluidssignaaleen geluidssignaal af en de kooktijd 
begint af te tellen . Open het deksel en zet de 
XXL-stoommand met het bovenplateauXXL-stoommand met het bovenplateau op de 
kom .
 – Houd aan het einde van het programma de 
ravioli warm in de stoommand en serveer het 
gerecht zo snel mogelijk .

Voor het deeg:Voor het deeg:
 – 200 g bloem
 – 1 snufje zout
 – 13 cl kokend water

Voor de vulling:Voor de vulling:
 – 300 g gepelde garnalen
 – 200 g sint-jacobsschelpen zonder 
koraal
 – 2 eetlepels sojasaus
 – 2 eetlepels sesamolie
 – 1 wortel
 – 15 g verse gember
 – 1/2 bosje bieslook of koriander

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Serveer de ravioli warm 
met een zoet-zure saus.
De ravioli kan ook 
worden gekookt in 
water of gebakken in 
de pan. Met eventuele 
overgebleven vulling 

maakt u een heerlijk Aziatisch gerecht 
dat gegarandeerd in de smaak valt: bak 
de vulling even aan en voeg er simpelweg 
Chinese noedels of gekookte rijst aan toe!

Kooktijd 
15 min.

Bereidingstijd 
5 min.

Voor 
4 personen

 • XXL-stoommand 
(optioneel)
• Kruismes

 HAKKEN

24 STOOM

SLANK
RECEPT

Rusttijd 
 30 min.

Borrelhapjes, voorgerechten & soepen / Borrelhapjes
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Bladerdeeghapjes met tapenade 

Voor het bladerdeeg:Voor het bladerdeeg:
 – Maak bladerdeeg van 150 g boter, 150 g bloem, 
75 g koud water en een halve theelepel zout 
volgens het recept op p. 58.het recept op p. 58.
 – Als u haast heeft, kunt u natuurlijk ook kant-
en-klaar bladerdeeg gebruiken .

Voor de tapenade:Voor de tapenade:
 – Plaats het kruismeskruismes in de schone kom van de 
Compact Cook .
 – Weeg de ingrediënten voor de tapenade af en doe 
ze in de kom .
 – Kies het programma HAKKENHAKKEN en stel de tijd van 
het hakprogramma in op 1 minuut1 minuut in plaats van 10 
seconden . Druk hiertoe 2 keer op de knop 'Time' 
en draai de hoofdknop om de tijd op 1 minuut in te 
stellen . 
 – Start het programma door op de hoofdknop te 
drukken .
 – Druk, terwijl het programma loopt, 1 of 2 keer op de 
hoofdknop om het programma te pauzeren . Open 
het deksel en gebruik de spatel om het mengsel van 
de zijkanten van de kom naar beneden te schrapen, 
zodat de ingrediënten bij het mes komen te liggen .
 – Doe de tapenade in een kommetje .
 – Rol het zelfgemaakte bladerdeeg uit tot een 
rechthoek of gebruik een rechthoekig stuk kant-
en-klaar bladerdeeg .
 – Verdeel de tapenade over het bladerdeeg met 
behulp van een spatelspatel .
 – Rol het bladerdeeg op en begin daarbij bij een korte 
kant van het bladerdeeg . Werk tot halverwege de 

rechthoek .
 – Rol de tegenoverliggende kant op dezelfde manier 
op zodat de twee opgerolde helften elkaar raken in 
het midden .
 – Plak de twee rollen aan elkaar door ze een beetje 
nat te maken . Deze rollen geven de gevulde 
bladerdeeghapjes een leuke vorm .
 – Rol het bladerdeeg in huishoudfolie en leg het 30 30 
minutenminuten in de koelkast, zodat het makkelijker te 
snijden is .
 – Verwarm de oven voor op 210 °C210 °C en leg bakpapier 
op een bakplaat .
 – Haal het bladerdeeg uit de koelkast en snijd het in 
kleine repen van ongeveer 1 tot 2 cm dik .
 – Leg de hapjes op het bakpapier en bestrijk ze met 
eigeel dat is verdund met wat water .
 – Bak gedurende 20 minuten op 210 °C20 minuten op 210 °C .

Voor het bladerdeeg:Voor het bladerdeeg:
 – 150 g roomboter 
 – 150 g bloem
 – 75 ml koud water 
 – 1/2 theelepel zout

Of 1 rechthoekig stuk kant-en-klaar bladerdeeg uit 
de winkel .

Voor de tapenade:Voor de tapenade:
 – 250 g zwarte olijven zonder pit
 – 20 ml olijfolie
 – 1 knoflookteentje, gepeld
 – 10 stuks ansjovis (op olie)

INGREDIËNTEN:

Kooktijd 
20 min.

Bereidingstijd 
10 min.

(m.u.v. het deeg)

Voor 
6 personen 
(20 stuks)

TIP VAN DE CHEF

Varieer naar wens met de smaken: 
emmentaler, Parmezaanse kaas, 
boerenham enz. Een perfect en origineel 
borrelhapje!

BEREIDING:

 Kruismes 24 HAKKEN

HANDMATIG

Rusttijd 
 30 min.

15

Kaassoufflé

Boerenpaté met whisky

 – Plaats het mixmes in de kom en voeg boter, melk, 
tarwebloem, zout, peper en gemalen nootmuskaat toe .
 – Start programma 8 (BECHAMELSAUS).programma 8 (BECHAMELSAUS).
 – Laat het helemaal afkoelen (ongeveer 20 minuten20 minuten) .
 – Verwarm de oven voor op 180 °C.180 °C.
 – Stel de bereiding handmatig in: 5 seconden5 seconden, stand 4.stand 4. 
 – Gebruik de spatel om de randen van de kom 
schoon te schrapen .
 – Scheid de 4 eieren en doe de eierdooiers en de 
geraspte gruyèrekaas in de kom van de Compact 
Cook .

 – Stel de bereiding handmatig in: 1 minuut, 1 minuut, stand 3stand 3 .
 – Doe de inhoud van de kom (dit is de mornaysaus) 
in een bakje of kom en houd het apart .
 – Was en droog de kom .
 – Plaats de gardegarde in de kom .
 – Doe de 4 eiwitten en 1 snufje zout in de kom .
 – Voeg een half zakje gist toe aan het mengsel om te 
voorkomen dat de soufflé inzakt .

 – Kies programma 20 (KLOPPEN)programma 20 (KLOPPEN) en stel de tijd in 
op 7 minuten7 minuten door tweemaal op de knop 'Time' te 
drukken en de tijd met behulp van de hoofdknop te 
veranderen .
 – Roer voorzichtig de eieren door de mornaysaus .
 – Vul hiermee de ingevette en met bloem bestoven 
ovenschaaltjes tot de rand en bak ze in 35 tot 40 35 tot 40 
minuten op 180 °Cminuten op 180 °C op de heteluchtstand .
 – Serveer direct .

 – Snijd het vlees in grote blokjes .
 – Verwarm de oven voor op 160 °C.160 °C.
 – Plaats het kruismeskruismes in de kom van de Compact Compact 
CookCook en doe de whisky, vleesblokjes, eiereneieren en 
kruiden in de kom .
 – Stel de bereiding handmatig in: 40 seconden, stand 10. 40 seconden, stand 10. 
 – Gebruik de spatel om de randen van de kom 
schoon te schrapen en bewerk het mengsel 
eventueel nog wat langer handmatig op stand 10 .
 – Doe het mengsel in een schaal .

 – Snij de lever fijn gedurende 30 seconden op stand 10.30 seconden op stand 10.
 – Doe de lever bij de rest van het mengsel en meng Doe de lever bij de rest van het mengsel en meng 
het goed .het goed .
 – Doe het mengsel in een terrine van aardewerk of 
keramiek .
 – Verwarm de terrine au bain-marie (een grote kom 
of bak gevuld met water waarin de terrine wordt 
gezet om langzaam te koken in de oven) .
 – Zet het geheel in de oven op 160 °C160 °C gedurende 2 uur 2 uur .

 – 50 à 150 g geraspte gruyèrekaas (naar smaak)
 – 4 eieren (op kamertemperatuur)
 – 30 g  tarwebloem
 – 250 ml melk
 – 1 mespuntje nootmuskaat

 – 3 snufjes zout
 – 2 snufjes peper
 – 30 g boter
 – een half zakje gist of bakpoeder

 – 250 g kinnebakspek
 – 250 g buikspek
 – 250 g gevogeltelever
 – 5 snufjes zout 

 – 4 snufjes peper
 – 2 mespuntjes nootmuskaat
 – 2 hele eieren
 – 5 cl whisky

BEREIDING:

BEREIDING:

INGREDIËNTEN:

INGREDIËNTEN:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Laat de terrine voor een nog 
beter resultaat eerst 1 tot 2 
dagen rusten in de koelkast.
U kunt de houdbaarheid van 
de terrine vergroten door hem 
te bedekken met een flinke laag 
gelei wanneer hij uit de oven 
komt.

Kooktijd 
35 min.

Bereidingstijd 
15 min.

Voor 
4 personen

20    8
HANDMATIG

 • Garde
• Mixmes

Kooktijd 
2 uur

Bereidingstijd 
15 min.

Voor 
1 terrine

 Kruismes HANDMATIG

Rusttijd 
20 min.

Borrelhapjes, voorgerechten & soepen / Voorgerechten & soepenMijn Compact Cook-recepten
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Eclairs met zalm en granny smith

Voor de soezen:Voor de soezen:
 – Meng het zout met de bloem totdat het goed 
gemengd is .
 – Plaats het mixmeshet mixmes in de kom en voeg de boter 
en het water toe . 
 – Start programma 26 (SOEZENDEEG).programma 26 (SOEZENDEEG).
 – OpenOpen na het eerste geluidssignaalna het eerste geluidssignaal het deksel 
en voeg de bloem toe . 
 – Sluit het deksel om het programma weer op te 
starten en laat het klepje van het deksel open.laat het klepje van het deksel open.
 – Na het tweede geluidssignaalNa het tweede geluidssignaal start het 
programma een rustperiode van 10 minuten10 minuten . 
Wacht tot het einde van de rusttijd en de 
volgende piep .
 – Verwarm ondertussen de oven voor op 200 °C 200 °C 
en leg bakpapier op een bakplaat . Vul de 
spuitzak .
 – Druk bij het derde geluidssignaal bij het derde geluidssignaal op de 
hoofdknop om het programma opnieuw te 
starten en voeg direct het eerste ei toe via het 
klepje van het deksel .
 – Voeg het tweede ei 30 seconden later30 seconden later toe en 
het 33ee ei nog eens 30 seconden  ei nog eens 30 seconden daarna . 
 – Doe, zodra het programma is afgelopen, het 
soezendeeg in een spuitzak en maak daarmee 
op het bakpapier mooie rechte eclairs van 2 cm 
breed .
 – Zorg dat er ongeveer 2 cm ruimte zit tussen de 
eclairs omdat ze groter worden tijdens het bakken .
 – Zet de bakplaat in de oven en verlaag de 
temperatuur direct naar 180 °C180 °C . Bak de eclairs 
in ongeveer 30 minuten 30 minuten . Houd het bakproces 
in de gaten, maar doe de oven pas open als de 
tijd om is, anders zakken de eclairs in .
 – Zet de oven uit wanneer de eclairseclairs goudbruin 

zijn en zet de deur op een kier . Laat de eclairs eclairs 
15 minuten15 minuten rusten voordat u ze uit de oven 
haalt, zodat ze niet inzakken . 

Voor de vulling en garnering:Voor de vulling en garnering:
 – Maak de kom schoon .
 – Plaats de asas en de rasp-/schaafschijf met de rasp-/schaafschijf met de 
raspzijde naar bovenraspzijde naar boven in de kom en gebruik het 
speciale deksel.speciale deksel.
 – Was de appel, snijd hem in vieren en verwijder het 
klokhuis . Schil de appel niet .
 – Start programma 1 (RASPEN/SCHAVEN)programma 1 (RASPEN/SCHAVEN) en 
voeg de appel toe via de trechter . Als alle appel is 
geraspt voor het einde van programma 1, druk dan 
op de hoofdknop totdat het programma stopt .
 – Houd de geraspte appel apart .
 – Plaats het kruismeskruismes in de kom .
 – Snijd de zalm in stukken, doe deze in de kom en 
start het programma HAKKENHAKKEN .
 – Voeg de appel, sesamolie, 1 theelepel sesamzaadjes, 
(gewassen) koriander blaadjes, zout en peper naar 
smaak toe aan de zalmblokjes . Houd apart .
 – Doe de ricotta in een spuitzak (houd een beetje 
apart ter decoratie) .
 – Snijd de bovenkant van de eclairs en vul ze met de 
ricotta .
 – Leg hierop de gekruide zalmblokjes .
 – Leg de bovenkant van de eclairs er weer bovenop . 
 – Maak met de spuitzak 3 grote dotten van de 
ricotta op de eclairs en doe daarna 3 kleinere 
dotjes wasabi daar bovenop . Bestrooi dit met de 
rest van de sesamzaadjes .

Voor de soezen:Voor de soezen:
 – 150 ml water
 – 80 g (room)boter
 – 120 g bloem
 – 3 hele eieren
 – 1/2 theelepel fijn zout
 – spuitzak

Voor de vulling en garnering:Voor de vulling en garnering:
 – 400 g verse zalmfilet 
 – 1/2 bosje koriander
 – 2 eetlepels sesamolie
 – 2 theelepels gegrilde sesamzaadjes
 – 1 granny smith
 – 350 g ricotta
 – 1 tube wasabi
 – 2 snufjes Fleur de sel
 – 3 snufjes peper
 – 2 spuitzakken

INGREDIËNTEN:

INGREDIËNTEN:

BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Serveer met 
mesclunsla, stukjes 
granny smith en 
gehakte hazelnoten.

Kooktijd 
30 min.

Bereidingstijd 
20 min.

Voor 
4 personen
(10 eclairs)

 • Mixmes 
• Kruismes

• Rasp-/schaafaccessoires (optioneel)

1  26
HAKKEN
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Krab-koolsalade 

Voor de salade:Voor de salade:
 – Plaats de asas en de rasp-/schaafschijf met de rasp-/schaafschijf met de 
raspzijde naar bovenraspzijde naar boven in de kom en gebruik het 
speciale deksel voor raspen/schavenspeciale deksel voor raspen/schaven (optionele 
accessoires) .
 – Gebruik programma 1 (RASPEN/SCHAVEN)programma 1 (RASPEN/SCHAVEN) 
om de kool, wortel en appel te raspen .
 – Snijd de groenten met de hand fijn als u de 
rasp-/schaafaccessoire (nog) niet heeft .
 – Als alles is geraspt voor het einde van het  
programma druk dan een paar seconden op de 
hoofdknop om het programma te annuleren .

 – Snijd de krabsticks in de lengte door, zodat 
het lijkt alsof ze ook zijn geraspt . Doe ze bij de 
geraspte groenten .
 – Voeg zout, peper en sinaasappelsap toe .

Voor de mayonaise:Voor de mayonaise:
 – Maak mayonaise volgens het recept op p. 55.het recept op p. 55.
 – Meng de mayonaise volgens door het 
rauwkost-surimimengsel en zet het voor 
consumptie 1 uur in de koelkast .

Voor de salade:Voor de salade:
 – 1/4 witte kool 
 – 2 geschraapte wortelen
 – 12 surimisticks
 – sap van 1 sinaasappel
 – 1 granny smith (om te raspen)
 – peper, zout

Voor de mayonaise:Voor de mayonaise:
 – 200 ml zonnebloemolie
 – 1 eierdooier
 – 1 eetlepel mosterd
 – peper, zout

TIP VAN DE CHEF
U kunt de surimi ook weglaten 
of vervangen door garnalen of 
gerookte kip.

BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

Bereidingstijd 
15 min.

Voor 
4 personen

 • Mixmes 
 • Rasp-/schaafaccessoires 

(optioneel)

1  
20
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Groene groentesoep

 – Plaats de asas en de rasp-/schaafschijf met de rasp-/schaafschijf met de 
schaafzijde naar bovenschaafzijde naar boven in de kom en gebruik 
het speciale deksel voor raspen/schavenspeciale deksel voor raspen/schaven 
(optionele accessoires) .
 – Was de groenten en peterselie en schil de 
aardappel .
 – Start programma 1 (RASPEN/SCHAVEN)programma 1 (RASPEN/SCHAVEN) en 
schaaf de aardappel, selderij, courgette en prei .
 – Snijd de groenten met de hand fijn als u de 
rasp-/schaafaccessoire (nog) niet heeft .
 – Als alles is geschaafd voor het einde van het  
programma druk dan een paar seconden op de 
hoofdknop om het programma te annuleren .
 – Snijd de broccoli in stukjes .

 – Doe de groenten in een schaal, verwijder de 
schijf en plaats het kruismeskruismes in de kom .
 – Doe het water, de groenten en alle overige 
ingrediënten, behalve de kaas, in de Compact 
Cook .
 – Start programma 3 (MAALTIJDSOEP). programma 3 (MAALTIJDSOEP). 
Controleer dat het klepje van het deksel Controleer dat het klepje van het deksel 
vergrendeld is.vergrendeld is. We raden aan de kookmand de kookmand 
ondersteboven op het deksel te zettenondersteboven op het deksel te zetten om te 
voorkomen dat er tijdens de bereiding vloeistof 
uit de kom spat .
 – Voeg aan het einde van het programma de kaas 
toe en meng dit gedurende 10 seconden op 10 seconden op 
stand 2.stand 2.

 – 1 prei (alleen het groen)
 – 1 grote aardappel
 – 1/2 stronk broccoli
 – 1 courgette
 – 1 selderijstengel
 – 1/2 bosje peterselie
 – 700 ml water
 – 1 groentebouillonblokje
 – 1 snufje zout
 – 2 eetlepels roomkaas met knoflook

INGREDIËNTEN:

TIP VAN DE CHEF
Start vlak voor het eten programma 29 (WARMHOUDEN-programma 29 (WARMHOUDEN-
OPWARMEN). OPWARMEN). Leg wat hamblokjes in een soepbord en giet hier de soep 
overheen. Serveer met croutons, eventueel ingewreven met een teentje 
knoflook.

BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

Kooktijd 
30 min.

Bereidingstijd 
10 min.

Voor 
4 personen

 • Kruismes
• Rasp-/schaafaccessoires 

(optioneel)

1  3
HANDMATIG

SLANK
RECEPT

LET OP: BIJ DIT PROGRAMMA MIXT HET 
APPARAAT ZEER WARME VLOEISTOFFEN OP 
HOGE SNELHEID. VOORDAT U HET PROGRAMMA 
START, MOET HET KLEPJE VAN HET DEKSEL ZIJN 
GESLOTEN EN VERGRENDELD. OPEN HET KLEPJE 
NOOIT TIJDENS HET KOOKPROGRAMMA, ZELFS 
NIET ALS U EEN INGREDIËNT WILT TOEVOEGEN. 
WACHT OP DE 3 GELUIDSSIGNALEN EN HET 
EINDE VAN HET PROGRAMMA VOORDAT U HET 
KLEPJE VAN HET DEKSEL AANRAAKT.
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Oma's groentesoep

Romige pompoen-wortelsoep

 – Was en schil de groenten en snijd ze in kleine 
blokjes .
 – Plaats het mixmesmixmes in de kom .

 – Voeg het water en de overige ingrediënten toe .
 – Start het programma SUDDEREN. programma SUDDEREN.

 – Als de pompoen een dikke schil heeft, verwijder 
deze dan . Zoniet dan kan de schil blijven 
zitten . Wanneer u een nootmuskaatpompoen 
gebruikt, verwijder de schil dan sowieso .
 – Plaats de asas en de rasp-/schaafschijf met de rasp-/schaafschijf met de 
schaafzijde naar boven in de komschaafzijde naar boven in de kom (optioneel 
accessoire) . Gebruik het speciale deksel voor 
raspen en schaven .
 – Start programma 1 (RASPEN/SCHAVEN)programma 1 (RASPEN/SCHAVEN) en 
schaaf de uien, pompoen en de geschraapte 
wortels .
 – Als alles is geschaafd voor het einde van het 
programma druk dan een paar seconden op de 
hoofdknop om het programma te annuleren .
 – Snijd de groenten met de hand fijn als u geen 
rasp-/schaafaccessoires hebt .

 – Verwijder de schijf en plaats het kruismeskruismes in de 
kom .
 – Voeg de overige ingrediënten toe aan de 
groenten . Gebruik het kookdeksel en start 
programma 2 (GEBONDEN SOEP).programma 2 (GEBONDEN SOEP). Controleer 
dat het klepje van het deksel vergrendeld is . We 
raden aan de kookmand ondersteboven op het 
deksel te zetten om te voorkomen dat er tijdens 
de bereiding vloeistof uit de kom spat .
 – Controleer de consistentie aan het einde van 
het programma .

 – 2 pastinaken
 – 2 gele bietjes
 – 2 witte of gewone wortelen
 – 2 koolrapen
 – 2 aardperen
 – 1,2 l water

 – 2 groentebouillonblokjes
 – 1 mespuntje komijnpoeder
 – 1 mespuntje gemberpoeder
 – 10 ml olijfolie
 – 1 eetlepel grof zeezout

 – 1/2 Hokkaido-pompoen in kwarten, of een stuk 
van een nootmuskaatpompoen
 – 500 g wortel
 – 2 uien, gehalveerd

 – 1 kippenbouillonblokje
 – 1 mespuntje nootmuskaat
 – 500 ml water

BEREIDING:

BEREIDING:

INGREDIËNTEN:

INGREDIËNTEN:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF

Voeg voor een romigere 
soep aan het einde van het 
programma 2 volle eetlepels 
crème fraîche toe. Mix dit 30 
seconden op stand 6.

Kooktijd 
30 min.

Bereidingstijd 
5 min.

Voor 
4 personen

 • Kruismes
• Rasp-/schaafaccessoires 

(optioneel)

1  
2

TIP VAN DE CHEF
U kunt de groenten uit 
deze bouillon ook voor een 
groentegerecht gebruiken en 
de bouillon apart serveren, 
bijvoorbeeld met vermicelli.

Kooktijd 
1 uur

Bereidingstijd 
15 min.

Voor 
4 personen

 Mixmes SUDDEREN

LET OP: BIJ DIT PROGRAMMA MIXT HET APPARAAT 
ZEER WARME VLOEISTOFFEN OP HOGE SNELHEID. 
VOORDAT U HET PROGRAMMA START, MOET 
HET KLEPJE VAN HET DEKSEL ZIJN GESLOTEN EN 
VERGRENDELD. OPEN HET KLEPJE NOOIT TIJDENS 
HET KOOKPROGRAMMA, ZELFS NIET ALS U EEN 
INGREDIËNT WILT TOEVOEGEN. WACHT OP DE 
3 GELUIDSSIGNALEN EN HET EINDE VAN HET 
PROGRAMMA VOORDAT U HET KLEPJE VAN HET 
DEKSEL AANRAAKT.

Borrelhapjes, voorgerechten & soepen / Voorgerechten & soepen



20

Tom kha kai

 – Giet 600 ml water in de kom . Snijd de 
gewassen peultjes in reepjes en doe ze erbij .
 – Laat het klepje van het deksel open.het klepje van het deksel open.
 – Start programma 14 (KOKEN) en stel de programma 14 (KOKEN) en stel de 
kooktijd in op 20 minuten.kooktijd in op 20 minuten.
 – Laat de peultjes uitlekken in de XXL-XXL-
stoommand stoommand (optioneel accessoire) als u deze 
hebt .
 – Houd de peultjes apart .
 – Plaats het kruismeskruismes in de kom .
 – Snijd de bosuitjes doormidden en doe ze in de 
kom .
 – Start het programma HAKKEN.HAKKEN. 
 – Gebruik de spatel om de zijkanten van de kom 
schoon te schrapen en voeg de geroosterde 
sesamolie en groene currypasta toe . 
 – Start programma 4 (AANBRADEN).programma 4 (AANBRADEN).
 – Verwijder het Verwijder het kruismes. Plaats geen ander kruismes. Plaats geen ander 
onderdeel in de kom.onderdeel in de kom.

 – Doe het grof gehakte citroengras, de in plakjes 
gesneden gember, kokosmelk, 600 g water, de 
tamarindepasta, de nuoc mam-saus en het 
bouillonblokje in de kom .
 – Sluit het deksel en laat het klepje van het laat het klepje van het 
deksel open.deksel open.
 – Kies het programma SUDDEREN en stel programma SUDDEREN en stel 
de kooktijd in op 20 minuten. de kooktijd in op 20 minuten. Start het  
programma.programma.
 – Open 5 minuten na het begin van het Open 5 minuten na het begin van het 
programma programma het deksel en voeg de in reepjes 
gesneden kipfilet toe . 
 – Doe het deksel weer op de pan om het 
programma te hervatten .
 – Giet aan het einde van het programma de 
bouillon in de kommen . Voeg de peultjes, het 
in schijfjes gesneden pepertje, de gehakte verse 
koriander, een paar druppels limoensap en een 
beetje geroosterde sesamolie toe . 
 – Serveer het gerecht direct .

 – 2 eetlepels tamarindepasta* 
 – 240 g peultjes (of snijbonen) 
 – 120 g bosuitjes
 – 3 eetlepels nuoc mam-saus 
 – 3 eetlepels geroosterde sesamolie 
 – 3 eetlepels groene currypasta
 – 600 ml kokosmelk** 
 – 1 stengel citroengras 
 – 20 g gember of galanga, geschild en in 
plakjes 
 – 1 kippenbouillonblokje 
 – 400 g kipfilet, in reepjes
 – 1 rode peper, 1 groene peper (naar 
smaak) 
 – 1 limoen 
 – verse koriander
 – 600 ml water om de peultjes te koken
 – 600 ml water voor de soep

INGREDIËNTEN:

TIP VAN DE CHEF
Variant: vervang de kip en peultjes door garnalen en champignons of Variant: vervang de kip en peultjes door garnalen en champignons of 
oesterzwammen . Leef u uit! Met de oesterzwammen . Leef u uit! Met de Compact CookCompact Cook kent uw creativiteit  kent uw creativiteit 
geen grenzen!geen grenzen!

BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

Kooktijd 
45 min.

Bereidingstijd 
10 min.

Voor 
4 personen

 Kruismes HAKKEN  4  14
SUDDEREN

 – *Tamarinde is in verschillende vormen te 
verkrijgen bij de Aziatische speciaalzaak . De 
pasta is de beste vorm . 
 – ** Let op: haal kokosmelk en kokoscrème niet 
door elkaar . De laatste is veel dikker .
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Gazpacho 

 – Was en pel de tomaten en snijd ze in kleine 
blokjes . Doe ze in een schaal .
 – Plaats de as en de rasp-/schaafschijf met as en de rasp-/schaafschijf met 
de schaafzijde naar bovende schaafzijde naar boven in de kom van de 
Compact CookCompact Cook en gebruik het speciale deksel speciale deksel 
voor raspen/schavenvoor raspen/schaven (optionele accessoires).
 – Schil de komkommer .
 – Verwijder de zaadlijsten uit de paprika en de 
komkommer .
 – Start programma 1 (RASPEN/SCHAVEN)programma 1 (RASPEN/SCHAVEN) .
 – Als alles is geschaafd voor het einde van 
programma 1, druk dan lang op de hoofdknop 
om het programma te annuleren .
 – Voeg deze groenten toe aan de schaal met de 
tomaten .
 – Voeg de olijfolie, wijnazijn en het verse 
citroensap (haal de pitten eruit) toe . Voeg zout 
en peper toe en meng alles goed door elkaar .

 – Plaats het kruismes in de kom van de Compact 
Cook .
 – Pel de knoflook en maak de lente-ui schoon . 
Doe ze in de kom .
 – Sluit de kom af met het kookdekselkookdeksel .
 – Start het programma HAKKEN.HAKKEN.
 – Gebruik de spatel om de randen van de kom 
schoon te schrapen .
 – Doe de overige ingrediënten in de kom van 
de Compact Cook . Gebruik de spatel om de 
ingrediënten in de kom door elkaar te roeren .
 – Start nogmaals het programma HAKKENprogramma HAKKEN 
en stel de lengte van het programma in op 3 
minuten .  Start het programma .
 – Breng het gerecht op smaak en bewaar het op 
een koele plek .

 – 1 kg rijpe tomaten
 – 1 rode paprika
 – 1 komkommer
 – 1 of 2 verse uien 
 – 2 knoflookteentjes
 – 1/2 citroen
 – 4 eetlepels olijfolie
 – 1 eetlepel wijnazijn
 – peper, zout

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF

Serveer het gerecht koud Serveer het gerecht koud 
in kommetjes, diepe in kommetjes, diepe 
borden of glaasjes .borden of glaasjes .
Serveer bij de borrel of Serveer bij de borrel of 
als voorgerecht met als voorgerecht met 
geroosterd brood . Heerlijk geroosterd brood . Heerlijk 

bij mosselen zonder schelp, die u ook bij mosselen zonder schelp, die u ook 
kunt bereiden in de kunt bereiden in de Compact Cook! Compact Cook! Dit Dit 
typisch Spaanse (voor)gerecht  smaakt typisch Spaanse (voor)gerecht  smaakt 
het best als u echt rijpe en smaakvolle het best als u echt rijpe en smaakvolle 
tomaten gebruikt .tomaten gebruikt .

Bereidingstijd 
10 min.

Voor 
6 personen

• Kruismes
• Rasp-/schaafaccessoires 

(optioneel)

1
HAKKEN

SLANK
RECEPT

Borrelhapjes, voorgerechten & soepen / Voorgerechten & soepen
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Baskische kipschotel

 – Was de paprika's en verwijder de zaadlijsten . 
 – Was de tomaten en snijd ze in vieren . Verwijder 
de zaadjes . 
 – Pel de knoflook en snijd de ui in vieren .
 – Plaats de as en de rasp-/schaafschijf met as en de rasp-/schaafschijf met 
de schaafzijde naar bovende schaafzijde naar boven in de kom van de 
Compact CookCompact Cook en gebruik het speciale deksel speciale deksel 
voor raspen/schavenvoor raspen/schaven (optionele accessoires).
 – Start programma 1 (RASPEN/SCHAVEN)programma 1 (RASPEN/SCHAVEN) om 
de paprika's te snijden .
 – Als de paprika's zijn geschaafd voor het einde 
van programma 1, druk dan enige seconden op 
de hoofdknop om het programma te annuleren .
 – Houd de paprika apart .
 – Plaats het kruismes kruismes in de kom .
 – Doe de knoflook en ui in de kom . 
 – Start het programma HAKKEN.HAKKEN.
 – Gebruik de spatel om de randen van de kom 
schoon te schrapen .

 – Plaats het mixmeshet mixmes in de kom en voeg de 
olijfolie, kipblokjes en gesneden paprika toe .
 – Sluit de kom af met het kookdekselkookdeksel .
 – Kies programma 6 (SUDDERSAUS) en stel de programma 6 (SUDDERSAUS) en stel de 
temperatuur van de eerste fase in op 100 °C in temperatuur van de eerste fase in op 100 °C in 
plaats van 90 °C. plaats van 90 °C. Start het programma .
 – Open na het geluidssignaalna het geluidssignaal het deksel en voeg 
de tomaten, het laurierblad, takje tijm, zout, 
peper en witte wijn toe . Doe het deksel weer op 
de pan om het programma te hervatten .
 – Haal na 10 minuten10 minuten (op 35 minuten van het 
einde van het programma), wanneer de saus 
goed vloeibaar is, het mixmes het mixmes uit het apparaat 
en sluit het deksel om het programma te 
hervatten .
 – Breng aan het einde van het programma het 
gerecht op smaak en serveer het direct .

 – 600 g kipblokjes 
(of kipfilet in grote blokjes of plakjes 
gesneden) 
 – 2 rode paprika's
 – 2 tomaten of 1 blik tomatenblokjes of 
gepelde tomaten met sap
 – 1 knoflookteentje
 – 1 ui
 – 20 ml olijfolie
 – 20 cl witte wijn (naar wens)
 – 1 laurierblaadje 
 – 1 takje tijm 
 – zout
 – peper 

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Serveer de Baskische kip met Serveer de Baskische kip met 
witte rijst die is bereid met witte rijst die is bereid met 
programma 10 (RIJST)programma 10 (RIJST) of met  of met 
krielaardappeltjes die zijn gekookt krielaardappeltjes die zijn gekookt 
in de in de XXL-stoommandXXL-stoommand . .
U kunt het mixmes het hele U kunt het mixmes het hele 

programma laten zitten . De kip is dan meer programma laten zitten . De kip is dan meer 
uit elkaar getrokken . U kunt dit recept ook uit elkaar getrokken . U kunt dit recept ook 
maken met kippenpootjes die u er los bij maken met kippenpootjes die u er los bij 
serveert . serveert . 

Kooktijd 
50 min.

Bereidingstijd 
10 min.

Voor 
4 personen

• Kruismes • Mixmes
• Rasp-/schaafaccessoires  

(optioneel)

1  HAKKEN
6  
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Chili con carne

Kooktijd 
40 min.

Bereidingstijd 
10 min.

Voor 
4 personen

• Kruismes
• Mixmes

4  SUDDEREN
HAKKEN

 – Plaats het kruismeskruismes in de kom .
 – Doe 1 rode ui en 1 teentje knoflook in de kom . Hak ze 
slechts enkele seconden met het programma HAKKENprogramma HAKKEN .
 – Gebruik de spatel om de randen van de kom schoon te 
schrapen .
 – Plaats het mixmesmixmes in de kom .
 – Voeg de paprika en olijfolie toe .
 – Kies programma 4 (AANBRADEN)programma 4 (AANBRADEN) en stel de stel de 
temperatuur in op 100 °Ctemperatuur in op 100 °C in plaats van 90 °C door op 
'Temperature' te drukken en de kooktemperatuur met 
de hoofdknop aan te passen .
 – Voeg het rundergehakt toe en start nogmaals 
programma 4 (AANBRADEN).programma 4 (AANBRADEN).

 – Voeg alle ingrediënten toe, behalve de bonen en de maïs .
 – Start het programma SUDDERENprogramma SUDDEREN en stel de kooktijd in 
op 15 minuten15 minuten . Laat het klepje van het deksel open.Laat het klepje van het deksel open.
 – Zet indien nodig de kookmand ondersteboven op het 
open klepje van het deksel om spatten te voorkomen .
 – Voeg de kidneybonen en maïs toe en start nogmaals 
het programma SUDDEREN. Stel de kooktijd in op 15  SUDDEREN. Stel de kooktijd in op 15 
minuten.minuten.

 – 1 rode ui
 – 1 knoflookteentje
 – 40 ml olijfolie
 – 500 g rundergehakt
 – 2 theelepels chilipoeder
 – bakje gekookte kidneybonen
 – 1 blikje mais
 – 1 mespuntje komijnpoeder
 – 2 mespuntjes oregano
 – 200 g tomatenpulp
 – 150 g gele paprika in kleine blokjes
 – 3 snufjes zout

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

TIP VAN DE CHEF
Maak het gerecht op in een diep bord en werk af met een ruime handvol verse koriander en in blokjes gesneden of gehakte 
tomaten. Serveer met witte rijst, die is gekookt met programma 10.programma 10.
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Bœuf bourguignon met regenboogwortels 

Mijn Compact Cook-recepten

Kooktijd 
1 uur 40 min.

Bereidingstijd 
15 min.

Voor 
4 personen

• Rasp-/schaafaccessoires
(optioneel) • Mixmes

• XXL-stoommand (optioneel)

 – Plaats de as en de rasp-/schaafschijfas en de rasp-/schaafschijf met de 
schaafzijde naar boven in de kom van de Compact Compact 
CookCook en gebruik het speciale deksel voor raspen/speciale deksel voor raspen/
schaven.schaven.
 – Was en schil de wortelen, pel de ui .
 – Schaaf de wortelen met programma 1 (RASPEN/programma 1 (RASPEN/
SCHAVEN)SCHAVEN) en houd ze apart . Schaaf daarna de ui .
 – Als alles is geschaafd voor het einde van programma 
1, druk dan enige seconden op de hoofdknop om het 
programma te annuleren .
 – Snijd de groenten met de hand fijn als u geen rasp-/
schaafaccessoires hebt .
 – Plaats het mixmesmixmes in de kom en voeg de olijfolie, 
gesneden ui en spekjes toe .
 – Sluit de kom af met het kookdeksel .
 – Start programma 4 (AANBRADEN).programma 4 (AANBRADEN).
 – Snijd het vlees in grote blokjes en haal het door het 
bloem .
 – Doe het vlees en de wortelen in de kom, kies 
programma 4 (AANBRADEN)programma 4 (AANBRADEN) en stel de stel de 
temperatuur in op 100 °Ctemperatuur in op 100 °C in plaats van 90 °C door 
op 'Temperature' te drukken en de kooktemperatuur 
met de hoofdknop aan te passen . Laat het klepje van Laat het klepje van 
het deksel open.het deksel open. Start het programma .
 – Plet de knoflookteentjes en voeg ze samen met 
rode wijn, water, runderbouillon, bouquet garni, een 
theelepel zout en wat peper toe aan de kom .
 – Kies het programma SUDDEREN programma SUDDEREN, stel de kooktijd 
in op 90 minuten 90 minuten in plaats van 60 en start het 
programma .

 – Voeg 10 minuten10 minuten voor het einde van het programma 
naar wens 3 theelepels maizena toe om de saus 
dikker te maken .
 – Controleer aan het einde van het programma of het 
vlees mooi zacht is en kook het indien nodig nog wat 
langer . 
 – Breng op smaak met zout en peper en voeg indien 
nodig meer maizena toe om de saus dikker te maken .
 – Houd het gerecht warm in een afgedekte schaal .
 – Maak de kom schoon en doe er 600 ml water in . 
 – Sluit de kom af met het kookdekselkookdeksel .
 – Kies het programma STOMENSTOMEN om het water te 
verwarmen . Start het programma . De stoom is na 
ongeveer 2 minuten klaar . Tot dat moment blijft de 
kooktijd op 20 minuten staan .
 – Schil en snijd ondertussen de aardappelen in 8 
stukken en leg ze op het bovenplateau van de XXL-bovenplateau van de XXL-
stoommand.stoommand.
 – Wanneer de stoom klaar is, geeft de Compact 
Cook een geluidssignaal en begint de kooktijd af 
te tellen . Haal nu het kookdeksel erafkookdeksel eraf en zet de 
XXL-stoommand met het stoomplateauXXL-stoommand met het stoomplateau en de 
aardappelen op de kom van de Compact Cook .
 – Serveer met het rundvlees .

 – 500 g runderwang (kortere 
bereidingstijd) of anders rib- of 
sukadelappen
 – 1 grote ui
 – 100 g spekblokjes
 – 2 knoflookteentjes
 – 3 wortelen: 1 witte, 1 paarse en 1 gele 
wortel of 3 gewone wortelen
 – 2 eetlepels bloem
 – 1 runderbouillonblokje
 – tijm, laurier (bouquet garni)
 – 300 ml rode wijn
 – 200 ml water
 – 25 ml olijfolie
 – 3 theelepels maizena
 – 1 theelepel zout
 – peper
 – 500 g stoomaardappelen
 – 600 ml water voor de bereiding van 
de aardappelen

INGREDIËNTEN:

BEREIDING:

TIP VAN DE CHEF
Marineer het vlees 1 dag van 
tevoren in rode wijn om het 
extra mals te maken.
Dit gerecht wordt nog 
lekkerder als het na 
bereiding 1 tot 2 dagen in 
de koelkast heeft gestaan; 
het vlees is dan nog 
malser wanneer het wordt 
opgewarmd.

1  4  
SUDDEREN

Hoofdgerechten
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Cottage pie

Mijn Compact Cook-recepten

Kooktijd 
1 uur 5 min.

Bereidingstijd 
15 min.

Voor 
4 personen

• Kruismes
• Mixmes
• Garde

Voor de puree:Voor de puree:
 – Maak puree volgens het recept op p. 45.het recept op p. 45.
 – Zet apart en maak de kom schoon . 

Voor het vlees:Voor het vlees:
 – Weeg de ingrediënten af .
 – Plaats het kruismeskruismes in de kom .
 – Doe de in vieren gesneden ui, knoflook en 
peterselie in de kom en start het programma programma 
HAKKENHAKKEN .
 – Plaats het mixmes het mixmes in de kom .
 – Voeg de olijfolie toe en start programma 6 programma 6 
(SUDDERSAUS)(SUDDERSAUS) .
 – Voeg na het geluidssignaalna het geluidssignaal het vlees, bouquet 
garni, zout, peper, de halve tomaat en het 
komijnpoeder toe . 

 – Stel de kooktijd in op 15 minuten15 minuten in plaats van 
45 minuten en de temperatuur op 90 °Cen de temperatuur op 90 °C in 
plaats van 100 °C . Doe het deksel weer op de 
kom om het programma te hervatten . Laat het Laat het 
klepje van het deksel open.klepje van het deksel open.
 – Verwarm de oven voor op 200 °C.200 °C.
 – Doe in een gratineerschaal  (ovenschaal) 
het vlees, bedek het met puree en strooi er 
paneermeel over . (Paneermeel kunt u ook zelf 
maken met het programma HAKKEN.programma HAKKEN.)
 – Verdeel er wat klontjes boter en plakjes comté 
over .
 – Bak in de oven gedurende 20 minuten op 20 minuten op 
200 °C200 °C .

Voor het vlees:Voor het vlees:
 – 500 g rundergehakt
 – 1 ui
 – peper, zout
 – 40 ml olijfolie
 – 1/2 tomaat
 – 1/2 bosje peterselie
 – 1 bouquet garni (tijm, laurier)
 – 2 mespuntjes komijnpoeder
 – 1 knoflookteentje

Voor de puree:Voor de puree:
 – 800 g (voor het schillen) zeer 
kruimige aardappelen voor puree 
(dit is heel belangrijk), in kleine 
blokjes van 1 cm
 – 250 ml melk
 – 100 ml water
 – 1 mespuntje nootmuskaat
 – 1/2 theelepel zout
 – peper
 – 30 g boter (of meer of minder, naar 
wens)

Voor de afwerking:Voor de afwerking:
 – 20 g boter 
 – beschuit of paneermeel
 – 50 g comté, in plakjes

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

TIP VAN DE CHEF
Serveer met een frisse groene salade met een dressing op basis van azijn en hazelnootolie.
U kunt dit recept ook maken met vlees dat u over hebt van andere gerechten. Snijd 
het vlees dan met het programma HAKKEN. U kunt ook gewoon rundvlees gebruiken 
in plaats van gehakt. Gebruik in dat geval het programma HAKKEN om het vlees de 
gewenste consistentie te geven.

 12   6
HAKKEN  
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Lamsstoofpot

 – Giet 600 ml water in de kom van de Compact Compact 
Cook.Cook.
 – Sluit de kom af met het kookdeksel .
 – Kies het programma STOMEN programma STOMEN om het water te 
verwarmen . De stoom is na ongeveer 2 minuten 
klaar . Tot dat moment start de kooktijd niet, het 
scherm blijft op 20 minuten kooktijd staan .
 – Schil ondertussen de aardappelen en snijd ze in 
blokjes van 2 cm .
 – Leg de erwten en aardappelen op het 
bovenplateau van de XXL-stoommandbovenplateau van de XXL-stoommand 
(optioneel accessoire).
 – Wanneer de stoom klaar is, geeft geeft de Compact Compact 
CookCook een geluidssignaal en de kooktijd begint 
af te tellen vanaf 20 minuten20 minuten . Open het 
deksel en zet de XXL-stoommand met het XXL-stoommand met het 
bovenplateau bovenplateau op de kom .
 – Schraap ondertussen de wortelen, schil het 
bietje en snijd ze in de lengte in vieren en dan 
doormidden in de breedte (dus in 8 stukken) . 
Houd dit apart .
 – Snijd het vlees in stukken van 2 tot 3 cm .
 – Controleer aan het einde van het programma 
STOMEN STOMEN of de ingrediënten gaar zijn . 
 – Kook ze indien nodig wat langer nadat u het 
water in de kom hebt bijgevuld tot het minimale 
kookniveau (600 ml, zie niveau-indicatie in de 
kom) .
 – Wanneer de groenten gaar zijn, haalt u de XXL-
stoommand eraf en leegt u de kom .
 – Bewaar de groenten in de XXL-stoommand.XXL-stoommand.
 – Spoel de kom van de Compact Cook schoon .
 – Plaats geen onderdeel in de kom van de 
Compact CookCompact Cook .
 – Doe de olijfolie en het vlees in stukken van 2 tot 
3 cm in de kom .

 – Kies programma 4 (AANBRADEN)programma 4 (AANBRADEN) en stel stel 
de temperatuur in op 100 °Cde temperatuur in op 100 °C in plaats van 
90 °C door op 'Temperature' te drukken en de 
kooktemperatuur met de hoofdknop aan te 
passen .
 – Start het programma . Laat het klepje van het Laat het klepje van het 
deksel open.deksel open.
 – Open halverwege het programma, oftewel na 
2,5 minuut2,5 minuut, het deksel en roer het vlees met de 
spatel om, zodat het aan alle kanten wordt 
aangebraden .
 – Doe het deksel dicht .
 – Plaats het mixmesmixmes in de kom van de Compact Compact 
CookCook . Let daarbij op dat er geen ingrediënten 
onder het mes klem komen te zitten .
 – Voeg de wijn, 500 ml water, dragon, bouquet 
garni, gesneden wortelen, een eetlepel mosterd, 
gesneden biet, pareluitjes, zout, peper en het 
groentebouillonblokje toe in de kom van de 
Compact Cook.Compact Cook.
 – Druk met de handpalm de twee 
knoflookteentjes plat zonder ze te schillen .
 – Doe ze in de kom van de Compact Cook.Compact Cook.
 – Start het programma SUDDEREN. programma SUDDEREN.
 – Voeg 10 minuten voor het einde van het 
programma een eetlepel maizena (aangemaakt 
met een beetje koud water) toe om de bouillon 
te verdikken .
 – Verwijder het kookdekselkookdeksel en plaats de XXL-
stoommand in de kom met de gekookte 
groenten erin om ze op te warmen .
 – Voeg aan het einde van het programma de 
peterselie toe en serveer het stoofpotje met de 
gestoomde groenten .

 – 500 g lamszadel, in blokjes van 2 tot 
3 cm
 – 2 knoflookteentjes
 – 5 g peterselie
 – 1 groentebouillonblokje
 – 1/2 bosje dragon of gedroogde 
dragon (groente-afdeling)
 – 40 ml olijfolie
 – 1 eetlepel dragonmosterd of 
eventueel klassieke mosterd
 – 500 ml water voor het vlees
 – 20 cl witte wijn
 – bouquet garni 
 – 3 wortelen
 – 1 bietje
 – 150 g pareluitjes 
 – 1 eetlepel maizena aangemaakt in 2 
eetlepels koud water
 – peper, zout
 – 3 aardappels
 – 200 g diepvrieserwten
 – 600 ml water om de groenten te 
stomen

INGREDIËNTEN:

BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Dit gerecht wordt nog lekkerder Dit gerecht wordt nog lekkerder 
als het na bereiding 1 tot 2 als het na bereiding 1 tot 2 
dagen in de koelkast heeft dagen in de koelkast heeft 
gestaan; het vlees wordt dan gestaan; het vlees wordt dan 
nog malser . Gebruik programma nog malser . Gebruik programma 
29 (WARMHOUDEN / 29 (WARMHOUDEN / 
OPWARMEN) om het OPWARMEN) om het 

stoofpotje op te warmen .stoofpotje op te warmen .
Als u niet van lamsvlees houdt, maak het dan Als u niet van lamsvlees houdt, maak het dan 
met kalkoen . Dat heeft een minder uitgesproken met kalkoen . Dat heeft een minder uitgesproken 
en toch heerlijke smaak . Deze variant is ook en toch heerlijke smaak . Deze variant is ook 
beter voor de lijn! Verwijder in dat geval het beter voor de lijn! Verwijder in dat geval het 
mixmes voordat u het programma SUDDEREN mixmes voordat u het programma SUDDEREN 
aanzet omdat het kalkoenvlees anders te veel aanzet omdat het kalkoenvlees anders te veel 
versnippert .versnippert .

Bereidingstijd 
10 min.

Voor 
3 personen

• Mixmes
• XXL-stoommand  

(optioneel accessoire)

4  STOOM
SUDDEREN

Kooktijd 
1 uur 40 min.

Hoofdgerechten
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Kalfsragout

 – Plaats het kruismes in de kom.het kruismes in de kom.
 – Doe de in vieren gesneden ui en de knoflook in 
de kom .
 – Start het programma HAKKEN. programma HAKKEN.
 – Verwijder het kruismeskruismes en plaats het mixmes. mixmes.
 – Gebruik de spatelde spatel om de randen van de kom 
schoon te schrapen .
 – Doe de olijfolie in de kom .
 – Start programma 4 (AANBRADEN).programma 4 (AANBRADEN).
 – Doe het in stukken gesneden kalfsvlees, 
grove zout, 4 snufjes peper, laurierblaadjes,  
kruidnagels, gesneden selderijstengel, 
geschraapte en in dunne schijfjes gesneden 
wortelen, water en witte wijn in de kom .
 – Start het programma SUDDEREN. programma SUDDEREN.
  –– Voeg 15 minuten voor het einde van het Voeg 15 minuten voor het einde van het 
programmaprogramma de in vieren gesneden champignons 
toe..

 – Doe de inhoud van de kom  in de XXL-
stoommand (optioneel accessoire) of giet het 
door een vergiet boven een grote schaal om het 
kookvocht op te vangen .
 – Houd het vlees en de groenten apart in de XXL-
stoommand .
 – Doe het kookvocht terug in de kom .
 – Voeg de bloem, in stukjes gesneden boter en 1 
eetlepel crème fraîche toe aan de inhoud van 
de kom .
 – Plaats de XXL-stoommand  XXL-stoommand met het vlees op 
de kom .
 – Stel de bereiding handmatig in: 10 minuten op 10 minuten op 
90 °C, stand 3.90 °C, stand 3.
 – Bedek het vlees met de saus die u in de 
Compact Cook hebt gemaakt .

 – 1 gele ui
 – 2 knoflookteentjes
 – 20 ml olijfolie
 – 600 tot 700 g kalfssuddervlees
 – 2 theelepels grof zout
 – peper
 – 2 laurierblaadjes
 – kleine selderijstengel 
 – 2 kruidnagels
 – 2 wortelen
 – 350 ml water
 – 350 ml witte wijn
 – 200 g champignons
 – 50 g bloem
 – 45 g boter
 – 1 eetlepel crème fraîche
 – 1/2 citroen (naar wens)

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Voeg het sap van een halve citroen toe om de smaak te versterken .Voeg het sap van een halve citroen toe om de smaak te versterken .
Serveer de kalfsragout met witte rijst (zie het recept op p . 49), gestoomde Serveer de kalfsragout met witte rijst (zie het recept op p . 49), gestoomde 
aardappelen of tagliatelle die u hebt gekookt met programma 14 (KOKEN) aardappelen of tagliatelle die u hebt gekookt met programma 14 (KOKEN) 
Hebt u de XXL-stoommand niet, doe dan het vlees na het koken van de Hebt u de XXL-stoommand niet, doe dan het vlees na het koken van de 

saus in de kom en start het programma SUDDEREN opnieuw gedurende 10 minuten .saus in de kom en start het programma SUDDEREN opnieuw gedurende 10 minuten .

Kooktijd 
1 uur 15 min.

Bereidingstijd 
10 min.

Voor 
4 personen

• Kruismes • Mixmes
• XXL-stoommand 

(optioneel accessoire)

HAKKEN  4
 SUDDEREN  HANDMATIG
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Varkenshaas met grove mosterd

 – Weeg de ingrediënten af .
 – Plaats het kruismeshet kruismes in de kom .
 – Pel de knoflook en de ui . Snijd de ui in tweeën .
 – Doe knoflook en ui in de kom .
 – Start het programma HAKKEN.HAKKEN.
 – Plaats het mixmes in de kom .
 – Gebruik de spatel om de randen van de kom 
schoon te schrapen .
 – Doe witte wijn, melk, mosterd, grove mosterd, 
groentebouillonblokje, zout en peper in de kom 
van de Compact Cook .
 – Snijd de varkenshaas in dikke plakken en de 
champignons in plakjes . Doe ze in  
de XXL-stoommandXXL-stoommand (optioneel accessoire) 
boven op de kom .

 – Start het programma SUDDERENprogramma SUDDEREN en stel de 
lengte van het programma in op 30 minuten30 minuten . 
 – Controleer of de varkenshaas gaar is en 
verwijder de XXL-stoommandXXL-stoommand .
 – Houd het vlees warm in de stoommand met 
gesloten deksel .
 – Doe de crème fraîche, maizena en de verse 
peterselie in de kom .
 – Stel de verdere bereiding handmatig in: 5 : 5 
minuten op 80 °C, stand 3.minuten op 80 °C, stand 3.
 – Bedek de varkenshaas met de mosterdsaus en 
garneer met een beetje peterselie .

 – 500 g varkenshaas
 – 1 gele ui
 – 1 knoflookteentje
 – 100 ml witte wijn
 – 80 ml melk
 – 2 eetlepels mosterd
 – 2 eetlepels grove mosterd
 – 1 groentebouillonblokje
 – 1 snufje zout
 – 1 snufje peper
 – 200 g champignons
 – 100 ml crème fraîche
 – 2 eetlepels maizena
 – 1/2 bosje peterselie

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Serveer het vlees met aardappelpuree, gebakken aardappeltjes of witte rijst en groenten naar keuze .Serveer het vlees met aardappelpuree, gebakken aardappeltjes of witte rijst en groenten naar keuze .
Als u geen XXL-stoommand hebt, kunt u de varkenshaas koken in de kookmand . Let er dan wel op dat u het klepjeAls u geen XXL-stoommand hebt, kunt u de varkenshaas koken in de kookmand . Let er dan wel op dat u het klepje van  van 
het deksel open laat .het deksel open laat .

Kooktijd 
35 min.

Bereidingstijd 
15 min.

Voor 
3 personen

• Kruismes
• XXL-stoommand (optioneel accessoire) 

• Mixmes

HAKKEN  SUDDEREN  
HANDMATIG

Hoofdgerechten
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Creoolse worstschotel 

 – Giet het water in de kom..
 – Kies programma 14 (KOKEN) programma 14 (KOKEN) en stel de lengte van 
het programma in op 20 minuten20 minuten in plaats van 
30 minuten door tweemaal op de knop 'Time' te 
drukken en de tijd met behulp van de hoofdknop te 
veranderen .
 – Open het klepje van het deksel wanneer het water 
kookt . 
 – Open het deksel en blancheer de worst in het 
kokende water .
 – Sluit het deksel om het programma opnieuw te 
starten en laat het klepje van het deksel open.het klepje van het deksel open.
 – Leeg aan het einde van het programma de komde kom in 
een andere kom en bewaar het kookwater van de 
worstjes om er de rijst in te koken .
 – Houd de worstjes apart .
 – Plaats het kruismeskruismes in de kom.de kom.
 – Doe 3 gepelde, gehalveerde uien, 4 knoflookteentjes, 
½ rode peper in kleine stukjes en gember (ongeveer 
1 cm) in de kom .
 – Start het programma HAKKEN. programma HAKKEN.

 – Plaats het mixmeshet mixmes in de kom .
 – Gebruik de spatelde spatel om de randen van de kom 
schoon te schrapen .
 – Doe de olijfolie, kurkuma, tijm en het laurierblaadje 
in de kom . 
 – Start programma 6 (SUDDERSAUS).programma 6 (SUDDERSAUS).
 – Doe na het geluidssignaalna het geluidssignaal de gepelde tomaten en 
geblancheerde worstjes in de kom .
 – Stel, voordat u het deksel sluit, de lengte van het 
programma in op 30 minuten 30 minuten in plaats van 45 
minuten door op de knop 'Time' te drukken . 
 – Doe het deksel op de pan om het programma te 
hervatten .
 – Serveer het gerecht direct . 
 .

 – 800 ml water
 – 6 gerookte worstjes, in stukken van 
ongeveer 4 cm
 – 3 uien
 – 4 knoflookteentjes
 – 1/2 rode Spaanse peper
 – 5 g gember
 – 20 ml olijfolie
 – 1 theelepel kurkuma
 – 1 theelepel tijm
 – 400 g gepelde tomaten met sap
 – 1 laurierblaadje

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF

Serveer dit traditionele Serveer dit traditionele 
gerecht uit La gerecht uit La 
Réunion met witte Réunion met witte 
rijst die is gekookt rijst die is gekookt 
in het kookwater in het kookwater 
van de worstjes met van de worstjes met 
programma 10 (RIJST) .programma 10 (RIJST) .

Kooktijd 
55 min.

Bereidingstijd 
10 min.

Voor 
6 personen

• Kruismes
• Mixmes

14   6
HAKKEN
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Gevulde aubergine met tonijn

 – Verwarm de oven voor op 180 °C.180 °C.
 – Snijd de aubergines in de lengte doormidden . 
 – Snijd het vruchtvlees kruislings in met een mes .
 – Doe er peper en zout op en verdeel 6 theelepels olijfolie 
over de 6 auberginehelften .
 – Zet het gerecht in de oven: 30 minuten op 180 °C.30 minuten op 180 °C.
 – Plaats het kruismeshet kruismes in de kom.kom.
 – Doe de knoflookteentjes, gehalveerde ui en paprika 
zonder zaadjes in de kom.kom.
 – Start het programma HAKKEN. programma HAKKEN.
 – Plaats het mixmeshet mixmes in de kom .
 – Gebruik de spatelde spatel om de randen van de kom schoon 
te schrapen .
 – Doe 40 g olijfolie in de kom.kom.
 – Start programma 6 (SUDDERSAUS).programma 6 (SUDDERSAUS).
 – Open na het geluidssignaalOpen na het geluidssignaalhet deksel en voeg de 
tomatenblokjes, kristalsuiker, zout, peper en verse 
basilicum toe . 

 – Stel de kooktijd in op 15 minuten in plaats van 45 kooktijd in op 15 minuten in plaats van 45 
minuten.minuten.
 – Doe het deksel weer op de pan om het programma te 
hervatten .
 – Gebruik aan het einde van het programma, wanneer 
de auberginehelften gaar zijn, een klein lepel om het 
vruchtvlees te verwijderen en doe het in de kom. kom.
 – Stel de bereiding handmatig in: 4 seconden, stand 34 seconden, stand 3 .
 – Doe de uitgelekte en met een vork losgemaakte tonijn 
in de kom en mix nog 4 seconden op stand 3.en mix nog 4 seconden op stand 3.
 – Vul de auberginehelften met de tonijnvulling en leg ze 
in een ovenschaal .
 – Verdeel de in plakken gesneden mozzarella over de 
auberginehelften .
 – Zet het gerecht 8 minuten in de oven op 180 °C.8 minuten in de oven op 180 °C.

BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

Kooktijd 
38 min.

Bereidingstijd 
5 min.

Voor 
4 personen

• Kruismes
• Mixmes

 – 3 aubergines
 – 1 paprika
 – 6 theelepels olijfolie (voor het bakken 
van de aubergines)
 – 2 knoflookteentjes
 – 1 grote ui
 – 40 ml olijfolie (voor de vulling)
 – 300 g tomatenblokjes
 – 1/2 theelepel kristalsuiker
 – 15 verse basilicumblaadjes
 – 1 blikje tonijn
 – 1 mozzarella
 – 1/2 theelepel zout, peper

INGREDIËNTEN:

HAKKEN  6  
HANDMATIG

TIP VAN DE CHEF
U kunt de tonijn ook vervangen door gehakt, waardoor dit gerecht meer op moussaka lijkt .U kunt de tonijn ook vervangen door gehakt, waardoor dit gerecht meer op moussaka lijkt .
En mocht u geen aubergines in huis hebben dan kunt het recept ook maken met courgettes . Serveer het met witte rijst, bestrooid En mocht u geen aubergines in huis hebben dan kunt het recept ook maken met courgettes . Serveer het met witte rijst, bestrooid 
met verse dragon, die is gekookt met behulp van programma 10 (RIJST)met verse dragon, die is gekookt met behulp van programma 10 (RIJST) . .

Hoofdgerechten
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Tarwerisotto met kipfilet

 – Plaats het kruismeskruismes in de kom .
 – Weeg de ingrediënten af, pel de uien en 
snijd ze in vieren . Leg ze in de kom . Snijd de 
kipfilet in plakjes en doe het in de kom .
 – Start het programma HAKKEN. programma HAKKEN.
 – Plaats het mixmesmixmes in de kom .
 – Voeg de olijfolie toe en start programma 11 programma 11 
(RISOTTO)(RISOTTO) .
 – Verwijder na het geluidssignaalna het geluidssignaal het mixmesmixmes 
en plaats de gardede garde in de kom .
 – Voeg de tarwe en de wijn of eenzelfde 
hoeveelheid water toe aan de kom en sluit 
het deksel om het programma te hervatten .

 – Doe na het tweede geluidssignaalna het tweede geluidssignaal het water, 
de bouillonblokjes, het zout en de kerrie erbij 
en stel de lengte van het programma in op 
15 minuten15 minuten in plaats van 20 .
 – Doe het deksel weer op de pan om het 
programma te hervatten .
 – Controleer aan het einde van het 
programma of het gerecht gaar is . Verleng 
de bereidingstijd indien nodig met 5 minuten 
op 100 °C .
 – Voeg de slagroom en peper toe en meng 20 20 
seconden op stand 1.seconden op stand 1.
 – Strooi de Parmezaanse kaas eroverheen .

BEREIDING:

TIP VAN DE CHEF
Ook lekker: combineren met visnuggets en tartaarsaus .Ook lekker: combineren met visnuggets en tartaarsaus .

Kooktijd 
22 min.

Bereidingstijd 
5 min.

Voor 
4 personen

• Garde
• Kruismes

11  

 – 250 g kooktarwe
 – 400 ml water
 – 250 ml witte wijn of water
 – 2 kippen- of groentebouillonblokjes
 – 2 uien
 – 1 theelepel madraskerrie
 – 200 g kipfilet
 – 30 ml olijfolie
 – 100 g Parmezaanse kaas, in krullen
 – 250 ml slagroom
 – 1/2 theelepel fijn zout
 – 2 snufjes peper

INGREDIËNTEN:

Kipnuggets 

 – Plaats het kruismeskruismes in de kom, doe de 
beschuiten erbij en druk 4 of 5 keer op PULSEPULSE 
om paneermeel te maken . Houd dit apart .
 – Doe de in stukken gesneden kip, bieslook, zout 
en peper in de kom en druk op HAKKENHAKKEN . Start 
het programma HAKKENHAKKEN nogmaals indien 
nodig .
 – Strooi het paneermeel in een rechthoekige 
schaal .
 – Klop de eieren los in een diep bord .

 – Vorm balletjes van het gehakt en druk ze een 
beetje plat .
 – Haal ze eerst door het paneermeel, dan door 
het ei en vervolgens een tweede keer door het 
paneermeel . Zorg dat de balletjes goed bedekt 
zijn .
 – Bak ze in een ruime eetlepel olie in de braadpan 
op halfhoog vuur .
 – Serveer ze met zelfgemaakte ketchup (zie het het 
recept op p. 52recept op p. 52) .

BEREIDING:

Kooktijd 
10 min.

Bereidingstijd 
10 min.

Voor 
2 personen

Kruismes  PULS
HAKKEN  

 – 300 g kipfilet
 – peper, zout
 – 10 sprietjes bieslook
 – 10 beschuiten of paneermeel
 – 2 eieren

INGREDIËNTEN:
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Heilbotfilet met asperges
hollandaisesaus

Mijn Compact Cook-recepten

Kooktijd 
27 min.

Bereidingstijd 
10 min.

Voor 
2 personen

• Mixmes
• XXL-stoommand (optioneel)

 • Kookmand

STOOM
5  10  

Voor de heilbot en asperges:Voor de heilbot en asperges:
 – Verwijder de uiteinden van de asperges en snijd 
ze doormidden .
 – Doe de onderste aspergehelften in de XXL-XXL-
stoommand stoommand (optioneel accessoire) .
 – Giet 600 ml water in de kom .
 – Sluit de kom af met het kookdeksel .
 – Kies het programma STOMENSTOMEN om het water te 
verwarmen . De stoom is na ongeveer 2 minuten 
klaar . Tot dat moment blijft de kooktijd op 20 
minuten staan .
 – Leg de heilbotfilets en aspergepunten op het 
bovenplateau van de stoommandbovenplateau van de stoommand . Zorg ervoor 
dat er ruimte blijft tussen de ingrediënten zodat 
de stoom goed kan circuleren . Leg indien nodig 
een paar asperges in de XXL-stoommand 
eronder .
 – Wanneer de stoom klaar is, geeft de Compact Compact 
CookCook een geluidssignaal af en de kooktijd 
begint af te tellen vanaf 20 minuten . Haal het 
kookdeksel eraf en zet de XXL-stoommand XXL-stoommand 
met het stoomplateaumet het stoomplateau op de kom van de 
Compact Cook . 
 

Voor de hollandaisesaus:Voor de hollandaisesaus:
 – Maak een Hollandaisesaus volgens het recept recept 
op p. 49op p. 49 . 

 – Leg de filets en asperges op een schaal en 
schenk de saus erover . 

Voor de rijst:Voor de rijst:
 – Kook de witte rijst (zie het recept op p. 49recept op p. 49) en 
doe de kardemomzaadjes in het water . Stel de 
lengte van het programma in op 20 minuten 
(stevige rijst) of op 22 minuten (zachte rijst) .

Voor de heilbot en asperges:Voor de heilbot en asperges:
 – 2 mooie heilbotfilets
 – 12 groene asperges
 – peper, zout
 – 600 ml water 

Voor de hollandaisesaus:Voor de hollandaisesaus:
 – 3 verse eierdooiers
 – 250 g boter
 – sap van 1 citroen
 – 50 ml lauwwarm water
 – peper, zout 

Voor de rijst:Voor de rijst:
 – 150 g pandanrijst
 – 1,25 l water
 – 2 kardemomzaadjes

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

TIP VAN DE CHEF
Let goed op de garing wanneer u witte vis zonder huid stoomt. Bij dit soort 
vis komt bij het koken soms schuim vrij, dat tot overkoken kan leiden.
Als het dreigt over te koken, verlaagt u de kooktemperatuur. Pauzeer 
het programma door op de hoofdknop te drukken. Druk vervolgens op 
'Temperature' en stel de temperatuur in op 100 °C in plaats van 120 °C 
door aan de hoofdknop te draaien. Start het programma weer door op de 
hoofdknop te drukken.
Dit schuimfenomeen komt minder vaak voor bij visfilets met huid, hele vis 
en zalmfilet.

SLANK
RECEPT

Hoofdgerechten
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Farfalle met bolognesesaus

Mijn Compact Cook-recepten

Kooktijd 
1 uur 10 min.

Bereidingstijd 
15 min.

Voor 
4 personen

• Mixmes
• Rasp-/schaafaccessoires  

(optioneel) • Kruismes

Voor de bolognesesaus:Voor de bolognesesaus:
 – Maak een bolognesesaus volgens het  recept 
op p . 51 . 
 
Voor de farfalle:Voor de farfalle:
 – Doe 1,5 l water, het grove zout en de olijfolie in 
de lege kom .
 – Start programma 14 (KOKEN)programma 14 (KOKEN) zonder hulpstuk 
in de kom .
 – Open het deksel wanneer het water kookt en 
doe de pasta in de kom .
 – Stel, voordat u het deksel sluit, de lengte van 
het programma in op basis van de kooktijd 
die is aangegeven op de verpakking van de 
pasta . Bijvoorbeeld: als uw pasta 10 minuten 
moet koken, past u het programma aan naar 
10 minuten . Druk hiervoor 2 keer op 'Time' en 
draai de hoofdknop tot de juiste tijd wordt 
weergegeven .

 – Verlaag de kooktemperatuur tot 100 °Ckooktemperatuur tot 100 °C . 
 – Hervat het programma . 
 – Zet het klepje van het deksel klepje van het deksel open om 
overkoken te voorkomen .
 – Laat de pasta uitlekken en meng de 
bolognesesaus erdoorheen .

Voor de bolognesesaus:Voor de bolognesesaus:
 – Zie het recept voor de  
bolognesesaus op p. 54op p. 54  

Voor de farfalle:Voor de farfalle:
 – 400 g vlinderpasta
 – 1,5 l water
 – 1 theelepel grof zout
 – 2 eetlepels olijfolie

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

TIP VAN DE CHEF

Rasp wat verse emmentaler, 
comtékaas of Parmezaanse 
kaas over de pasta. Eet 
smakelijk!

1  14  6  
HAKKEN

35

Risotto met champignons en courgette

 – Plaats het kruismeskruismes in de kom .
 – Doe de sjalot, champignons en 1 in stukjes 
gesneden courgette in de kom van de Compact Compact 
Cook.Cook.
 – Start het programma Hakken.Hakken.
 – Plaats het mixmes in de kom.mixmes in de kom.
 – Gebruik de spatel om de randen van de kom 
schoon te schrapen .
 – Doe de boter in de kom en start programma 11 programma 11 
(RISOTTO). Stel de temperatuur in op 120 °C.(RISOTTO). Stel de temperatuur in op 120 °C.
 – Verwijder het mixmesmixmes na het eerste na het eerste 
geluidssignaalgeluidssignaal en plaats de gardegarde in de kom .
 – Voeg 250 g risottorijst en 100 g witte wijn of 
water toe en sluit het deksel om het programma 
te hervatten .

 – Doe er na het tweede geluidssignaaltweede geluidssignaal 550 g 
water, 1 eetlepel groentefond of -bouillon, zout 
en peper bij . Sluit het deksel om het programma 
te hervatten .
 – Voeg aan het einde van het kookprogramma 
2 eetlepels crème fraîche en 2 eetlepels 
Parmezaanse kaas toe . 
 – Stel de bereiding handmatig in: 30 seconden, 30 seconden, 
stand 2.stand 2.
 – Laat het gerecht 10 minuten rusten voordat u 
het serveert .

 – 1 sjalotje
 – 20 g boter
 – 80 g champignons
 – 1 courgette
 – 250 g risottorijst
 – 100 ml witte wijn (of water)
 – 550 ml water
 – 1 eetlepel groentefond of een 
groentebouillonblokje
 – 1 theelepel zout
 – 1 snufje peper
 – 2 eetlepels crème fraîche
 – 2 eetlepels Parmezaanse kaas

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

Kooktijd 
26 min.

Bereidingstijd 
10 min.

Voor 
4 personen

• Garde
• Kruismes 

HAKKEN  11  
HANDMATIG

Rusttijd 
10 min.

TIP VAN DE CHEF
De kooktijd kan variëren, afhankelijk van de rijstsoort De kooktijd kan variëren, afhankelijk van de rijstsoort 
en -kwaliteit . U kunt in plaats van courgette ook een en -kwaliteit . U kunt in plaats van courgette ook een 
andere groente gebruiken . Laat u de courgette of een andere groente gebruiken . Laat u de courgette of een 
andere groente helemaal achterwege, pas dan niet de andere groente helemaal achterwege, pas dan niet de 
kooktemperatuur aan, maar voeg na het geluidssignaal kooktemperatuur aan, maar voeg na het geluidssignaal 

200 g witte wijn toe in plaats van 100 g om te voorkomen dat de 200 g witte wijn toe in plaats van 100 g om te voorkomen dat de 
rijst gaat plakken . Variant: doe 200 g kipfilet bij de ui voordat u het rijst gaat plakken . Variant: doe 200 g kipfilet bij de ui voordat u het 
programma HAKKEN start .programma HAKKEN start .
U kunt de champignons vervangen door wilde paddenstoelen, zoals U kunt de champignons vervangen door wilde paddenstoelen, zoals 
cantharellen of oesterzwammen .cantharellen of oesterzwammen .

Hoofdgerechten
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Risotto met garnalen en groene asperges

 – Giet 600 ml water in de kom van de Compact Compact 
Cook.Cook.
 – Sluit de kom af met het kookdekselkookdeksel .
 – Kies het programma STOMEN om het water te Kies het programma STOMEN om het water te 
verwarmen. verwarmen. De stoom is na ongeveer 2 minuten 
klaar . Tot dat moment start de kooktijd niet, het 
scherm blijft op 20 minuten kooktijd staan .
 – Leg de groene aspergepunten, schoongemaakt 
en op dezelfde lengte gesneden, zodanig op het 
bovenplateau van de XXL-stoommand bovenplateau van de XXL-stoommand dat er 
ruimte blijft tussen de asperges zodat de stoom 
goed kan circuleren .
 – Wanneer de stoom klaar is, geeft de Compact Compact 
CookCook een geluidssignaal af en de kooktijd 
begint af te tellen vanaf 20 minuten . Haal het 
kookdeksel eraf en zet de XXL-stoommandXXL-stoommand met 
het stoomplateaustoomplateau op de kom..
 – Controleer aan het einde van het programma of 
de asperges gaar zijn door er met een vork in te 
prikken . Verleng indien nodig de bereidingstijd van 
het programma STOMEN programma STOMEN met enkele minuten 
(afhankelijk van de dikte van de asperges .) .
 – Verwijder de XXL-stoommandXXL-stoommand .
 – Zet de asperges en het kookvocht apart .
 – Plaats het kruismeskruismes in de kom .
 – Doe de sjalot en knoflook in de kom .
 – Start het programma HAKKEN.HAKKEN.

 – Gebruik de spatel om de randen van de kom 
schoon te schrapen .
 – Doe de olijfolie in de kom .
 – Sluit het deksel en start programma 11 Sluit het deksel en start programma 11 
(RISOTTO).(RISOTTO).
 – Haal na het geluidssignaalna het geluidssignaal het kruismeskruismes uit 
de kom en plaats de gardegarde in de kom . Voeg de 
risottorijst en witte wijn (of water) toe .
 – Doe het deksel weer dicht .
 – Voeg na het tweede geluidssignaalhet tweede geluidssignaal 450 g 
kookvocht van de asperges toe (of vul het tot 
450 g vloeistof aan indien nodig) plus 1 eetlepel 
groentefond, zout en peper . 
 – Voeg aan het einde van het kookprogramma 2 
eetlepels crème fraîche en 2 eetlepels Parmezaanse 
kaas toe .
 – Meng gedurende 30 sec. op stand 2.Meng gedurende 30 sec. op stand 2.
 – Schep het gerecht in een schaal en doe de 
gekookte, schoongemaakte garnalen erbij .
 – Laat het gerecht 10 minuten rusten voordat u het 
serveert .
 – Leg de aspergepunten mooi om de risotto heen of 
schep ze voorzichtig door het gerecht .
 – Laat 10 minuten rusten, zodat de smaken goed 
kunnen intrekken .

 – 1 sjalotje
 – 1 knoflookteentje
 – 20 ml olijfolie
 – 500 g gekookte gepelde garnalen
 – 200 g verse groene aspergepunten
 – 250 g risottorijst
 – 200 ml witte wijn (of water)
 – 450 ml kookvocht van de asperges
 – 1 eetlepel groentefond
 – 1 theelepel zout
 – 1 snufje peper
 – 2 eetlepels crème fraîche
 – 40 g Parmezaanse kaas, in krullen
 – 600 ml water

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF

De asperges in De asperges in 
dit recept kunnen dit recept kunnen 
worden vervangen worden vervangen 
door champignons, door champignons, 
paprika of andere paprika of andere 
groenten . Als u geen groenten . Als u geen 

XXL-stoommandXXL-stoommand hebt, kunt u de  hebt, kunt u de 
asperges stomen of koken in een asperges stomen of koken in een 
pan water . pan water . 

Kooktijd 
46 min.

Bereidingstijd 
10 min.

Voor 
4 personen

• Garde  
• Kruismes 

• XXL-stoommand (optioneel)

STOOM  HAKKEN  
11  HANDMATIG

Rusttijd 
10 min.
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Eenpanspasta met groenten en ham

 – Pel en halveer de ui en doe deze in de kom van 
de Compact Cook.Compact Cook.
 – Plaats het kruismeskruismes in de kom .
 – Start het programma HAKKEN. HAKKEN. 
 – Gebruik de spatel om de randen van de kom 
schoon te schrapen .
 – Verwijder het kruismeskruismes en plaats het mixmes mixmes in 
de kom .
 – Was en schil de courgette en snijd hem in kleine 
blokjes . Voeg de courgette toe aan de ui .
 – Voeg olijfolie toe .
 – Start programma 4 (AANBRADEN) en stel de programma 4 (AANBRADEN) en stel de 
temperatuur in op 120 °C.temperatuur in op 120 °C.
 – Was ondertussen de tomaten en snijd ze in 
grote stukken .

 – Voeg aan het einde van programma 4 programma 4 
(AANBRADEN)(AANBRADEN) tomaten, groentebouillon-
blokje, hamreepjes, pasta en tenslotte het water 
toe aan de inhoud van de kom . 
 – Roer met een spatel de ingrediënten door 
elkaar .
 – Sluit de kom af met het kookdeksel .
 – LET OP, laat het klepje van het deksel open LET OP, laat het klepje van het deksel open 
om overkoken te voorkomen.om overkoken te voorkomen.
 – Start programma 9 (PASTA).programma 9 (PASTA).
 – Gebruik de spatel om, na het geluidssignaal, de 
ingrediënten door elkaar te mengen en sluit het 
klepje van het deksel van de Compact Cook .
 – Serveer direct . Let op, het gerecht is heet .
 – Bestrooi het met de Parmezaanse kaas .

 – 1 ui
 – 1 courgette
 – 20 ml olijfolie
 – 2 tomaten
 – 1 groentebouillonblokje
 – 300 g hamreepjes
 – 350 g langkokende pasta (10 tot 12 
minuten, zodat de pasta stevig blijft)
 – 700 ml water
 – geraspte of geschaafde parmezaanse 
kaas

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF

Kooktijd 
35 min.

Bereidingstijd 
10 min.

Voor 
4 personen

• Garde 
• Kruismes 
• Mixmes

HAKKEN
4  9  

 – Let erop dat u voor dit gerecht pasta kiest met een lange kooktijd, zodat de pasta niet tot pap kookt tijdens de bereiding .
 – U kunt eindeloos variëren met dit basisrecept . Gebruik bijvoorbeeld eens champignons in plaats van courgette of voeg crème 
fraîche of kip toe . 
 – Als u dit recept aanpast door aan het begin alleen de uien te bakken (zonder andere groenten), hoeft u de temperatuur van 
programma 4 (AANBRADEN) niet aan te passen .

Hoofdgerechten
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Pizza met champignons en ham

Voor de tomatensaus:Voor de tomatensaus:
 – Verwarm de oven voor op 240 °C.240 °C.
 – Plaats het kruismeshet kruismes in de kom .
 – Snijd 1 gepelde ui in vieren en doe deze met 1 
knoflookteen in de kom van de Compact CookCompact Cook .
 – Start programma 7 (TOMATENCOULIS). Start programma 7 (TOMATENCOULIS). We raden 
aan de kookmand ondersteboven op het deksel te de kookmand ondersteboven op het deksel te 
zettenzetten om te voorkomen dat er tijdens de bereiding 
vloeistof uit de kom spat . 
 – Gebruik na het eerste geluidssignaalna het eerste geluidssignaal de spatel om de 
randen van de kom schoon te schrapen .
 – Doe olijfolie, de blaadjes verse basilicum en het takje 
verse peterselie in de kom van de Compact Cook.Compact Cook.
 – Doe het deksel weer op de pan om het programma te 
hervatten .
 – Voeg na het tweede geluidssignaalna het tweede geluidssignaal de gepelde 
tomaten met sap, zout en peper toe . 
 – Stel, voordat u het deksel sluitvoordat u het deksel sluit, de kooktijd in op 15 15 
minutenminuten in plaats van 30 minuten door tweemaal op 
de knop 'Time' te drukken en de tijd met behulp van de 
hoofdknop te veranderen .
 – Controleer dat het klepje van het deksel vergrendeld is . 
 – Wacht tot het programma is afgelopen . 

Voor het pizzadeeg:Voor het pizzadeeg:
 – Weeg de ingrediënten af .
 – Plaats het kruismeshet kruismes in de schone kom en giet het 
water erin . Voeg de losgemaakte gist of het zakje 
bakkersgist bij .

 – Start programma 23 (BROOD- EN PIZZADEEG).programma 23 (BROOD- EN PIZZADEEG).
 – Voeg na het geluidssignaalVoeg na het geluidssignaal de overige ingrediënten 
voor het pizzadeeg toe en sluit het deksel om het 
programma te hervatten .
 – Leg aan het einde van het programma het deeg op een 
met bloem bestoven werkblad .
 – Vorm een bal van het deeg, bestuif de kom van de 
Compact Cook met bloem en leg het deeg in de 
lauwwarme kom . Dek het deeg af met een theedoek 
en laat 2 uur rusten.laat 2 uur rusten.
 – Verwarm de oven voor op 240 °C.240 °C.
 – Verdeel de deegbal in twee ballen voor 2 pizza's . 
 – Leg de deegballen op het werkblad en bewerk ze in 
de vorm van een pizzabodem . Doe dit met de hand, 
zodat de lucht er niet uit wordt gedrukt . Leg de 
pizzabodems op een bakplaat met bakpapier .
 – Verdeel een opscheplepel tomatensaus over elke 
pizzabodem .
 – Verdeel de in plakken gesneden mozzarella, de 
in schijfjes gesneden champignons, de in stukjes 
gesneden ham en de geraspte emmentaler over de 
pizza's .
 – Bak de pizza's in de oven gedurende 10 minuten op 10 minuten op 
240 °C.240 °C.

Voor het pizzadeegVoor het pizzadeeg::
 – 250 g tarwemeel 
 – 15 g verse bakkersgist (bij voorkeur) of anders 1 
zakje gedehydrateerde bakkersgist
 – 1 theelepel kristalsuiker
 – 3 eetlepels olijfolie
 – 1 volle theelepel zout
 – 1 theelepel Provençaalse kruiden
 – 120 ml water 

Voor de tomatensaus:Voor de tomatensaus:
 – 1 gele ui
 – 1 knoflookteentje

 – 20 ml olijfolie
 – 5 verse basilicumblaadjes
 – 1 takje verse peterselie
 – 250 g gepelde tomaten met sap of tomatenblokjes
 – 1 theelepel zout
 – 1 snufje peper 

Voor de garnering:Voor de garnering:
 – 1 mozzarella
 – 60 g champignons
 – 3 plakken ham
 – 60 g geraspte emmentaler

BEREIDING:

INGREDIËNTEN:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Leef u uit! U kunt Leef u uit! U kunt 
de pizza's ook de pizza's ook 
prima beleggen prima beleggen 
met restjes uit de met restjes uit de 
koelkast. koelkast. 
De rijstijd van het De rijstijd van het 

deeg is van groot belang voor deeg is van groot belang voor 
geslaagd deeg. Maak het geslaagd deeg. Maak het 
deeg nog lekkerder door het deeg nog lekkerder door het 
in huishoudfolie te wikkelen in huishoudfolie te wikkelen 
(in plaats van het te laten (in plaats van het te laten 
rusten onder een theedoek) rusten onder een theedoek) 
en laat het 6 uur rusten. en laat het 6 uur rusten. 
Succes gegarandeerd!Succes gegarandeerd!
Gebruik als u haast hebt het Gebruik als u haast hebt het 
recept voor snel pizzadeeg recept voor snel pizzadeeg 
op op p. 56p. 56..

Kooktijd 
32 min.

Bereidingstijd 
10 min.

Voor 4 personen
(2 pizza's)

Kruismes
 

7   23  Rusttijd 
 2 uur

LET OP: BIJ DIT PROGRAMMA 
MIXT HET APPARAAT ZEER 
WARME VLOEISTOFFEN OP HOGE 
SNELHEID. VOORDAT U HET 
PROGRAMMA START, MOET HET 
KLEPJE VAN HET DEKSEL ZIJN 
GESLOTEN EN VERGRENDELD. 
OPEN HET KLEPJE NOOIT TIJDENS 
HET KOOKPROGRAMMA, ZELFS 
NIET ALS U EEN INGREDIËNT 
WILT TOEVOEGEN. WACHT OP 
DE 3 GELUIDSSIGNALEN EN HET 
EINDE VAN HET PROGRAMMA 
VOORDAT U HET KLEPJE VAN HET 
DEKSEL AANRAAKT.
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Veganistische pizza

Voor het pizzadeeg:Voor het pizzadeeg:
 – Weeg de ingrediënten af .
 – Plaats het kruismeshet kruismes in de schone kom en giet het water erin . Voeg de 
losgemaakte gist of het zakje bakkersgist bij .
 – Start programma 23 (BROOD- EN PIZZADEEG).programma 23 (BROOD- EN PIZZADEEG).
 – Voeg na het geluidssignaal de overige ingrediënten voor het pizzadeeg toe 
en sluit het deksel om het programma te hervatten .
 – Leg het deeg op een met bloem bestoven werkblad . 
 – Vorm een bal van het deeg, bestuif de kom van de Compact Cook met 
bloem en leg het deeg in de lauwwarme kom . Dek het deeg af met een 
theedoek en laat het bij voorkeur 2 uur rusten (minimaal 30 minuten). laat het bij voorkeur 2 uur rusten (minimaal 30 minuten). 

Voor de garnering:Voor de garnering:
 – Snijd de halve venkel doormidden .
 – Verwijder de zaadlijsten uit de paprika's en snijd ze in vieren .
 – Snijd het kapje van de geschilde courgette en halveer de ui .
 – Plaats de asas en de rasp-/schaafschijf met de schaafzijde naar boven in de rasp-/schaafschijf met de schaafzijde naar boven in de 
komkom . . Gebruik het speciale deksel voor raspen en schaven .
 – Start programma 1 (RASPEN/SCHAVEN)programma 1 (RASPEN/SCHAVEN) en schaaf de paprika en ui . Houd 
dit apart . 
 – Als alles is geschaafd voor het einde van programma 1, druk dan een paar 
seconden op de hoofdknop om het programma te annuleren . 
 – Schaaf daarna de courgette en venkel . Houd dit apart .
 – Snijd de groenten met de hand fijn als u geen rasp-/schaafaccessoires hebt .
 – Plaats het mixmesmixmes in de kom van de Compact Cook.Compact Cook.
 – Doe 50 ml olijfolie, de ui en de paprika in de kom .
 – Sluit de kom af met het kookdeksel.kookdeksel. 
 – Start programma 4 (AANBRADEN) nadat u de temperatuur hebt programma 4 (AANBRADEN) nadat u de temperatuur hebt 
ingesteld op 100 °C.ingesteld op 100 °C.
 – Voeg courgette en venkel toe .

 – Kies opnieuw programma 4 (AANBRADEN)programma 4 (AANBRADEN) en stel de temperatuur in stel de temperatuur in 
op 100 °Cop 100 °C in plaats van 90 °C door op 'Temperature' te drukken en de 
temperatuur met de hoofdknop aan te passen . Start het programma .
 – Maak de tomatensaus (recept op p. 39p. 39) .
 – Verwarm de oven voor op 240 °C.240 °C.
 – Leg het deeg op het werkblad en bewerk het in de vorm van een 
pizzabodem, naar keuze rond of rechthoekig . Leg de pizzabodem op een 
bakplaat met bakpapier .
 – Verdeel de tomatensaus over de pizzabodem . Verdeel de groenten over de 
tomatensaus, leg de olijven erop en bestrooi met oregano .
 – Bak gedurende 10 minuten op 240 °C 10 minuten op 240 °C in de oven . Let erop dat de pizza 
niet aanbrandt . 
 – Haal de pizza uit de oven en strooi er basilicumblaadjes overheen .

Voor het pizzadeeg:Voor het pizzadeeg:
 – 250 g (tarwe)meel
 – 15 g verse bakkersgist (bij voorkeur) 
of anders 1 zakje gedehydrateerde 
bakkersgist
 – 1 theelepel kristalsuiker
 – 3 eetlepels olijfolie

 – 1 volle theelepel zout
 – 1 theelepel Provençaalse kruiden
 – 120 ml water  
 
Voor de garnering:Voor de garnering:
 – 1/2 venkel
 – 1 rode paprika

 – 1 gele paprika
 – 1 courgette
 – 1 witte ui
 – 50 ml olijfolie
 – 300 ml tomatensaus (gemaakt 
met programma 7, zie het recept 
op  p. 38p. 38))

 – 1 theelepel oregano
 – 5 basilicumblaadjes
 – 10 zwarte olijven

BEREIDING:

INGREDIËNTEN:

Mijn Compact Cook-recepten

Kooktijd 
20 min.

1   4   23Bereidingstijd 
10 min.

Voor 
1 grote pizza of 

borrelhapjes

• Kruismes • Mixmes
• Rasp-/schaafaccessoires 

(optioneel)

TIP VAN DE CHEF

Gebruik een glas of uitsteekvorm om Gebruik een glas of uitsteekvorm om 
minipizzaatjes te maken. Garneer ze op dezelfde minipizzaatjes te maken. Garneer ze op dezelfde 
manier of varieer. Ideaal voor bij de borrel. Gebruik manier of varieer. Ideaal voor bij de borrel. Gebruik 
als u haast hebt het recept voor snel pizzadeeg op als u haast hebt het recept voor snel pizzadeeg op 
p. 56.p. 56.

Rusttijd 
 2 uur

Hoofdgerechten
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Preiquiche

Voor de gestoofde prei:Voor de gestoofde prei:
 – Plaats de asas en de rasp-/schaafschijf met de rasp-/schaafschijf met de 
schaafzijde naar bovenschaafzijde naar boven in de kom . Gebruik het 
speciale deksel voor raspen en schavenspeciale deksel voor raspen en schaven .
 – Start programma 1 (RASPEN/SCHAVEN)programma 1 (RASPEN/SCHAVEN) en schaaf 
de prei . Spoel ze af en houd ze apart . Snijd de ui fijn .
 – Als alles is geschaafd voor het einde van programma 
1, druk dan een paar seconden op de hoofdknop om 
het programma te annuleren .
 – Snijd de groenten met de hand fijn als u geen rasp-/
schaafaccessoires hebt .
 – Verwijder de schijfschijf en plaats het mixmesmixmes in de kom .
 – Doe de olijfolie in de kom en voeg de geschaafde prei 
en ui toe .
 – Sluit de kom af met het kookdekselkookdeksel .
 – Kies het programma SUDDERENSUDDEREN en stel de kooktijd 
in op 30 minuten30 minuten in plaats van 60 minuten door 
tweemaal op de knop 'Time' te drukken en de tijd met 
behulp van de hoofdknop te veranderen .
 – Snijd ondertussen het vanillestokje over de lengte 
doormidden en schraap met een mesje het merg eruit .
 – Voeg na 10 minuten kooktijd10 minuten kooktijd het vanillemerg, witte 
wijn en het zout toe via de opening in het deksel .
 – Laat het klepje van het deksel open.klepje van het deksel open. 
 – Laat aan het einde van het programma de prei 
uitlekken, indien nodig . 
 

Voor het eiermengsel:Voor het eiermengsel:
 – Weeg de ingrediënten af .
 – Plaats het kruismeskruismes in de kom en doe er alle 
ingrediënten voor het eiermengsel in .
 – Druk 3 of 4 keer op de knop PULSEPULSE . 

Voor het korstdeeg:Voor het korstdeeg:
 – Weeg de ingrediënten af .
 – Plaats het kruismeskruismes in de kom, doe de ingrediënten 
(behalve het tarwegriesbloem) erin en start 
programma 24 (TAARTDEEG).programma 24 (TAARTDEEG).
 – Leg het deeg op een met bloem bestoven werkblad en 
gebruik een deegroller om het uit te rollen .
 – Leg het deeg in een taartvorm en bestrooi het met 
tarwegriesmeel . U kunt deze stap ook overslaan, maar 
het zorgt ervoor dat het teveel aan water uit de prei 
wordt opgenomen tijdens het bakken .
 – Verdeel de gestoofde prei en het eiermengsel over 
het deeg en bak het gerecht in de oven op 200 °C200 °C 
gedurende 30 tot 40 minuten30 tot 40 minuten .

Voor de gestoofde prei:Voor de gestoofde prei:
 – 1 ui
 – 5 preien (alleen het wit)
 – 40 ml olijfolie
 – 20 ml witte wijn
 – 2 g zout
 – 1 vanillestokje 

Voor het korstdeeg:Voor het korstdeeg:
 – 200 g bloem
 – 100 g roomboter
 – 65 ml water
 – 1 eierdooier
 – 4 g fijn zout (1 theelepeltje)
 – tarwegriesmeel (naar wens) 

Voor het eiermengsel:Voor het eiermengsel:
 – 2 hele eieren
 – 2 eierdooiers
 – 200 ml crème fraîche
 – 200 ml melk
 – 1 snufje zout
 – 1 snufje peper

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Leg voor het bakken schijfjes geitenkaas op de gestoofde prei.
Of, ook lekker: voeg wat spekjes toe aan het preimengsel voordat u 
het programma SUDDEREN start.

Kooktijd 
1 uur

Bereidingstijd 
15 min.

Voor 
6 personen

• Kruismes • Mixmes
• Rasp-/schaafaccessoires  

(optioneel)

1  SUDDEREN
24  
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Quiche met zalm en verse spinazie

Voor het korstdeeg:Voor het korstdeeg:
 – Weeg de ingrediënten af .
 – Plaats het kruismeskruismes in de kom, doe de ingrediënten 
erin en start programma 24 (TAARTDEEG).programma 24 (TAARTDEEG).
 – Leg het deeg op een met bloem bestoven werkblad 
en rol het uit met een deegroller .
 – Leg het deeg in een taartvorm en prik er gaatjes in . 

Voor de garnering:Voor de garnering:
 – Verwarm de oven voor op 180 °C.180 °C.
 – Pel de ui en de knoflook .
 – Was de verse spinazie en laat uitlekken .
 – Verwijder de huid en eventuele graten van de 
zalmfilet . Snijd de zalm in dunne plakjes .
 – Snijd de citroen doormidden en pers het sap eruit . 
Verwijder eventuele pitjes .
 – Plaats het kruismes in de kom.het kruismes in de kom.
 – Doe de knoflook en de gehalveerde ui in de kom 
en start het programma HAKKEN.programma HAKKEN.
 – Voeg de verse spinazie en olijfolie of boter toe .

 – Kies het programma SUDDERENprogramma SUDDEREN en stel de tijd in 
op 10 minuten door tweemaal op de knop 'Time' te 
drukken en de tijd met behulp van de hoofdknop te 
veranderen .
 – Start het programma .
 – Voeg aan het einde van het programma slagroom, 
hele eieren, versgeperst citroensap, gesneden dille en 
zout toe aan de inhoud van de kom .
 – Start het programma HAKKEN. programma HAKKEN.
 – Voeg nu de plakjes zalmfilet toe .
 – Stel de bereiding handmatig in: 10 seconden en 10 seconden en 
stand 2.stand 2.
 – Schep het zalm-spinaziemengsel op de 
quichebodem .
 – Zet de quiche 35 minuten35 minuten in de oven tot de 
bovenkant goudbruin is .
 – Laat de quiche op een rooster afkoelen tot 
lauwwarm .

Voor het korstdeeg:Voor het korstdeeg:
 – 200 g bloem
 – 100 g roomboter
 – 65 ml water
 – 1 eierdooier
 – 4 g fijn zout  
(1 theelepel) 

Voor de garnering:Voor de garnering:
 – 400 g verse zalmfilet
 – 400 g verse spinazie
 – 250 ml slagroom (light)
 – 3 hele eieren
 – 2 knoflookteentjes
 – 1 ui
 – 1 citroen 
 – 2 eetlepels dille, fijngesneden
 – 1 snufje zout
 – 20 ml olijfolie of 20 g boter

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Samen met een groene salade is deze quiche een heerlijk voorgerecht. Samen met een groene salade is deze quiche een heerlijk voorgerecht. 
Varieer gerust en verander de ingrediënten (zalm, dille en spinazie) op basis van wat er in uw koelkast ligt: gesneden kip, Varieer gerust en verander de ingrediënten (zalm, dille en spinazie) op basis van wat er in uw koelkast ligt: gesneden kip, 
geitenkaas, courgette, alles kan! Het deeg blijft hetzelfde, evenals het mengsel van ei en slagroom. Dit basisrecept geeft uw geitenkaas, courgette, alles kan! Het deeg blijft hetzelfde, evenals het mengsel van ei en slagroom. Dit basisrecept geeft uw 
creativiteit de vrije loop met de Compact Cook! creativiteit de vrije loop met de Compact Cook! 

Kooktijd 
45 min.

Bereidingstijd 
15 min.

Voor 
4 personen

Kruismes
 

HAKKEN  SUDDEREN  
HANDMATIG  24  

Hoofdgerechten



Bijgerechten  
en sauzen
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Gegratineerde kool

Gestoofde prei

Voor de bechamelsaus:Voor de bechamelsaus:
 – Maak de bechamelsaus (zie het recept op p . 50) .
 – Houd dit apart . 

Voor het stomen van de kool:Voor het stomen van de kool:
 – Weeg de verschillende koolsoorten af, was ze en 
verwijder de stronken . 
 – Giet het water in de schone kom .
 – Sluit de kom af met het kookdeksel .
 – Kies het programma STOMENSTOMEN om het water te 
verwarmen . 

 – Stel de lengte van het programma in op 30 30 
minutenminuten in plaats van 20 minuten door tweemaal 
op de knop 'Time' te drukken en de tijd met 
behulp van de hoofdknop te veranderen . De 
stoom is na ongeveer 2 minuten klaar . Tot dat 
moment start de kooktijd niet, het scherm blijft op 
30 minuten kooktijd staan .
 – Leg de kool op het bovenplateau van de XXL-bovenplateau van de XXL-
stoommandstoommand . Zorg ervoor dat er ruimte blijft 
tussen de ingrediënten zodat de stoom goed kan 
circuleren . 

 – Wanneer de stoom klaar is, geeft de Compact 
Cook een geluidssignaal af en de kooktijd 
begint af te tellen vanaf 30 minuten . Haal het 
kookdeksel eraf en zet de XXL-stoommand met XXL-stoommand met 
het stoomplateauhet stoomplateau op de kom .
 – Verwarm de oven voor op 180 °C.180 °C.
 – Doe het koolmengsel in een gratin-/ovenschaal 
en giet de bechamelsaus eroverheen .
 – Strooi er de geraspte gruyèrekaas overheen .
 – Bak het gerecht in de oven op 240 °C240 °C gedurende 
30 minuten.30 minuten.

 – Plaats de asas en de rasp-/schaafschijf met de rasp-/schaafschijf met de 
schaafzijde naar bovenschaafzijde naar boven in de kom . Gebruik het 
speciale deksel voor raspen en schavenspeciale deksel voor raspen en schaven .
 – Start programma 1 (RASPEN/SCHAVEN)programma 1 (RASPEN/SCHAVEN) en 
schaaf de prei . Spoel ze af en houd ze apart . Snijd 
de ui fijn .
 – Als alles is geschaafd voor het einde van 
programma 1, druk dan een paar seconden op de 
hoofdknop om het programma te annuleren .
 – Snijd de groenten met de hand fijn als u de rasp-/
schaafaccessoires (nog) niet heeft .

 – Verwijder de schijfschijf en plaats het mixmesmixmes in de 
kom .
 – Doe de olijfolie in de kom en voeg de geschaafde 
prei en ui toe .
 – Sluit de kom af met het kookdekselkookdeksel .
 – Kies het programma SUDDERENSUDDEREN en stel de 
kooktijd in op 30 minuten30 minuten in plaats van 60 
minuten door tweemaal op de knop 'Time' te 
drukken en de tijd met behulp van de hoofdknop 
te veranderen .

 – Snijd ondertussen het vanillestokje over de lengte 
doormidden en schraap met een mesje het merg 
eruit .
 – Voeg na 10 minuten kooktijd10 minuten kooktijd de vanille, witte 
wijn en het zout toe via de opening in het deksel .
 – Laat het klepje van het deksel open.klepje van het deksel open. 
 – Laat aan het einde van het programma de prei 
uitlekken, indien nodig .

 – 1 ui
 – 5 preien (alleen het wit)

 – 40 ml olijfolie
 – 20 ml witte wijn

 – 2 g zout
 – 1 vanillestokje

Voor de bechamelsaus:Voor de bechamelsaus:
 – 500 ml melk
 – 40 g ongezouten roomboter
 – 60 g tarwebloem
 – 1 theelepel fijn zout

 – 1 mespuntje nootmuskaat
 – peper 
 
Voor de gestoomde kool:Voor de gestoomde kool:
 – 200 g bloemkool

 – 200 g broccoli
 – 200 g romanesco
 – 200 g paarse bloemkool
 – geraspte gruyèrekaas
 – 600 ml water

BEREIDING:

BEREIDING:

INGREDIËNTEN:

INGREDIËNTEN:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF

TIP VAN DE CHEF

U kunt het gerecht nog lekkerder 
maken door slagroom toe te 
voegen en het enkele minuten 
langer te laten bakken.

Voeg ook eens blokjes 
geitenkaas of oude kaas toe 
en een groente zoals courgette, 
snijbiet, venkel enz.

1
SUDDEREN

Kooktijd 
1 uur 12 min.

Kooktijd 
30 min.

Bereidingstijd 
10 min.

Bereidingstijd 
5 min.

Voor 
4 personen

Voor 
6 personen

• Mixmes
• XXL-stoommand

(optioneel)

• Mixmes
• Rasp-/schaafaccessoires 

(optioneel)

8   
STOOM
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Aardappelmousseline

 – Weeg de ingrediënten af .
 – Schil de aardappelen en spoel ze af .
 – Snijd ze in blokjes van ongeveer 1 cm (dit is van 
belang voor een optimale garing) .
 – Plaats het mixmesmixmes in de kom van de Compact Compact 
CookCook en doe de aardappelblokjes, melk, water, 
zout, peper, nootmuskaat en boter in de kom .
 – Sluit het deksel en laat het klepje van het laat het klepje van het 
deksel open om overkoken te voorkomen.deksel open om overkoken te voorkomen. 
 – Start programma 12 programma 12 
(AARDAPPELMOUSSELINE).(AARDAPPELMOUSSELINE).
 – Open na het eerste geluidssignaalOpen na het eerste geluidssignaal het deksel 
en gebruik een spatelspatel om de stukjes aardappel 
goed door de melk te mengen .

 – Gebruik de spatel om de bodem van de kom 
schoon te schrapen .
 – Sluit het deksel om het programma opnieuw te 
starten en sluit het klepje van het deksel.het klepje van het deksel.
 – Verwijder na het tweede geluidssignaal het Verwijder na het tweede geluidssignaal het 
mixmes. Gebruik hiervoor een pannenlap of mixmes. Gebruik hiervoor een pannenlap of 
iets dergelijks om brandwonden te voorkomen. iets dergelijks om brandwonden te voorkomen. 
Plaats de gardegarde in de kom .
 – Doe het deksel weer op de pan om het 
programma te hervatten .
 – Aan het einde van het programma kan de puree 
direct worden geserveerd .

 – 800 g (voor het schillen) zeer 
kruimige aardappelen voor puree (dit 
is heel belangrijk), in kleine blokjes 
van 1 cm
 – 250 ml melk
 – 100 ml water
 – 1 mespuntje nootmuskaat
 – 1/2 theelepel zout
 – peper
 – 30 g (room)boter (of meer of minder, 
naar wens) .

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Gebruik altijd de aangegeven Gebruik altijd de aangegeven 
hoeveelheid melk en water in hoeveelheid melk en water in 
verhouding tot de betreffende verhouding tot de betreffende 
hoeveelheid aardappelen hoeveelheid aardappelen 
om te voorkomen dat de om te voorkomen dat de 
bodem van de Compact Cook bodem van de Compact Cook 

aanbrandt. Als u meer of minder aardappelen aanbrandt. Als u meer of minder aardappelen 
gebruikt, moet u de hoeveelheid melk en water gebruikt, moet u de hoeveelheid melk en water 
naar verhouding aanpassen.naar verhouding aanpassen.
Voor een nog gladdere puree (zoals veel Voor een nog gladdere puree (zoals veel 
kinderen lekker vinden), kunt u het kruismes kinderen lekker vinden), kunt u het kruismes 

gebruiken in plaats van de garde. Het resultaat gebruiken in plaats van de garde. Het resultaat 
kan variëren, afhankelijk van de gebruikte kan variëren, afhankelijk van de gebruikte 
aardappelsoort. Het is van belang zeer aardappelsoort. Het is van belang zeer 
kruimige aardappelen te gebruiken.kruimige aardappelen te gebruiken.
U kunt de boter vervangen door olijfolie om U kunt de boter vervangen door olijfolie om 
een meer mediterrane puree te creëren. Ook een meer mediterrane puree te creëren. Ook 
kunt u een knoflookteentje toevoegen voordat kunt u een knoflookteentje toevoegen voordat 
u het programma start. u het programma start. 

U kunt gemengde puree maken door een U kunt gemengde puree maken door een 
deel van de aardappelen te vervangen door deel van de aardappelen te vervangen door 
groenten (zoals wortelen of courgette). Snijd groenten (zoals wortelen of courgette). Snijd 
groenten die langer moeten koken (zoals groenten die langer moeten koken (zoals 

wortelen), in dunne plakjes zodat ze goed wortelen), in dunne plakjes zodat ze goed 
garen.garen.

Bij dit recept kan het gebeuren dat de melk Bij dit recept kan het gebeuren dat de melk 
tijdens het koken een beetje aankoekt op de tijdens het koken een beetje aankoekt op de 
bodem van de kom. Dit is normaal en heeft bodem van de kom. Dit is normaal en heeft 
geen invloed op de smaak van het gerecht. geen invloed op de smaak van het gerecht. 
Gebruik de schuurzijde van een pannensponsje Gebruik de schuurzijde van een pannensponsje 
of indien nodig een staalspons om de bodem of indien nodig een staalspons om de bodem 
van de kom weer schoon te maken.van de kom weer schoon te maken.

Kooktijd 
28 min.

Bereidingstijd 
10 min.

Voor 
3 personen

• Mixmes
• Garde of kruismes

12  

45

Aardappelpuree

 – Plaats het kruismeskruismes in de kom .
 – Doe het knoflookteentje en de bieslook in de kom en 
start het programma HAKKENHAKKEN . Houd dit apart . Als 
u liever aardappelpuree wilt maken zonder knoflook, 
dan kunt u deze stap ook overslaan .
 – Weeg de ingrediënten af .
 – Schil de aardappelen en spoel ze af .
 – Snijd ze in blokjes van ongeveer 1 cm .
 – Verwijder het kruismes .
 – Giet het water in de kom (zie het streepje voor 
stomen in de kom) .
 – Leg de aardappelblokjes in de kookmandkookmand en zet deze 
in de kom .
 – Sluit de kom af met het kookdeksel . 
 – Laat het klepje van het deksel open om overkoken Laat het klepje van het deksel open om overkoken 
te voorkomen.te voorkomen.
 – Start programma 13 (AARDAPPELPUREE).programma 13 (AARDAPPELPUREE).
 – Pauzeer het programma 1 minuut voor het einde Pauzeer het programma 1 minuut voor het einde 
van de kooktijd van 30 minuten van de kooktijd van 30 minuten en open het deksel 
om te controleren of de aardappelen gaar zijn . 
Sluit in dat geval het deksel om het programma te 
hervatten . Als de aardappelen nog niet gaar genoeg 
zijn, kunt u de kooktijd verlengen door op de knop 
'Time' te drukken, de aardappelstukjes door te roeren 
met een spatel en het programma opnieuw te starten 
door het deksel te sluiten .

 – Haal na het eerste geluidssignaal (na 30 minuten eerste geluidssignaal (na 30 minuten 
koken)koken) de kookmand uit de kom met behulp van het 
speciale hulpstuk voor de mand (in de vorm van een 
maatbeker) .
 – Verwijder het water uit de kom en plaats de gardede garde 
erin .
 – Doe de aardappelen in de kom . Voeg zout, peper en 
nootmuskaat toe . 
 – Indien gewenst: u kunt nu ook olijfolie, knoflook, 
bieslook en crème fraîche toevoegen . 
 – Doe het deksel dicht . Het programma wordt 
automatisch hervat .
 – Schraap na het tweede geluidssignaalhet tweede geluidssignaal de stukjes 
aardappel die aan de rand van de kom kleven naar 
het midden van de kom en naar de garde.garde.
 – Doe het deksel weer dicht . Het programma wordt 
automatisch hervat .

 – 800 g zeer kruimige aardappelen 
voor puree (belangrijk), (800 g voor 
het schillen)
 – 1/2 theelepel zout
 – 20 ml olijfolie (of een klontje 
roomboter, naar voorkeur)
 – peper
 – 1 mespuntje nootmuskaat (naar 
wens)
 – 1 knoflookteentje (naar wens)
 – enkele sprietjes bieslook (naar wens)
 – 20 cl crème fraîche (naar wens)
 – 600 ml water

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Het is de bedoeling dat deze aardappelpuree nog wat stukjes bevat. Het is de bedoeling dat deze aardappelpuree nog wat stukjes bevat. 
Als u de voorkeur geeft aan een puree zonder stukjes, kunt u de garde nog 15 Als u de voorkeur geeft aan een puree zonder stukjes, kunt u de garde nog 15 
minuten laten mixen op stand 3. Voor een eenvoudigere versie laat u de crème minuten laten mixen op stand 3. Voor een eenvoudigere versie laat u de crème 
fraîche en de bieslook achterwege en vervangt u de olijfolie door een klontje fraîche en de bieslook achterwege en vervangt u de olijfolie door een klontje 
boter.  boter.  

Varieer op dit recept door andere wortelgroenten te gebruiken, zoals wortelen en zoete Varieer op dit recept door andere wortelgroenten te gebruiken, zoals wortelen en zoete 
aardappel. U kunt deze aardappelpuree ook gebruiken als basis voor een koude salade of aardappel. U kunt deze aardappelpuree ook gebruiken als basis voor een koude salade of 
een 'Amerikaanse salade' door mayonaise toe te voegen (zie het recept op een 'Amerikaanse salade' door mayonaise toe te voegen (zie het recept op p. 55p. 55), rauwkost ), rauwkost 
(komkommer, wortel, tomaat), in stukjes gesneden hardgekookte eieren, knakworstjes, ham (komkommer, wortel, tomaat), in stukjes gesneden hardgekookte eieren, knakworstjes, ham 
of wat u maar wilt!of wat u maar wilt!

Kooktijd 
30 min.

Bereidingstijd 
10 min.

Voor 
3 personen

• Kookmand  
• Garde

• Kruismes

13  
HAKKEN

Bijgerechten en sauzen / Bijgerechten
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Witte rijst

Courgettepuree met Parmezaanse kaas

 – Doe de rijst in de kookmandde kookmand (de mand die in de 
kom wordt gezet) en spoel de rijst onder de kraan 
af (het zetmeel wordt weggespoeld door de gaten 
in de mand) .
 – Giet 1,25 l water in de kom. de kom. met het bouillonblokje 
van uw keuze . U kunt er ook voor kiezen geen 
bouillon te gebruiken .
 – Plaats de kookmandkookmand in de kom.de kom.

 – Start programma 10 (RIJST). Laat het klepje van programma 10 (RIJST). Laat het klepje van 
het deksel dicht.het deksel dicht.
 – Haal aan het einde van het programma direct de 
kookmand uit de kom met het hiervoor bedoelde 
hulpstuk (maatbekertje) .

 – Was de courgettes en snijd ze in plakken .
 – Plaats het kruismeskruismes in de kom van de Compact de kom van de Compact 
Cook.Cook.
 – Doe de courgettes samen met de knoflook in 
de kom van de Compact Cookde kom van de Compact Cook .
 – Start het programma HAKKEN.HAKKEN.
 – Als er nog grote stukken courgette in zitten, 
start u het programma HAKKEN HAKKEN nog eens .
 – Plaats de gardede garde in de kom .
 – Gebruik de spatel om de randen van de kom 
schoon te schrapen . 
 – Voeg melk, zout en peper toe aan de courgette .
 – Start programma 12 (AARDAPPEL-programma 12 (AARDAPPEL-
MOUSSELINE). Laat het klepje van het deksel MOUSSELINE). Laat het klepje van het deksel 
open.open.

 – Sluit na het geluidssignaal het klepje van het Sluit na het geluidssignaal het klepje van het 
dekseldeksel en start het programma opnieuw . 
 – Voeg na het tweede geluidssignaalhet tweede geluidssignaal 
aardappelvlokken, Parmezaanse kaas en boter 
toe en sluit het deksel .
 – Mix gedurende 10 seconden op stand 410 seconden op stand 4 en 
serveer het gerecht direct .

BEREIDING:

BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF

TIP VAN DE CHEF

Als u een nog zachtere puree wilt, kunt u het kruismes gebruiken. Mix daarmee Als u een nog zachtere puree wilt, kunt u het kruismes gebruiken. Mix daarmee 
nog enkele seconden langer handmatig, stand 6. Om de puree nog lekkerder nog enkele seconden langer handmatig, stand 6. Om de puree nog lekkerder 
en rijker te maken, voegt u een lepel kruidenroomkaas toe. Vervang de en rijker te maken, voegt u een lepel kruidenroomkaas toe. Vervang de 
Parmezaanse kaas door geraspte gruyèrekaas.Parmezaanse kaas door geraspte gruyèrekaas.

 Programma 10 (RIJST) is bedoeld voor  Programma 10 (RIJST) is bedoeld voor 
het koken van 250 g rijst in 1,25 l water. het koken van 250 g rijst in 1,25 l water. 
Als u minder dan 250 g rijst kookt, Als u minder dan 250 g rijst kookt, 
moet de kooktijd worden verkort. moet de kooktijd worden verkort. 
Als u bijvoorbeeld 100 g rijst kook  Als u bijvoorbeeld 100 g rijst kook  
stelt u de tijd van het programma in stelt u de tijd van het programma in 

op 17 minuten in plaats van 25. Start daarna het op 17 minuten in plaats van 25. Start daarna het 
programma. Voor 150 g rijst stelt u de tijd in op programma. Voor 150 g rijst stelt u de tijd in op 
20 minuten (stevige rijst) of 22 minuten (zachte rijst) 20 minuten (stevige rijst) of 22 minuten (zachte rijst) 
voordat u het programma start.voordat u het programma start.

Aangezien niet alle rijstsoorten op dezelfde manier Aangezien niet alle rijstsoorten op dezelfde manier 
garen, is de kooktijd ook afhankelijk van het type garen, is de kooktijd ook afhankelijk van het type 
en merk rijst: wit, halfvolkoren, pandan, ronde korrel en merk rijst: wit, halfvolkoren, pandan, ronde korrel 
enz. Stel de lengte van het programma in op 15 tot 25 enz. Stel de lengte van het programma in op 15 tot 25 
minuten voordat u het programma start, afhankelijk minuten voordat u het programma start, afhankelijk 
van de soort en hoeveelheid rijst. Controleer de garing van de soort en hoeveelheid rijst. Controleer de garing 
in de loop van het programma. Stop het kookproces in de loop van het programma. Stop het kookproces 
voor het einde indien nodig of start het programma voor het einde indien nodig of start het programma 
RIJST opnieuw. RIJST opnieuw. 

LET OP: in dit programma kan de kooktijd uitsluitend LET OP: in dit programma kan de kooktijd uitsluitend 
worden aangepast vóórdat u het programma start. worden aangepast vóórdat u het programma start. 

Als het programma eenmaal is gestart, kan de tijd niet Als het programma eenmaal is gestart, kan de tijd niet 
meer worden aangepast. meer worden aangepast. 

U kunt dit programma gebruiken om allerlei soorten U kunt dit programma gebruiken om allerlei soorten 
granen te koken in de kookmand: gierst, quinoa enz. granen te koken in de kookmand: gierst, quinoa enz. 
Doe deze granen aan het einde van het programma Doe deze granen aan het einde van het programma 
terug in de kom met het kookvocht en sluit het terug in de kom met het kookvocht en sluit het 
deksel. Zet het apparaat uit. Laat de granen nog 10 deksel. Zet het apparaat uit. Laat de granen nog 10 
minuten wellen om ze volledig te garen. Giet daarne minuten wellen om ze volledig te garen. Giet daarne 
af, indien nodig.af, indien nodig.

Kooktijd 
25 min.

Kooktijd 
28 min.

Bereidingstijd 
2 min.

Bereidingstijd 
10 min.

Voor 
4 personen

Voor 
4 personen

Kookmand

• Garde
• Kruismes

10  

HAKKEN  
12  

 – 250 g pandan- of basmatirijst 
 – 1,25 l water 
 – 1 kippen- of groentebouillonblokje 
(naar wens)

 – 500 g courgette
 – 1 knoflookteentje
 – 150 ml melk
 – 50 g Parmezaanse kaas
 – 75 g aardappelvlokken
 – 1/2 theelepel zout
 – 1 snufje peper
 – 25 g (room)boter

INGREDIËNTEN:

INGREDIËNTEN:

SLANK
RECEPT
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Bechamelsaus

Rucolapesto  

 – Weeg de ingrediënten af .
 – Snijd de boter in stukjes . 
 – Plaats het mixmesmixmes in de kom .

 – Doe de melk in de kom en daarna de overige 
ingrediënten .
 – Start programma 8 (BECHAMELSAUS).programma 8 (BECHAMELSAUS).

 – Plaats het kruismeskruismes in de kom van de Compact Compact 
Cook.Cook.
 – Doe alle ingrediënten, behalve olijfolie en zout, 
in de kom .
 – Start het programma HAKKENprogramma HAKKEN en stel de tijd in 
op 3 minuten. 3 minuten. Start het programma .
 – Pauzeer het programma een paar keer, open 
het deksel en gebruik de spatel om de randen 
van de kom schoon te schrapen . Doe het 
deksel weer op de pan om het programma te 
hervatten .

 – Gebruik aan het einde van het programma de 
spatel om de randen van de kom schoon te 
schrapen .
 – Wanneer alle ingrediënten zijn fijngesneden, 
plaatst u het mixmesmixmes in de kom . Voeg zout toe .
 – Start nogmaals het programma HAKKEN en HAKKEN en 
stel de tijd in op 3 minuten.stel de tijd in op 3 minuten.
 – Start het programma .
 – Open het klepje van het deksel Open het klepje van het deksel en giet de olie 
er in een klein straaltje in, alsof u mayonaise 
maakt .
 – Proef het gerecht en breng het op smaak met 
peper en fleur de sel .

 – 120 g rucola
 – 1 bosje basilicum, alleen de 
blaadjes
 – 200 g fetakaas

 – 100 g pijnboompitten
 – 2 eetlepels Parmezaanse kaas
 – 100 ml olijfolie
 – 4 knoflookteentjes

 – Fleur de sel
 – peper

 – 500 ml melk
 – 40 g ongezouten roomboter 
 – 60 g tarwebloem

 – 1 theelepel fijn zout
 – 1 mespuntje nootmuskaat
 – peper

BEREIDING:

BEREIDING:

INGREDIËNTEN:

INGREDIËNTEN:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF

TIP VAN DE CHEF

Deze pesto past perfect bij Deze pesto past perfect bij 
pasta die is gekookt met pasta die is gekookt met 
het het programmaprogramma 14 14 (KOKEN) (KOKEN). . 
Ook heerlijk op geroosterd Ook heerlijk op geroosterd 
brood met wat geroosterde brood met wat geroosterde 
cashewnoten of als dip voor cashewnoten of als dip voor 

soepstengels met sesam. U kunt de pesto soepstengels met sesam. U kunt de pesto 
ook gebruiken als dressing voor een verse ook gebruiken als dressing voor een verse 
tomatensalade.tomatensalade.

Gebruik de bechamelsaus bij Gebruik de bechamelsaus bij 
gerechten zoals tosti's, lasagne, gerechten zoals tosti's, lasagne, 
witlof met ham, groentegratins witlof met ham, groentegratins 
(prei, courgette, bloemkool), (prei, courgette, bloemkool), 
croissants met ham... De lijst is croissants met ham... De lijst is 
eindeloos!eindeloos!

Bereidingstijd 
6 min.

Voor 
1 bakje

• Mixmes
• Kruismes

HAKKEN  

Kooktijd 
12 min.

Bereidingstijd 
5 min.

Voor 
4 personen

 • Mixmes 8  

Bijgerechten en sauzen / Bijgerechten
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Romige gorgonzolasaus 
met ham

Groenepepersaus

 – Plaats het kruismes in de kom.kruismes in de kom.
 – Weeg de ingrediënten af en doe ze in de kom . 
 – Kies programma 5 (SNELLE SAUS)programma 5 (SNELLE SAUS) en stel de 
temperatuur in op 80 °C.80 °C.

 – Start het programma .
 – Start het programma HAKKEN.HAKKEN.

 – Weeg de ingrediënten af en pel de sjalotten . 
Doe ze in de kom van de Compact Cook.Compact Cook.
 – Plaats het kruismeskruismes in de kom .
 – Start het programma HAKKEN.HAKKEN.
 – Gebruik de spatelde spatel om de randen van de kom 
schoon te schrapen .
 – Doe de olie in de kom .
 – Start programma 4 (AANBRADEN) en stel programma 4 (AANBRADEN) en stel 
de tijd in op 1,5 minuut.de tijd in op 1,5 minuut.

 – Verwijder het kruismeskruismes en plaats het mixmes mixmes 
in de kom .
 – Doe de overige ingrediënten, behalve de crème 
fraîche, in de kom .
 – Start programma 5 (SNELLE SAUS).programma 5 (SNELLE SAUS).
 – Doe de room in de kom .
 – Meng gedurende 30 seconden op stand 130 seconden op stand 1 om 
de saus te binden met de crème fraîche .

 – 300 ml slagroom
 – 150 g gorgonzola

 – 100 g gekookte ham
 – 1 eetlepel maizena

BEREIDING:

BEREIDING:

INGREDIËNTEN:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF

TIP VAN DE CHEF

Ideaal bij een mooi stuk gegrild rundvlees. De pepersaus kan goed worden opgewarmd met programma 29 
(WARMHOUDEN-OPWARMEN).

De saus past perfect bij pasta, 
wit vlees en rood vlees.

Kooktijd 
15 min.

Kooktijd 
17 min.

Bereidingstijd 
2 min.

Bereidingstijd 
5 min.

Voor 
4 personen

Voor 
4 personen

 Kruismes

• Kruismes
• Mixmes

5  
HAKKEN

4  5  
HAKKEN

 – 2 sjalotjes
 – 20 ml olijfolie
 – 2 eetlepels cognac
 – 20 ml kalfsfond
 – 200 ml water
 – 2 volle theelepels zwarte peper
 – 100 ml crème fraîche
 – 2 snufjes zout

INGREDIËNTEN:
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Hollandaisesaus

Tomatencoulis

 – Plaats het kruismeskruismes in de kom .
 – Doe de in stukjes gesneden boter in de kom en 
laat de boter smelten door de Compact Cook 
handmatig op stand 2, op 2 minuten en 100°Cstand 2, op 2 minuten en 100°C 
in te stellen,
 – Schenk de boter in een kom en zet opzij . 
 – Plaats het mixmesmixmes in de kom, giet het water in 
de kom en voeg citroensap, eierdooiers, zout en 
peper toe .
 – Kies programma 5 (SNELLE SAUS)programma 5 (SNELLE SAUS) en stel de 
temperatuur in op 100°C, stand 3 en de tijd op 100°C, stand 3 en de tijd op 
2 minuten.2 minuten. Start het programma .

 – Stel de bereiding handmatighandmatig in: stand 3 stand 3 
gedurende 3 minutengedurende 3 minuten . Open het klepje van het het klepje van het 
dekseldeksel en voeg tijdens deze 3 minuten geleidelijk 
de gesmolten boter toe via de opening in het 
deksel .

 – Weeg de ingrediënten af .
 – Plaats het kruismeskruismes in de kom .
 – Doe knoflook en ui in de kom .
 – Start programma 7 (TOMATENCOULIS). programma 7 (TOMATENCOULIS). We 
raden aan de kookmand ondersteboven op het de kookmand ondersteboven op het 
deksel te zettendeksel te zetten om te voorkomen dat er tijdens 
de bereiding vloeistof uit de kom spat .
 – Voeg na het geluidssignaalna het geluidssignaal de olie toe en 
hervat het programma door op de hoofdknophoofdknop te 
drukken .
 – Voeg na het geluidssignaalna het geluidssignaal de in vieren gesneden 
tomaten en de overige ingrediënten toe . 
 – In plaats van verse tomaten kunt u ook gepelde 
tomaten op sap of tomatenblokjes uit blik 
gebruiken . Stel de kooktijd in dat geval in op 
15 minuten15 minuten in plaats van op 30 minuten door 
tweemaal op de knop 'Time' te drukken en de tijd 
met behulp van de hoofdknop te veranderen . 
 – Doe het deksel weer op de pan om het 
programma te hervatten .

  –– Controleer dat het klepje van het deksel Controleer dat het klepje van het deksel 
vergrendeld is.vergrendeld is.
 – Laat het gerecht sudderen tot het einde van het 
programma .
 – Controleer dan de textuur en verleng de 
bereidingstijd nog wat, indien nodig .

BEREIDING:

BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Heerlijk bij vis of gestoomde 
groenten.

Kooktijd 
7 min.

Kooktijd 
36 min.

Bereidingstijd 
2 min.

Bereidingstijd 
5 min.

Voor 
4 personen

Voor 
4 personen

 • Mixmes
• Kruismes

Kruismes

5  

7  

 – 1 kg rijpe tomaten of een blik 
tomatenblokjes of gepelde tomaten 
met sap van 400 g
 – 4 knoflookteentjes
 – 10 basilicumblaadjes
 – 2 g zout
 – 40 ml olijfolie
 – 1 theelepel kristalsuiker
 – 1 ui, in kwarten
 – 2 snufjes peper

INGREDIËNTEN:

INGREDIËNTEN:

 – 3 verse eierdooiers
 – 250 g ongezouten roomboter
 – sap van 1 citroen
 – 50 ml lauwwarm water
 – zout
 – peper

handmatig

LET OP: BIJ DIT PROGRAMMA MIXT HET APPARAAT 
ZEER WARME VLOEISTOFFEN OP HOGE SNELHEID. 
VOORDAT U HET PROGRAMMA START, MOET 
HET KLEPJE VAN HET DEKSEL ZIJN GESLOTEN EN 
VERGRENDELD. OPEN HET KLEPJE NOOIT TIJDENS 
HET KOOKPROGRAMMA, ZELFS NIET ALS U EEN 
INGREDIËNT WILT TOEVOEGEN. WACHT OP DE 
3 GELUIDSSIGNALEN EN HET EINDE VAN HET 
PROGRAMMA VOORDAT U HET KLEPJE VAN HET 
DEKSEL AANRAAKT.

Bijgerechten en sauzen / Bijgerechten
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Bearnaisesaus

 – Weeg de ingrediënten af en pel de sjalotten .
 – Plaats het kruismeskruismes in de kom .
 – Doe de sjalotten en de helft van de dragon in 
de kom .
 – Start het programma HAKKENHAKKEN .
 – Gebruik de spatel om de randen van de kom 
schoon te schrapen . 
 – Doe azijn, zout en peper erbij en laat de saus 
met programma 4 (AANBRADEN)programma 4 (AANBRADEN) . Laat 
afkoelen .

 – Verwijder het kruismeskruismes en plaats het mixmes  mixmes in 
de kom van de Compact Cook.Compact Cook.
 – Voeg de eierdooiers toe en start programma 5 programma 5 
(SNELLE SAUS)(SNELLE SAUS) en stel de temperatuur in op 
70 °C70 °C, stand 2stand 2 en de tijd op 7 minuten7 minuten .
 – Voeg de stukjes boter geleidelijk toe door de 
opening in het deksel . Doe als laatste de rest 
van de dragon in de kom .

 – 2 eierdooiers
 – 125 g boter, in kleine blokjes gesneden
 – 1/2 bosje dragon, alleen de blaadjes

 – peper, zout
 – 3 eetlepels witte wijnazijn
 – 2 sjalotjes

BEREIDING:

INGREDIËNTEN:

TIP VAN DE CHEF
Bearnaisesaus wordt 
lauwwarm gegeten. 
Doe er tomatenpuree bij om 
choronsaus te maken. 

Kooktijd 
10 min.

Bereidingstijd 
5 min.

Voor 
4 personen

• Kruismes
• Mixmes

Rodewijnsaus

 – Plaats het kruismeskruismes in de kom .
 – Weeg de ingrediënten af, pel de sjalotten en 
start het programma HAKKENHAKKEN . 
 – Doe de boter in de kom en start programma 4 programma 4 
(AANBRADEN). Stel de tijd in op 1,5 minuut.(AANBRADEN). Stel de tijd in op 1,5 minuut.

 – Verwijder het kruismeskruismes en plaats het mixmes mixmes in 
de kom .
 – Doe de overige ingrediënten in de kom .
 – Start programma 5 (SNELLE SAUS).programma 5 (SNELLE SAUS). 

BEREIDING:

TIP VAN DE CHEF
Voor een wat vollere saus voegt u wat meer rode wijn en wat minder water toe.

Kooktijd 
15 min.

Bereidingstijd 
5 min.

Voor 
4 personen

• Kruismes
• Mixmes

HAKKEN

4  

 –  20 g bloem
 –  10 ml kalfsfond
 –  50 ml rode wijn
 –  200 ml water
 –  20 g boter
 –  1 bouquet garni
 –  2 grote sjalotten
 –  peper en zout

INGREDIËNTEN:

51

Bolognesesaus 

 – Weeg de ingrediënten af, pel de uien en de 
knoflook en schraap de wortelen .
 – Plaats de as en de rasp-/schaafschijf met de as en de rasp-/schaafschijf met de 
schaafzijde naar boven schaafzijde naar boven in de kom .
 – Gebruik het speciale deksel voor raspen en speciale deksel voor raspen en 
schavenschaven .
 – Start programma 1 (RASPEN/SCHAVEN)programma 1 (RASPEN/SCHAVEN) en 
schaaf de ui en wortelen .
 – Als alles is geschaafd voor het einde van Als alles is geschaafd voor het einde van 
programma 1, druk dan een paar seconden op programma 1, druk dan een paar seconden op 
de hoofdknop totdat het programma wordt de hoofdknop totdat het programma wordt 
geannuleerd.geannuleerd.
 – Houd de geschaafde ui en wortelen apart .
 – Snijd de groenten met de hand fijn als u de 
rasp-/schaafaccessoires (nog) niet heeft .
 – Plaats het kruismeskruismes in de kom . Doe er knoflook, 
uien en wortelen in en start het programma 
HAKKEN.HAKKEN.

 – Start het programma HAKKEN nogmaals Start het programma HAKKEN nogmaals 
indien nodigindien nodig..
 – Schep de kom deels leeg om het mixmesmixmes te 
kunnen plaatsen . Let er daarbij op dat er geen 
ingrediënten onder het mes klem komen te 
zitten . Doe de groenten in de kom .
 – Voeg olijfolie toe .
 – Sluit de kom af met het kookdekselkookdeksel .
 – Kies programma 6 (SUDDERSAUS) en stel de programma 6 (SUDDERSAUS) en stel de 
temperatuur van de eerste fase in op 100 °C in temperatuur van de eerste fase in op 100 °C in 
plaats van 90 °C. plaats van 90 °C. Start het programma .
 – Voeg na het geluidssignaalna het geluidssignaal het gehakt en de 
overige ingrediënten toe en sluit het deksel om 
het programma te hervatten .
 – Laat het gerecht sudderen tot het einde van het 
programma en open het klepje van het dekselopen het klepje van het deksel 
halverwege de kooktijd .

 – 100 g uien
 – 2 knoflookteentjes
 – 3 wortelen
 – 400 g tomatenblokjes
 – 1/2 tube tomatenconcentraat
 – 40 ml olijfolie
 – 600 g rundergehakt
 – 100 ml witte wijn
 – 100 ml water 
 – 1 theelepel oregano
 – 1 theelepel zout
 – 1 snufje peper
 – 1 laurierblaadje
 – 1 takje tijm

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Serveer deze saus met pasta Serveer deze saus met pasta 
die al dente is gekookt met die al dente is gekookt met 
programma 14 programma 14 KOKEN KOKEN (het (het 
programma programma PASTAPASTA is alleen  is alleen 
bedoeld voor het maken van bedoeld voor het maken van 
EENPANSPASTA). Gebruik deze EENPANSPASTA). Gebruik deze 

saus in combinatie met  met de bechamelsaus saus in combinatie met  met de bechamelsaus 
((recept op p. 47recept op p. 47) om lasagne te maken.) om lasagne te maken.

Kooktijd 
50 min.

Bereidingstijd 
10 min.

Voor 
4 tot 6 personen

• Mixmes
• Kruismes

• Rasp-/schaafaccessoires (optioneel)

1  6  
HAKKEN

4   5
HAKKEN

Bijgerechten en sauzen / Bijgerechten
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Ketchup

Mayonaise 

 – Weeg de ingrediënten af .
 – Dompel de tomaten even onder in kokend 
water en pel ze .
 – Pel de halve ui en snijd deze doormidden . Pel de 
knoflook .
 – Plaats het kruismeskruismes in de kom en doe de 
knoflook en ui erin .
 – Start het programma HAKKEN.HAKKEN.
 – Gebruik de spatel om de randen van de kom 
schoon te schrapen .
 – Voeg de in grote stukken gesneden tomaten, 
azijn, zout en peper toe .
 – Stel de bereiding handmatig in: stand 10 en 30 stand 10 en 30 
seconden.seconden.
 – Stel vervolgens de  bereiding handmatig in op 
40 minuten, 110 °C en stand 2. Laat het klepje 40 minuten, 110 °C en stand 2. Laat het klepje 
van het deksel open.van het deksel open.
 – Start het programma .

 – Voeg de suiker toe en stel de bereiding 
handmatig in op 10 minuten, 110 °C en stand 2. 10 minuten, 110 °C en stand 2. 
Laat het klepje van het deksel open.Laat het klepje van het deksel open.
 – Start het programma .
 – Sluit en vergrendel het klepje van het deksel . Leg 
een in vieren gevouwen theedoek op het klepje .
 – Stel de bereiding handmatig in: 1 minuut op 1 minuut op 
stand 10.stand 10.
 – Giet de saus af in een afsluitbare kom of bak 
en laat deze afkoelen zonder deksel . Sluit 
daarna de kom of bak en laat de saus een paar 
uur staan voordat u deze serveert .

 – Weeg de ingrediënten af en doe de olie in een 
maatbeker met schenktuit .
 – Plaats het mixmes mixmes in de schone kom met alle 
ingrediënten behalve de olie .
 – Sluit de kom met het kookdeksel en open het 
klepje van het dekselklepje van het deksel .
 – Start programma 20 (KLOPPEN).programma 20 (KLOPPEN).
 – Giet langzaam de olie door de opening in het 
deksel zodat het in een dun straaltje op het 
mixmesmixmes valt .

 – Wanneer alle olie is opgenomen, controleert u 
de textuur van de mayonaise: hoe dichter bij 
het einde van het programma, hoe steviger de 
mayonaise . Als u minder stevige mayonaise 
wilt, stopt u het programma voor het einde . 
 – Zet het apparaat weer in de beginstand door  
een paar seconden lang op de hoofdknop te 
drukken, zodat het programma niet opnieuw 
start wanneer u het deksel sluit .
 – Bewaar de saus in de koelkast en gebruik 
wanneer u wenst . 

 – 200 ml zonnebloemolie
 – 1 eierdooier (op kamertemperatuur)

 – 1 eetlepel mosterd
 – peper, zout

BEREIDING:

BEREIDING:

INGREDIËNTEN:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF

TIP VAN DE CHEF

U kunt de mayonaise op smaak U kunt de mayonaise op smaak 
brengen met allerlei kruiden brengen met allerlei kruiden 
en specerijen (knoflook, kerrie, en specerijen (knoflook, kerrie, 
bieslook enz).bieslook enz).
Maak bijvoorbeeld eens aioli: hak Maak bijvoorbeeld eens aioli: hak 
een kleine knoflookteen fijn met een kleine knoflookteen fijn met 

het programma het programma HAKKENHAKKEN en volg vervolgens het  en volg vervolgens het 
recept voor mayonaise, met de knoflook in de kom. recept voor mayonaise, met de knoflook in de kom. 

Zelfgemaakte  ketchup is tot 3 weken houdbaar in een goed afgesloten bak in de Zelfgemaakte  ketchup is tot 3 weken houdbaar in een goed afgesloten bak in de 
koelkast. Als u een grotere hoeveelheid wilt maken, verdubbelt u de hoeveelheden en koelkast. Als u een grotere hoeveelheid wilt maken, verdubbelt u de hoeveelheden en 
verlengt u de kooktijd.verlengt u de kooktijd.

Bereidingstijd 
5 min.

Voor 
4 personen

Mixmes 20  

Kooktijd 
50 min.

Bereidingstijd 
10 min.

Voor 
2 personen

Kruismes HAKKEN   
HANDMATIG

 – 500 g rijpe tomaten
 – 1/2 ui
 – 1 knoflookteentje
 – 40 ml azijn
 – 25 g rietsuiker
 – 1/2 theelepel fijn zout
 – 1 snufje vijfbessenpeper

INGREDIËNTEN:

Brood, deeg en 
nagerechten
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Bladerdeeg

 – Snijd 250 g boter in blokjes van ongeveer 1 cm en 
doe ze in een kom . Zet dit 8 uur in de vriezer . 
 – Plaats de volgende dag het kruismeskruismes in de kom van 
de Compact Cook .
 – Voeg 250 g bloem, 125 ml koud water en 1 theelepel 
zout toe aan de inhoud van de kom de kom 
 – Doe de blokjes bevroren boter erbij .
 – Stel de bereiding handmatig in: 20 seconden op 20 seconden op 
stand 6.stand 6.
 – Stort het deeg op een met bloem bestoven 
werkblad .
 – Verdeel het deeg in 2 ballen voor de 2 delen 
bladerdeeg en voer de volgende stappen uit voor 
beide deegballen . 
 – Rol het deeg uit tot een lange rechthoek, 3 keer zo 
lang als breed .

 – Vouw de rechthoek in drieën: vouw de 2 uiteinden 
van de rechthoek naar het midden, eerst de ene 
kant en dan de andere die over de eerste laag moet 
worden gevouwen . Het deeg bestaat nu uit drie 
lagen .  
 – Rol het deeg opnieuw uit tot een rechthoek en 
vouw de twee uiteinden nog eens naar binnen .
 – Verpak het deeg in huishoudfolie en leg het 30 30 
minutenminuten in de koelkast .
 – Bewerk het deeg nog 2 keer zoals hierboven 
uitgelegd .
 – Bewerk het deeg nog 2 laatste keren .
 – Verpak het deeg in huishoudfolie en leg het nog 
eens 30 minuten in de koelkast .
 – Haal het deeg uit de koelkast en rol het uit . 
Als het te hard is, laat u het even rusten (op 
kamertemperatuur) voordat u het uitrolt .
 – Het bladerdeeg is nu gereed voor vele toepassingen, 
zowel hartig als zoet . Van appelflappen tot 
tompoezen, van quiche tot pasteitjes .

BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF

Om tijd te winnen, Om tijd te winnen, 
kunt u het bladerdeeg kunt u het bladerdeeg 
ook 10 minuten in ook 10 minuten in 
de vriezer leggen in de vriezer leggen in 
plaats van 30 minuten plaats van 30 minuten 
in de koelkast. Als het in de koelkast. Als het 

bladerdeeg klaar is kunt u het direct bladerdeeg klaar is kunt u het direct 
gebruiken maar ook  invriezen voor gebruiken maar ook  invriezen voor 
later gebruik.later gebruik.

Bereidingstijd 
10 min.

Voor 
2 deegballen

Kruismes HANDMATIG  

 – 250 g bloem
 – 250 g roomboter, in kleine blokjes in kleine blokjes 1 1 
dag van tevoren ingevrorendag van tevoren ingevroren
 – 125 ml water
 – 1 theelepel zout

INGREDIËNTEN:

1,5 uur rusttijd 
voor het deeg

Korstdeeg

 – Weeg de ingrediënten af .
 – Plaats het kruismeskruismes, doe de ingrediënten in de 
kom en start programma 24 (TAARTDEEG).programma 24 (TAARTDEEG).
 – Leg het deeg op een met bloem bestoven 
werkblad en rol het uit met een deegroller .
 – Leg het deeg in een taartvorm en prik er gaatjes 
in .

 – Vul de vorm tot de rand met de blinde vulling en 
bak de bodem in de oven, circa 10-15 minuten circa 10-15 minuten 
op 180°C.op 180°C. Haal de vorm uit de oven, laat vijf 
minuten staan, verwijder de blinde vulling en u 
kunt de taartbodem nu verder warm danwel na 
het afkoelen verder bereiden .

 – 200 g gezeefde bloem
 – 100 g roomboter
 – 65 ml water

 – 1 eierdooier
 – 4 g fijn zout (1 theelepel)

BEREIDING:

INGREDIËNTEN:

TIP VAN DE CHEF

Blind bakken is het voor- of gaar Blind bakken is het voor- of gaar 
bakken van het deeg wanneer u bakken van het deeg wanneer u 
een taart maakt met een vulling een taart maakt met een vulling 
die eerder gaar is dan het deeg die eerder gaar is dan het deeg 
of niet gebakken c.q. verhit hoeft of niet gebakken c.q. verhit hoeft 
te worden of een taartvorm te worden of een taartvorm 

die anders zijn vorm verliest. Door het deeg die anders zijn vorm verliest. Door het deeg 
eerst te bakken, gevuld met een zogenaamde eerst te bakken, gevuld met een zogenaamde 
‘blinde’ vulling, zorgt u er namelijk voor dat de ‘blinde’ vulling, zorgt u er namelijk voor dat de 
bodem goed gaar en knapperig wordt, Om het bodem goed gaar en knapperig wordt, Om het 
deeg blind te bakken dekt u het deeg eerst af deeg blind te bakken dekt u het deeg eerst af 
met bakpapier en daarop  stort u droge bonen, met bakpapier en daarop  stort u droge bonen, 
rijst of bakbonen Dit zorgt ervoor dat het deeg rijst of bakbonen Dit zorgt ervoor dat het deeg 
niet bol gaat staan en er geen luchtbellen in niet bol gaat staan en er geen luchtbellen in 
worden gevormd. Bak het deeg op 180 °C in worden gevormd. Bak het deeg op 180 °C in 
de oven. de oven. 
Als de uiteindelijke garnering of vulling veel Als de uiteindelijke garnering of vulling veel 
vocht bevat (dit is  bijvoorbeeld het geval bij vocht bevat (dit is  bijvoorbeeld het geval bij 
fruittaart of bij een hartige vulling), kunt u fruittaart of bij een hartige vulling), kunt u 
tarwegriesmeel op de taartbodem strooien om tarwegriesmeel op de taartbodem strooien om 
het overtollig vocht op te nemen tijdens het het overtollig vocht op te nemen tijdens het 
afbakken.afbakken.

Bereidingstijd 
5 min.

Voor 
een grote bal deeg

Kruismes
 

24  
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Soezendeeg

 – Weeg de ingrediënten af .
 – Meng het zout met het bloem zodat het goed 
gemengd is .
 – Plaats het mixmeshet mixmes in de kom van de Compact Compact 
Cook.Cook.
 – Doe boter en water in de kom .
 – Start programma 26 (SOEZENDEEG).programma 26 (SOEZENDEEG).
 – Open na het eerste geluidssignaalOpen na het eerste geluidssignaal het deksel 
en doe al het meel met zout in de kom .
 – Sluit het deksel om het programma weer op te 
starten en laat het klepje van het deksel open.laat het klepje van het deksel open.
 – Na het tweede geluidssignaalNa het tweede geluidssignaal start het 
programma een rustperiode van 10 minuten10 minuten . 
Wacht tot het einde van de rusttijd en de 
volgende piep .
 – Verwarm ondertussen de oven voor op 200 °C 200 °C 
en leg bakpapier op een bakplaat . Vul de 
spuitzak .

 – Druk bij het derde geluidssignaal bij het derde geluidssignaal op de 
hoofdknop om het programma opnieuw te 
starten en voeg direct het eerste ei toe via het 
klepje van het deksel .
 – Voeg het tweede ei na 30 seconden 30 seconden toe en het 
33ee ei weer 30 seconden  ei weer 30 seconden daarna . 
 – Doe, zodra het programma is afgelopen, het 
soezendeeg in een spuitzak en maak op het 
bakpapier kleine bolletjes . Laat voldoende 
ruimte vrij tussen de soezen aangezien het deeg 
behoorlijk rijst tijdens het bakken .
 – Zet de bakplaat in de oven en verlaag de 
temperatuur direct tot 180 °C180 °C . Bak het gerecht 
30 tot 35 minuten30 tot 35 minuten . De baktijd is afhankelijk 
van de grootte van de soezen .  Controleer of ze 
gaar zijn .
 – Zet de oven uit wanneer de soezen goudbruin 
zijn en zet de deur op een kier . Laat de soezen 
15 minuten15 minuten rusten voordat u ze uit de oven 
haalt, zodat ze niet inzakken .

BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF

Als u geen spuitzak hebt, Als u geen spuitzak hebt, 
doe het deeg dan in een doe het deeg dan in een 
diepvrieszak en knip er één van diepvrieszak en knip er één van 
de punten af. Zo maakt u zelf de punten af. Zo maakt u zelf 
een spuitzak!een spuitzak!
Doe voor suikersoesjes een Doe voor suikersoesjes een 
zakje vanillesuiker in de kom bij zakje vanillesuiker in de kom bij 

de boter en het water. Strooi daarna voor het de boter en het water. Strooi daarna voor het 
bakken parelsuiker over de soezen en druk bakken parelsuiker over de soezen en druk 
dat lichtjes in het deeg.dat lichtjes in het deeg.

Baktijd soezen 
30 min.

Bereidingstijd 
20 min.

Voor 
4 personen
(10 soesjes)

 Mixmes 26  

 – 150 ml water
 – 80 g roomboter
 – 120 g bloem
 – 3 hele eieren
 – 1/2 theelepel fijn zout
 – spuitzak

INGREDIËNTEN:

Zanddeeg

 – Plaats het kruismeskruismes in de kom .
 – Als de amandelen heel zijn, doet u ze in de kom 
om amandelpoeder te maken . Stel de bereiding 
handmatig in: 1 minuut op stand 101 minuut op stand 10 .
 – Doe alle ingrediënten in de kom en start 
programma 24 (TAARTDEEG).programma 24 (TAARTDEEG).
 – Haal het deeg uit de kom, vorm het tot een bal 
en leg het in de koelkast gedurende 1 uur.1 uur.
 – Leg het deeg op een met bloem bestoven 
werkblad en gebruik een deegroller om het uit 
te rollen .
 – Leg het deeg in een taartvorm .

 – Gebruik een vork om een aantal gaatjes te 
prikken in het deeg .
 – Bak de bodem 15 tot 20 minuten op 210 °C15 tot 20 minuten op 210 °C . 
Let erop dat de bodem niet aanbrandt .
 – Laat afkoelen .

BEREIDING:

TIP VAN DE CHEF

Zanddeeg is moeilijk plat te drukken. Leg het op bakpapier, en gebruik een Zanddeeg is moeilijk plat te drukken. Leg het op bakpapier, en gebruik een 
deegroller om het deeg plat te maken en in een ronde vorm te rollen. Til het deegroller om het deeg plat te maken en in een ronde vorm te rollen. Til het 
bakpapier met deeg en al in de bakvorm.bakpapier met deeg en al in de bakvorm.
Deze methode werkt ook voor het maken van zandkoekjes.Deze methode werkt ook voor het maken van zandkoekjes.

Kooktijd 
15 min.

Bereidingstijd 
10 min.

Voor 
zanddeeg

Kruismes

 – 75 g suiker
 – 200 g bloem
 – 50 g amandelpoeder 
of hele gepelde 
amandelen

 – 125 g zachte 
roomboter, in kleine 
blokjes gesneden
 – 50 ml melk
 – 2 eierdooiers
 – 1 snufje zout

INGREDIËNTEN:

Rusttijd 
 1 uur

24
HANDMATIG

Brood, deeg en nagerechten Brood en deeg
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Snel pizzadeeg

 – Plaats het kruismeshet kruismes in de kom van de kom van de 
Compact Cook.Compact Cook.
 – Doe de gist of bakpoeder en 200 g 
lauwwarm water in de kom .
 – Start programma 23 (BROOD- EN programma 23 (BROOD- EN 
PIZZADEEG).PIZZADEEG).
 – Voeg na het geluidssignaal meel, zout, suiker 
en olijfolie toe.. Doe het deksel weer dicht .
 – Laat het deeg aan het einde van het 
programma 10 tot 15 minuten10 tot 15 minuten rusten in de 
kom van de Compact Cook . Dek af met een 
theedoek . Verwarm ondertussen de oven 
voor op 250 °C250 °C en bereid de garnering van 
de pizza voor .
 – Leg het deeg op een met bloem bestoven 
werkblad .
 – Maak een bal en bewerk het in de vorm 
van een pizzabodem, bij voorkeur met de 

hand . Verdeel het deeg in 2 ballen voor 2 
middelgrote pizza's .
 – Beleg de pizza('s) naar wens, bijvoorbeeld 
met een tomatencoulis als basis (zie de zie de 
recepten op p. 39 en p. 52recepten op p. 39 en p. 52) en daarna 
andere gewenste ingrediënten . 
 – Zet het de pizza 12 minuten in de oven op 12 minuten in de oven op 
240 °C.240 °C.

BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Dit recept is ideaal als u snel zelf pizza wilt maken maar er geen tijd is 
om het deeg te laten rusten! Nooit meer kant-en-klare pizza! Voortaan 
maakt u zelf binnen enkele minuten pizza met de Compact Cook. Kijk voor 
belegsuggesties bij de pizzarecepten op p. 38-39. 

Bereidingstijd 
5 min.

Voor 2 kleine pizza's
of 1 grote pizza

Kruismes 23  

 – 400 g bloem
 – 40 ml olijfolie
 – 1/2 theelepel zout
 – 1 eetlepel kristalsuiker
 – 1 zakje bakpoeder of 
gedehydrateerde bakkersgist
 – 200 ml lauwwarm water

INGREDIËNTEN:

Rusttijd 
15 min.
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Boerenbrood

 – Weeg de ingrediënten af .
 – Plaats het kruismeskruismes in de kom en doe het 
water en de gist in de kom .
 – Start programma 23 (BROOD- EN programma 23 (BROOD- EN 
PIZZADEEG).PIZZADEEG).
 – Doe na het geluidssignaalDoe na het geluidssignaal de overige 
ingrediënten in de kom en sluit het deksel .
 – Verwijder aan het einde van het programma 
het kruismeskruismes . 
 – Leg het deeg op een met bloem bestoven 
werkblad, vorm er een bal van en leg deze 
in een schaal die u afdekt met een vochtige 
theedoek . Laat het deeg 2 uur rusten op een 
warme plek .
 – Druk met uw duimen de lucht uit het deeg 
en vouw het meermalen naar binnen . Vorm 
zo een bal met de randen naar binnen 
gevouwen .
 – Leg het deeg op een bakplaat met bakpapier 
en laat het 30 minuten in de buurt van de 
oven rijzen .
 – Zet een ovenschaaltje met water in de oven 
en verwarm de oven voor op 240 °C240 °C .

 – Snijd met een scherp mes een ruitjespatroon 
in de bal .
 – Zet het deeg 30 minuten in de oven op 30 minuten in de oven op 
240 °C240 °C en verlaag de temperatuur dan tot 
200 °C200 °C gedurende 15 minuten.15 minuten.
 – Let op de garing: de korst moet mooi bruin 
zijn . Zet de oven uit, zet de deur op een kier 
en laat het brood nog 10 minuten in de oven 
rusten, voordat u ervan gaat genieten!    

  –– 400 g broodmeel (voor 400 g broodmeel (voor 
boerenbrood)boerenbrood)
  –– 10 g verse bakkersgist of 1 zakje 10 g verse bakkersgist of 1 zakje 
gedehydrateerde bakkersgistgedehydrateerde bakkersgist
  –– 1 theelepel kristalsuiker1 theelepel kristalsuiker
  –– 1 eetlepel zonnebloemolie1 eetlepel zonnebloemolie
  –– 2 volle theelepels zout2 volle theelepels zout
  –– 230 ml water230 ml water

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Belangrijk bij dit gerecht: geduld! Hoe meer u het deeg laat rijzen, des te 
luchtiger en lekkerder het brood zal zijn. Hebt u echt haast, gebruik dan 
het recept voor de Compact Cookrecept voor de Compact Cook voor vliegensvlug brood zonder rijstijd zonder rijstijd 
(zie het recept op p. 58).(zie het recept op p. 58). 
Om meergranenbrood te maken kunt u granen door het meel mengen en 
ze na het bakken over het licht bevochtigde brood strooien.

Kooktijd 
45 min.

Bereidingstijd 
5 min.

Voor 
1 brood

Kruismes 23  Rusttijd 
2 uur 30 min.

Brood, deeg en nagerechten Brood en deeg
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Vliegensvlug brood

 – Plaats het kruismeskruismes in de kom .
 – Weeg de ingrediënten af .
 – Doe het water en de gist in de kom en 
start het programma 23 (BROOD- EN programma 23 (BROOD- EN 
PIZZADEEG)PIZZADEEG)
 – Zet een ovenschaaltje met water in de oven 
en verwarm de oven voor op 60 °C.60 °C.
 – Voeg na het geluidssignaalna het geluidssignaal de overige 
ingrediënten toe en sluit het deksel . 
 – Leg het deeg op een met bloem bestoven 
werkblad .
 – Snijd het deeg in 5 gelijke delen en vorm 5 
deegballen .
 – Leg de 5 deegballen in de vorm van een 
bloem op een bakplaat met bakpapier, met 1 
bal in het midden en de 4 andere eromheen 
zoals bij een margriet . Leg de deegballen 
op 1 cm afstand van elkaar . Omdat ze 
tijdens het bakken wat opzetten, vormen 
de 5 deegballen zo een bijzonder brood 
dat bestaat uit 5 broodjes die je los kunt 
trekken .

 – Maak met een scherp mes 2 lichte 
inkepingen op de bovenkant van elke bal .
 – Zet het brood 20 minuten in de oven op 20 minuten in de oven op 
60 °C60 °C en daarna nog 20 minuten op 240 °C20 minuten op 240 °C .
 – Let op de garing: de korst moet mooi 
goudbruin zijn .
 – Zet de oven uit, zet de deur op een kier en 
laat het brood nog 15 minuten15 minuten in de oven 
rusten .

 – 400 g meel
 – 25 g verse bakkersgist of 1 zakje 
gedehydrateerde bakkersgist
 – 1 theelepel suiker
 – 2 volle theelepels fijn zout
 – 1 eetlepel olijfolie
 – 230 ml water

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Meng gehakte 
walnoten of 
hazelnoten door het 
deeg om het nog 
lekkerder en specialer 
te maken!

Kooktijd 
20 min.

Bereidingstijd 
10 min.

Voor 
4 personen

Kruismes 23  Rusttijd 
20 min.
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Ambachtelijk stokbrood 

 – Doe het water en de verse bakkersgist in 
de kom van de Compact CookCompact Cook en start 
programma 23 (BROOD- EN PIZZADEEG)programma 23 (BROOD- EN PIZZADEEG) .
 – Voeg na het geluidssignaalna het geluidssignaal meel en zout toe 
en sluit het deksel .
 – Bestuif aan het einde van het programma de 
handen met bloem en haal het deeg uit de 
kom . Verwijder voorzichtig het kruismes.kruismes.
 – Bewerk het deeg 1 tot 2 minuten met de 
handen en leg het in een schaal, die u afdekt 
met een licht vochtige theedoek . 
 – Laat het deeg minstens 2 uur rusten op 
een tochtvrije plek, tot het tot 2 keer de 
oorspronkelijke grootte is gerezen . 
 – Om te controleren of het deeg voldoende 
is gerezen, kunt u de omtrek van het deeg 
meten; de omtrek moet zijn verdubbeld .
 – Nadat u dit hebt gecontroleerd, verdeelt u 
het in twee gelijke deegballen .
 – Plet beide deegballen met de handpalm 
om de lucht eruit te drukken (dit heet 
'ontgassen') en rol het deeg nu rustig op .
 – Vorm op een met bloem bestoven werkblad 
de twee stokbroden door het deeg rustig uit 
te trekken .

 – Druk op de uiteinden om de kapjes te 
vormen . 
 – Snijd met een scherp mes strepen op de 
bovenkant van de stokbroden .
 – Leg de twee ze naast elkaar op een bakplaat 
met bakpapier . Zorg dat er minstens 10 cm 
ruimte tussen de stokbroden zit . 
 – Leg een theedoek over de twee stokbroden 
en laat ze 1 uur1 uur rusten . 
 – Verwarm de oven voor op 240 °C. 240 °C. Zet een Zet een 
ovenschaaltje water in de oven .ovenschaaltje water in de oven .
  –– Bevochtig de stokbroden licht met een Bevochtig de stokbroden licht met een 
kwastje of schone doek voordat u ze in de kwastje of schone doek voordat u ze in de 
oven zet . oven zet . 
 – Bestuif ze met meel en zet ze in de oven .
 – Laat ze ongeveer 20 minuten20 minuten bakken en 
controleer regelmatig of ze al klaar zijn . 
 – Open de deur van de oven niet TENZIJ de Open de deur van de oven niet TENZIJ de 
stokbroden gaar en mooi goudbruin zijn. stokbroden gaar en mooi goudbruin zijn. 
 – Laat de twee stokbroden buiten de oven 
afkoelen . Verwijder daarna eventueel 
overtollige meel . 

 – 400 g wit of volkoren meel, naar 
voorkeur
 – 230 ml water
 – 1 theelepel zout
 – 10 g verse bakkersgist (bij 
voorkeur) of anders 1 zakje 
gedehydrateerde bakkersgist

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Combineer deze heerlijke Combineer deze heerlijke 
stokbroden ook eens stokbroden ook eens 
met de recepten voor met de recepten voor 
zelfgemaakte jam uit de zelfgemaakte jam uit de 
Compact CookCompact Cook. . 
Om het deeg nog Om het deeg nog 

luchtiger te maken, laat u het nog luchtiger te maken, laat u het nog 
langer rusten zodat het goed kan langer rusten zodat het goed kan 
rijzen.rijzen.

Kooktijd 
20 min.

Bereidingstijd 
10 min.

Voor 
2 stokbroden

Kruismes 23  Rusttijd
3 uur

Brood, deeg en nagerechten Brood en deeg
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Focaccia

 – Weeg de ingrediënten af .
 – Plaats het kruismeskruismes in de kom . 
 – Doe gist en water in de kom .
 – Start programma 23 (BROOD- EN programma 23 (BROOD- EN 
PIZZADEEG).PIZZADEEG).
 – Open na het geluidssignaalOpen na het geluidssignaal het deksel en 
voeg de overige ingrediënten voor het deeg 
toe . Doe het deksel weer dicht .
 – Doe aan het einde van het programma het 
deeg in een schone schaal . 
 – Dek de schaal af met een theedoek en laat 
het deeg 2 uur2 uur rusten op een warme plek . 
Het deeg moet in grootte verdubbelen .
 – Verwarm de oven voor op 220 °C.220 °C.

 – Bewerk het deeg op een bakplaat met 
bakpapier met vier vingers (zonder de duim) 
en vorm een rechthoek . Druk er met wijs- en 
middelvinger deuken in, zonder gaten in het 
deeg te maken .
 – Vul elke deuk met een stukje geitenkaas, 
een halve olijf en een cherrytomaatje .
 – Bestrijk de bovenkant van het brood met 
olijfolie en strooi er Fleur de sel overheen .
 – Laat het nog 30 minuten30 minuten rusten en zet het 
dan 20 minuten in de oven op 220 °C.220 °C.

BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Pas dit recept gerust naar uw persoonlijke wens aan: comtékaas en 
spekjes, roquefort en noten, olijven en rozemarijn, alles kan!

Bereidingstijd 
15 min.

Kruismes 23  

Voor het deeg:Voor het deeg:
 – 250 g tarwemeel
 – 125 g licht tarwemeel
 – 125 g extra fijn tarwegriesmeel
 – 11 g fijn zout
 – 15 g bakkersgist
 – 20 ml olijfolie
 – 250 ml koud water

Voor het bakken:Voor het bakken:
 – 40 ml olijfolie
 – 3 snufjes Fleur de sel

Voor de garnering:Voor de garnering:
 – 20 cherrytomaatjes
 – 1 rol geitenkaas 
 – 1 potje zwarte olijven zonder pit

INGREDIËNTEN:

Rijstijd 
2,5 uur

Kooktijd 
20 min.
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Brioche 'Butchy' met crème fraîche

  –– Breek de eieren en weeg ze . Een gemiddeld ei weegt Breek de eieren en weeg ze . Een gemiddeld ei weegt 
50 tot 55 g, maar dit kan variëren afhankelijk van de 50 tot 55 g, maar dit kan variëren afhankelijk van de 
grootte van de eieren die u gebruikt .grootte van de eieren die u gebruikt .
  –– Vul de eieren aan tot de eieren en de melk samen Vul de eieren aan tot de eieren en de melk samen 
160 g wegen . Als 2 eieren bijvoorbeeld 100 g wegen, 160 g wegen . Als 2 eieren bijvoorbeeld 100 g wegen, 
doet u er 60 g melk bij om in totaal 160 g eieren en doet u er 60 g melk bij om in totaal 160 g eieren en 
melk te krijgen . Als ze 110 g wegen, doet u er maar melk te krijgen . Als ze 110 g wegen, doet u er maar 
50 g melk bij om 160 g te krijgen .50 g melk bij om 160 g te krijgen .
  –– Weeg de overige ingrediënten af .Weeg de overige ingrediënten af .
  –– Doe de melk en bakkersgist in de kom van de Doe de melk en bakkersgist in de kom van de 
Compact Cook .Compact Cook .
  –– Plaats het Plaats het kruismeskruismes in de kom . in de kom .
  –– Voeg de suiker, crème fraîche en eieren toe .Voeg de suiker, crème fraîche en eieren toe .
  –– Start Start programma 23 (BROOD- EN PIZZADEEG).programma 23 (BROOD- EN PIZZADEEG).
  –– Meng ondertussen het zout goed door het meel .Meng ondertussen het zout goed door het meel .
  –– Voeg Voeg na het geluidssignaalna het geluidssignaal meel en zout toe .  meel en zout toe . 
Doe het deksel op de pan om het programma te Doe het deksel op de pan om het programma te 
hervatten .hervatten .
  –– Verwijder aan het einde van het programma het Verwijder aan het einde van het programma het 
kruismeskruismes en haal het deeg uit de kom . en haal het deeg uit de kom .
  –– Vorm op een met bloem bestoven werkblad een bal . Vorm op een met bloem bestoven werkblad een bal . 
Leg deze in een schaal afgedekt met een vochtige Leg deze in een schaal afgedekt met een vochtige 
theedoek en laat het deeg theedoek en laat het deeg 2 uur2 uur rusten op een  rusten op een 
warme plek .warme plek .
  –– Doe het deeg op een met bloem bestoven werkblad .Doe het deeg op een met bloem bestoven werkblad .

  –– Druk met uw duimen de lucht uit het deeg en rol Druk met uw duimen de lucht uit het deeg en rol 
rustig op .rustig op .
  –– Verdeel het deeg in 10 gelijke delen en maak een Verdeel het deeg in 10 gelijke delen en maak een 
bal van elk deel . Druk hiervoor elk deegstuk uit tot bal van elk deel . Druk hiervoor elk deegstuk uit tot 
een vierkant en vouw de hoeken naar het midden . een vierkant en vouw de hoeken naar het midden . 
Vorm daarna een bal door het deeg tussen de Vorm daarna een bal door het deeg tussen de 
handpalmen te rollen .handpalmen te rollen .
  –– Leg de deegballen tenslotte in een beboterde Leg de deegballen tenslotte in een beboterde 
bakvorm, dicht naast elkaar maar zo dat ze elkaar bakvorm, dicht naast elkaar maar zo dat ze elkaar 
niet raken . Wanneer ze rijzen, komen de ballen niet raken . Wanneer ze rijzen, komen de ballen 
tegen elkaar aan te liggen .tegen elkaar aan te liggen .
  –– Dek het deeg af met een theedoek en laat het Dek het deeg af met een theedoek en laat het 
opnieuw een uur rusten.opnieuw een uur rusten.
  –– Zet een ovenschaaltje met water in de oven en Zet een ovenschaaltje met water in de oven en 
verwarm de oven voor op verwarm de oven voor op 150 °C150 °C . .
  –– Meng een eierdooier met 10 cl melk en bestrijk het Meng een eierdooier met 10 cl melk en bestrijk het 
deeg hiermee .deeg hiermee .
  –– Strooi er parelsuiker overheen (optioneel) .Strooi er parelsuiker overheen (optioneel) .
  –– Bak gedurende Bak gedurende 30 minuten op 150 °C30 minuten op 150 °C in de oven . in de oven .
  –– Strooi er als het is afgekoeld poedersuiker overheen Strooi er als het is afgekoeld poedersuiker overheen 
(optioneel) .(optioneel) .

 – 400 g bloem
 – ongeveer 50 à 60 ml melk
 – 160 ml crème fraîche
 – 80 g suiker
 – 2 eieren
 – 1 theelepel fijn zout
 – 15 g verse bakkersgist of 1 zakje 
gedehydrateerde bakkersgist
 – boter voor het invetten
 – parel- en/of poedersuiker (naar wens)
 – 1 eetlepel melk en 1 eierdooier om het 
deeg goudbruin te laten kleuren

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Om de brioche extra Om de brioche extra 
lekker te maken, kunt lekker te maken, kunt 
u enkele druppels u enkele druppels 
sinaasappelbloesem sinaasappelbloesem 
aroma toevoegen aan het aroma toevoegen aan het 

deeg. De crème fraîche en melk kunt deeg. De crème fraîche en melk kunt 
u vervangen door kwark, dat maakt u vervangen door kwark, dat maakt 
de brioche luchtiger.de brioche luchtiger.
Heeft u minder tijd maak dan geen Heeft u minder tijd maak dan geen 
10 bollen maar 1 grote bol en volg het 10 bollen maar 1 grote bol en volg het 
recept zoals beschreven .recept zoals beschreven .

Bereidingstijd 
10 min.

Voor 
4 tot 6 personen 

Kruismes 23  Rijstijd 
3u

Kooktijd 
30 min.

Brood, deeg en nagerechten Brood en deeg
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Vlechtbrood

 – Weeg de ingrediënten af .
 – Plaats het kruismeshet kruismes in de kom van de 
Compact Cook .
 – Voeg melk, suiker, gedehydrateerde 
bakkersgist, in stukjes gesneden boter en ei 
toe .
 – Start programma 23 (BROOD- EN programma 23 (BROOD- EN 
PIZZADEEG).PIZZADEEG).
 – Meng ondertussen het zout goed door de 
bloem .
 – Voeg na het geluidssignaalna het geluidssignaal bloem en zout 
toe . Doe het deksel op de pan om het 
programma te hervatten .
 – Laat het deeg aan het einde van het 
programma 2 uur2 uur rusten in de kom met 
gesloten deksel .
 – Verwijder het kruismeskruismes en stort het deeg op 
een met bloem bestoven werkblad .
 – Ontgas het deeg door er met de duimen in te 
drukken .
 – Verdeel het deeg in 3 gelijke delen en maak 
een bal van elk deel .
 – Rol elk van de ballen uit tot een rol van 20 
tot 30 cm lang .
 – Leg ze op een bakplaat met bakpapier .

 – Vlecht de 3 rollen samen .
 – Bedek de brioche met een theedoek en laat 
het deeg nog 1 uur1 uur rusten .
 – Meng een eierdooier met een beetje melk in 
een kommetje en bestrijk hiermee de brioche 
zodat deze mooi goudbruin wordt .
 – Strooi er parelsuiker overheen .
 – Zet een ovenschaaltje met water in de oven 
en zet het deeg in de koude oven . Zet de oven 
op 180 °C en laat 30 minuten bakken.180 °C en laat 30 minuten bakken.

 – 400 g bloem
 – 200 ml melk
 – 50 g suiker
 – 100 g boter, in kleine blokjes 
gesneden
 – 1 theelepel zout
 – 1 ei
 – 15 g verse bakkersgist of 1 zakje 
gedehydrateerde bakkersgist
 – 1 eierdooier met een beetje melk
 – parelsuiker (naar wens)

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
De rijstijd is van groot belang om een mooie, luchtige brioche te maken. Als De rijstijd is van groot belang om een mooie, luchtige brioche te maken. Als 
u haast hebt, kunt u de rijstijd van in totaal 3 uur overslaan door het deeg u haast hebt, kunt u de rijstijd van in totaal 3 uur overslaan door het deeg 
in de oven te laten rijzen. Verwarm de oven voor op 60 °C en zet er een in de oven te laten rijzen. Verwarm de oven voor op 60 °C en zet er een 
ovenschaaltje met water in. Zet het deeg 40 minuten op 60 °C in de oven en ovenschaaltje met water in. Zet het deeg 40 minuten op 60 °C in de oven en 
bak het daarna 30 minuten op 180 °C.bak het daarna 30 minuten op 180 °C.

Bereidingstijd 
10 min.

Voor 
1 grote brioche 

Kruismes 23  Rijstijd 
3u

Kooktijd 
30 min.
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Custard 

Banketbakkersroom 

 – Plaats het mixmesmixmes in de kom .
 – Weeg de ingrediënten af . Doe de melk in de 
kom, vervolgens de eieren en tenslotte de 
suiker .

 – Start programma 17 (CUSTARD EN programma 17 (CUSTARD EN 
BANKETBAKKERSROOM).BANKETBAKKERSROOM).
 – Schep de custard aan het einde van het 
programma in ovenschaaltjes of een kom en 
laat afkoelen . 

 – Weeg de ingrediënten af en zet ze klaar .
 – Plaats het mixmesmixmes in de kom .
 – Doe de ingrediënten in de kom en sluit het 
deksel .
 – Kies programmaprogramma 17 (CUSTARD EN 17 (CUSTARD EN 
BANKETBAKKERSROOM) BANKETBAKKERSROOM) en stel de 
snelheid in op stand 3 . Start het programma .

 – Schenk het mengsel aan het einde van 
het programma in een kom en leg er 
huishoudfolie overheen dat in contact komt 
met het room . Dit voorkomt dat er een vel 
op het oppervlak ontstaat .
 – Bewaar in de koelkast .

BEREIDING:

BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF

TIP VAN DE CHEF

Met dit recept maakt u de basis voor de îles flottantes. Het is echter Met dit recept maakt u de basis voor de îles flottantes. Het is echter 
ook heerlijk bij pecannotenbrownies (ook heerlijk bij pecannotenbrownies (recept op p. 73recept op p. 73) of chocolade-) of chocolade-
vanillemarmercake (vanillemarmercake (recept op p. 74recept op p. 74).).

Banketbakkersroom kent talloze toepassingen in de banketbakkerij: Banketbakkersroom kent talloze toepassingen in de banketbakkerij: 
als vulling voor soesjes en (fruit)taartjes, in tompoezen en vele andere als vulling voor soesjes en (fruit)taartjes, in tompoezen en vele andere 
gebaksoorten.gebaksoorten.
U kunt de room verder op smaak brengen door er een aroma naar keuze U kunt de room verder op smaak brengen door er een aroma naar keuze 
doorheen te mengen: vanillestokje, koffie- of karamelextract, chocolade, doorheen te mengen: vanillestokje, koffie- of karamelextract, chocolade, 
pistache-aroma, kaneel... De mogelijkheden zijn eindeloos!pistache-aroma, kaneel... De mogelijkheden zijn eindeloos!
Bovendien vormt banketbakkersroom de basis voor talloze andere Bovendien vormt banketbakkersroom de basis voor talloze andere 
roomvormen uit de Franse keuken, zoals crème madame en crème roomvormen uit de Franse keuken, zoals crème madame en crème 
diplomate, crème mousseline, frangipane enz. Er valt zoveel te variëren!diplomate, crème mousseline, frangipane enz. Er valt zoveel te variëren!

Bereidingstijd 
2 min.

Bereidingstijd 
5 min.

Voor 
4 personen

(500 ml custard)

Voor 
4 personen

(500 ml custard)

Mixmes

Mixmes

17  

17  

Kooktijd 
12 min.

Kooktijd 
12 min.

 – 500 ml halfvolle of volle melk
 – 6 eierdooiers
 – 70 g kristalsuiker
 – 2 zakjes vanillesuiker

 – 500 ml halfvolle of volle melk
 – 50 g bloem
 – 2 hele eieren
 – 2 eierdooiers
 – 10 g vanillesuiker
 – 70 g kristalsuiker
 – merg van 1 vanillestokje

INGREDIËNTEN:

INGREDIËNTEN:

Brood, deeg en nagerechten Brood en deeg
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Meringue 

 – Plaats de gardegarde in de kom van de Compact Compact 
Cook.Cook.
 – Weeg de ingrediënten af .
 – Doe de eiwitten en het zout in de kom .
 – Verwarm de oven voor op 110 °C.110 °C.
 – Kies programma 20 (KLOPPEN)programma 20 (KLOPPEN), en zet en zet 
de temperatuur op 37 °C en de tijd op 7 de temperatuur op 37 °C en de tijd op 7 
minutenminuten door op 'Temperature' en 'Time' 
te drukken en beide instellingen met de 
hoofdknop aan te passen .
 – Start het programma .
 – Voeg 5 minuten na het begin van het 5 minuten na het begin van het 
programmaprogramma rustig de fijne tafelsuiker toe via 
de opening in het deksel .

 – Kies opnieuw programma 20 (KLOPPEN)programma 20 (KLOPPEN) op 
2 minuten op stand 22 minuten op stand 2 .
 – Start het programma en voeg langzaam 
de poedersuiker toe via de opening in het 
deksel .
 – Schep het mengsel met de spatelde spatel in een 
spuitzak .
 – Leg bakpapier op een bakplaat .
 – Spuit toefjes van het meringuemengsel 
hierop .
 – Zet het in de oven op 110 °C gedurende 10 110 °C gedurende 10 
minuten en daarna op 90 °C gedurende 120 minuten en daarna op 90 °C gedurende 120 
minuten.minuten.
 – Zet de oven uit en laat de deur openstaan 
totdat de meringues zijn afgekoeld .

 – 150 g eiwitten (op 
kamertemperatuur, +/- 5 stuks)
 – 150 g  fijne tafelsuiker
 – 150 g poedersuiker
 – 1 snufje zout
 – 1 spuitzak

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Serveer de meringues Serveer de meringues 
met een lekker kopje met een lekker kopje 
koffie of warme koffie of warme 
chocolademelk voor de chocolademelk voor de 
kinderen.kinderen.
Bewaar de meringues Bewaar de meringues 

in een metalen koekblik. Maak met in een metalen koekblik. Maak met 
de overgebleven eierdooiers zelf de overgebleven eierdooiers zelf 
mayonaise in de mayonaise in de Compact Cook Compact Cook 
of bijvoorbeeld hollandaisesaus of of bijvoorbeeld hollandaisesaus of 
custardcustard. De recepten vindt u elders in . De recepten vindt u elders in 
dit boek.dit boek.

Kooktijd 
2 uur 10 min.

Bereidingstijd 
15 min.

Voor 
4 personen

Garde 20  
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Wafels

 – Weeg de ingrediënten af .
 – Plaats het kruismeshet kruismes in de kom van de 
Compact Cook.Compact Cook.
 – Doe alle ingrediënten behalve de boter in de 
kom en start het programma 25 (BESLAG programma 25 (BESLAG 
VOOR PANNENKOEKEN, WAFELS EN VOOR PANNENKOEKEN, WAFELS EN 
BEIGNETS).BEIGNETS).

 – Laat het deeg 2 uur rusten in een schaal .
 – Laat de boter smelten met programma 18 programma 18 
(SMELTEN)(SMELTEN) en doe het bij het deeg . 
 – Giet het deeg in een wafelijzer .
 – Bak de wafels goudbruin, bestrooi eventueel 
met poedersuiker voor het serveren .

BEREIDING:

TIP VAN DE CHEF
Om gebakken wafels weer op te warmen, kunt u ze een minuutje in het Om gebakken wafels weer op te warmen, kunt u ze een minuutje in het 
broodrooster doen. Dan worden ze weer heerlijk knapperig! Serveer ze broodrooster doen. Dan worden ze weer heerlijk knapperig! Serveer ze 
met zelfgemaakte chocolade-hazelnootpasta uit de met zelfgemaakte chocolade-hazelnootpasta uit de Compact Cook Compact Cook of of 
aardbeienjam. De recepten vindt u elders in dit boek.aardbeienjam. De recepten vindt u elders in dit boek.

Kooktijd 
3 à 4 min.

afhankelijk van het wafelijzer

Bereidingstijd 
5 min.

Voor 
4 personen

Kruismes 18  

 – 250 g bloem
 – 2 grote eieren
 – 1 theelepel fijn zout
 – 50 g (room)boter
 – 360 ml melk
 – 30 g kristalsuiker
 – 1 zakje gist

INGREDIËNTEN:

Beignets 

 – Plaats het kruismeshet kruismes in de kom .
 – Voeg de melk en gist toe .
 – Start programma 23 (BROOD- EN programma 23 (BROOD- EN 
PIZZADEEG).PIZZADEEG).
 – Voeg na het geluidssignaalna het geluidssignaal de overige 
ingrediënten toe, behalve de olie en 
poedersuiker .
 – Start aan het einde na programma 23  
programma 25 (BESLAG VOOR programma 25 (BESLAG VOOR 
PANNENKOEKEN, WAFELS EN BEIGNETS).PANNENKOEKEN, WAFELS EN BEIGNETS).
 – Doe het deeg in een schaal, leg een schone 
doek over de kom en laat het deeg 1 uur1 uur rusten . 
 
 

 – Leg het deeg op een met bloem bestoven 
werkblad .
 – Gebruik een deegroller om het deeg uit te rollen 
tot een dikte van ongeveer 1 cm .
 – Gebruik een glas of uitsteekvorm om 
deegrondjes uit te steken .
 – Bedek ze met een schone doek en laat ze 60 60 
minutenminuten rusten .
 – Bak de beignets in de frituurpan op 180 °C180 °C of 
in een pan olie gedurende ongeveer 5 minuten.ongeveer 5 minuten.
 – Let op, de beignets moeten aan beide kanten 
goudbruin worden .
 – Laat ze uitlekken op keukenpapier .
 – Bestrooi ze met poedersuiker en serveer ze 
lauwwarm .

 – 2 eieren 
 – 1 zakje gedehydrateerde 
bakkersgist 
 – 30 g suiker

 – 50 g gezouten boter, in 
stukjes
 – 250 g bloem
 – 75 ml melk

 – poedersuiker
 – olie om te frituren

BEREIDING:

INGREDIËNTEN: TIP VAN DE CHEF

U kunt de beignets voor het U kunt de beignets voor het 
bakken vullen Zie hiervoor bakken vullen Zie hiervoor 
bijvoorbeeld de recepten bijvoorbeeld de recepten 
in dit boek: jam, compote, in dit boek: jam, compote, 
chocolade-hazelnootpasta... chocolade-hazelnootpasta... 
De mogelijkheden zijn De mogelijkheden zijn 

eindeloos! Voor het vullen van de beignets eindeloos! Voor het vullen van de beignets 
legt u een eetlepel van de gewenste legt u een eetlepel van de gewenste 
vulling in het midden van de uitgestoken vulling in het midden van de uitgestoken 
deegrondjes. Bedek elke cirkel met een deegrondjes. Bedek elke cirkel met een 
tweede cirkel en druk de randen met uw tweede cirkel en druk de randen met uw 
vingers op elkaar. Bak de beignets zoals in vingers op elkaar. Bak de beignets zoals in 
het recept staat. Genieten maar!het recept staat. Genieten maar!  
U kunt ook U kunt ook knapperige Spaanse churros knapperige Spaanse churros 
maken, schep daarvoor het beignetdeeg maken, schep daarvoor het beignetdeeg 
in een spuitzak met een grote, idealiter in een spuitzak met een grote, idealiter 
gekartelde spuitmond, spuit slierten van ca. gekartelde spuitmond, spuit slierten van ca. 
10 cm lengte en frituur tot ze goudbruin zijn. 10 cm lengte en frituur tot ze goudbruin zijn. 
Bestrooi de churros voor het opdienen met Bestrooi de churros voor het opdienen met 
wat suiker.wat suiker.

Kooktijd 5 min.
in frituurpan of pan met olie

Bereidingstijd 
15 min.

Voor 
15 kleine donuts

Kruismes 23  
25  

Rusttijd 
2u

25

Rusttijd 
2u

Brood, deeg en nagerechten Brood en deeg
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Crêpebeslag

 – Weeg de ingrediënten af .
 – Plaats het kruismeskruismes in de kom en doe alle 
ingrediënten behalve de boter in de kom .
 – Start programma 25 (BESLAG VOOR programma 25 (BESLAG VOOR 
PANNENKOEKEN, WAFELS EN BEIGNETS).PANNENKOEKEN, WAFELS EN BEIGNETS).
 – Laat het beslag twee uur rusten .
 – Laat voor het bakken de boter smelten met 
programma 18 (SMELTEN)programma 18 (SMELTEN) en doe het bij het 
deeg . 
 – Bak de crêpes in een hete koekenpan met 
een beetje boter .

 – 250 g bloem, gezeefd
 – 500 ml melk
 – 4 eieren
 – 50 g boter
 – 30 g kristalsuiker
 – 1 snufje zout
 – 1 zakje vanillesuiker
 – eventueel een smaakmaker, 
zoals vanille-extract, 
oranjebloesemwater, rum of 
cognac

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Heerlijk bestrooid met 
suiker (gewone, fijne, 
rietsuiker, poedersuiker, 
basterdsuiker of 
gevuld met jam, 
vruchtencompote of 
hazelnootpasta (zie 

recept op p. 69), vers fruit, ijs met/
zonder slagroom etc., 
Serveer de crêpes (lauw)warm.

Bereidingstijd 
5 min.

Voor 
20 crêpes

Kruismes 18  Rusttijd 
2u 25

67

Slagroom

 – Voordat u met het recept begint: zorg dat de 
slagroom tenminste 3 uur 3 uur in de koelkast heeft 
gestaan en tenminste 20 minuten20 minuten in de vriezer . 
De kom en garde van de Compact CookCompact Cook 
moeten minstens 1 uurminstens 1 uur in de koelkast hebben 
gestaan .
 – Doe de poedersuiker in de kom . Als u alleen 
fijne witte suiker hebt, doet u deze in de kom 
met het kruismeskruismes en mixt u 20 seconden op 20 seconden op 
stand 10stand 10 om poedersuiker te krijgen .

 – Plaats de garde garde in de kom 
 – Doe de slagroom in de kom .
 – Start programma 20 (KLOPPEN) stel de tijd in programma 20 (KLOPPEN) stel de tijd in 
op 4 minuten op 4 minuten en start het programma .
 – Open 30 seconden30 seconden nadat het programma is 
gestart het klepje van het deksel,  het klepje van het deksel, zodat u 
kunt zien wanneer de slagroom de gewenste 
consistentie bereikt .

 – 400 ml slagroom die minimaal 3 minimaal 3 
uur in de koelkastuur in de koelkast en 20 minuten 
voor het kloppen in de vriezer 
heeft gestaan
 – 40 g poedersuiker of kristalsuiker 
 
LET OP: LET OP: 
 – Zet de kom van de Compact Cook 
en de garde tenminste 1 uur in de tenminste 1 uur in de 
koelkast, koelkast, ter voorbereiding op het 
maken van dit recept .

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Let op dat de room geen boter wordt. Let op dat de room geen boter wordt. 
Stop het apparaat zodra de gewenste Stop het apparaat zodra de gewenste 
consistentie is bereikt. De kloptijd is consistentie is bereikt. De kloptijd is 
o.a. afhankelijk van de samenstelling o.a. afhankelijk van de samenstelling 
van de room die u gebruikt, de van de room die u gebruikt, de 
temperatuur van de kamer en van temperatuur van de kamer en van 
de kom van de de kom van de Compact Cook. De Compact Cook. De 

kloptijd kan 3 tot 5 minuten bedragen. kloptijd kan 3 tot 5 minuten bedragen. Om zeker Om zeker 
te weten dat de slagroom klaar is, houdt u de kom te weten dat de slagroom klaar is, houdt u de kom 
ondersteboven. Als de slagroom aan de kom blijft ondersteboven. Als de slagroom aan de kom blijft 
plakken zonder los te laten, bent u klaar!plakken zonder los te laten, bent u klaar!

Bewaar in de koelkast in een goed afgesloten kom Bewaar in de koelkast in een goed afgesloten kom 
of bak zodat de room niet gaat ruiken naar andere of bak zodat de room niet gaat ruiken naar andere 
voedingsmiddelen. De slagroom moet snel (binnen voedingsmiddelen. De slagroom moet snel (binnen 
24 tot maximaal 48 uur) worden gegeten. Het recept 24 tot maximaal 48 uur) worden gegeten. Het recept 
voor geslagen room is hetzelfde, maar dan zonder voor geslagen room is hetzelfde, maar dan zonder 
suiker!suiker!
Op p. 92 vindt u de beschrijving voor geslagen Op p. 92 vindt u de beschrijving voor geslagen 
room op basis van mascarpone, in het recept voor room op basis van mascarpone, in het recept voor 
merinquetaart.merinquetaart.
IJs, taart, wafels, fruitsalade, soesjes, IJs, taart, wafels, fruitsalade, soesjes, 
chocoladetaartjes. Slagroom is te gebruiken bij talloze chocoladetaartjes. Slagroom is te gebruiken bij talloze 
desserts die u met de Compact Cook kunt maken!desserts die u met de Compact Cook kunt maken!

Bereidingstijd 
5 min.

Voor 
4 personen

Garde HANDMATIG  
20

Brood, deeg en nagerechten Brood en deeg
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Aardbeienjam 

American pancakes

 – Was de aardbeien, verwijder het kroontje en 
snijd ze doormidden .
 – Plaats het kruismeskruismes in de kom 
 – Doe de aardbeien, suiker en citroensap in 
de kom .
 – Start programma 15 (JAM EN COMPOTES).programma 15 (JAM EN COMPOTES). 
 – Laat het klepje van het deksel open.het klepje van het deksel open.
 – Voeg na 10 minuten koken Voeg na 10 minuten koken de agaragar toe 
via de opening in het deksel .

 – Sluit het klepje van het deksel om spatten Sluit het klepje van het deksel om spatten 
te voorkomen.te voorkomen.
 – Voor jam zonder stukjes stelt u de bereiding 
handmatig in: stand 4, 20 seconden.handmatig in: stand 4, 20 seconden.
 – Controleer de textuur en mix nog wat langer 
indien nodig .
 – Doe de jam in jampotten, sluit de potten 
en zet ze ondersteboven neer totdat de jam 
helemaal is afgekoeld .

 – 750 g aardbeien
 – 400 g kristalsuiker

 – 1 eetlepel citroensap
 – 2 g agaragar

 – Plaats het kruismeskruismes in de kom .
 – Voeg de in kleine stukjes gesneden boter toe .
 – Start programma 18 (SMELTEN).programma 18 (SMELTEN).
 – Doe de boter aan het einde van het programma 
apart in een kom .
 – Weeg ondertussen de overige ingrediënten af en 
zet ze klaar . 
 – Meng de gist met de bloem (of gebruik 
zelfrijzend bakmeel) .

 – Doe de melk in de kom en voeg de bloem, 
samen met gist, eieren, suiker, vanillesuiker, 
snufje zout en gesmolten boter toe .
 – Start programma 25 (BESLAG VOOR programma 25 (BESLAG VOOR 
PANNENKOEKEN, WAFELS EN BEIGNETS).PANNENKOEKEN, WAFELS EN BEIGNETS).
 – Laat het deeg 1 uur rusten op een koele plek1 uur rusten op een koele plek . 
Hierdoor worden de pancakes luchtiger .
 – Bak ze in een hete koekenpan met een beetje 
boter .

BEREIDING:

INGREDIËNTEN:

BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
U kunt dit recept U kunt dit recept 
natuurlijk ook maken natuurlijk ook maken 
met andere fruitsoorten, met andere fruitsoorten, 
zoals gemengd rood fruit, zoals gemengd rood fruit, 
frambozen, bramen, zwarte frambozen, bramen, zwarte 
bessen enz. bessen enz. 

Misschien moet u afhankelijk van het Misschien moet u afhankelijk van het 
gekozen fruit de kooktijd aanpassen. Dit gekozen fruit de kooktijd aanpassen. Dit 
kan voordat u het programma start of kan voordat u het programma start of 
daarna door het programma te pauzeren, daarna door het programma te pauzeren, 
op de knop 'Time' te drukken en de op de knop 'Time' te drukken en de 
tijd met behulp van de hoofdknop te tijd met behulp van de hoofdknop te 
veranderen. Voeg een kaneelstokje en een veranderen. Voeg een kaneelstokje en een 
vanillestokje toe voor een nog lekkerder vanillestokje toe voor een nog lekkerder 
resultaat. Deze jam smaak ook heerlijk resultaat. Deze jam smaak ook heerlijk 
bij het zelfgemaakte bij het zelfgemaakte briochebroodbriochebrood dat u  dat u 
maakt met de maakt met de Compact Cook Compact Cook (p. 61).(p. 61).

De boter kan naar wens worden vervangen door 40 g zonnebloemolie of 25 g kokosolie. In het laatste geval krijgen de pancakes een lichte De boter kan naar wens worden vervangen door 40 g zonnebloemolie of 25 g kokosolie. In het laatste geval krijgen de pancakes een lichte 
kokossmaak. Als u kiest voor kokosolie, doe de melk en de kokosolie dan samen in de kom. Start programma 18 (SMELTEN) om de kokosolie kokossmaak. Als u kiest voor kokosolie, doe de melk en de kokosolie dan samen in de kom. Start programma 18 (SMELTEN) om de kokosolie 
in de warme melk te laten smelten (kokosolie wordt hard als het koud is). Voeg aan het einde van het programma alle ingrediënten toe en start in de warme melk te laten smelten (kokosolie wordt hard als het koud is). Voeg aan het einde van het programma alle ingrediënten toe en start 
programma 25. Serveer met ahornsiroop, jam, chocoladepasta of bijv.  fruitcompote; laat u inspireren door de recepten in dit boek! Ook lekker: programma 25. Serveer met ahornsiroop, jam, chocoladepasta of bijv.  fruitcompote; laat u inspireren door de recepten in dit boek! Ook lekker: 
voeg ingrediënten toe aan het deeg voordat u de pancakes bakt (stukjes chocolade, geprakte banaan, bosbessen enz.). Leef u uit! Of maak voeg ingrediënten toe aan het deeg voordat u de pancakes bakt (stukjes chocolade, geprakte banaan, bosbessen enz.). Leef u uit! Of maak 
hartige (hartige) kleine pancakes, lekker bij bij de borrel!hartige (hartige) kleine pancakes, lekker bij bij de borrel!

Kooktijd 
20 min.

Kooktijd 
10 min.

Bereidingstijd 
10 min.

Bereidingstijd 
5 min.

Voor 
3 potten

ongeveer 
15 pancakes 

Kruismes

Kruismes

 – 300 ml melk
 – 3 eieren
 – 250 g bloem
 – 50 g boter 
 (of wat minder, naar wens) .
 – 30 g suiker
 – 1 zakje vanillesuiker
 – 1 zakje gist
 – 1 snufje zout

INGREDIËNTEN:

Rusttijd 
minimaal

1 uur
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Chocolade-hazelnootpasta

Appel-perencompote

 – Plaats het kruismeshet kruismes in de kom van de 
Compact Cook.Compact Cook.
 – Doe de hazelnoten in de kom . 
 – Stel de bereiding handmatig in: stand 10stand 10 
gedurende 20 seconden.20 seconden.
 – Gebruik de spatel om de randen van de kom 
schoon te schrapen en bewerk nogmaals 20 20 
seconden op stand 10.seconden op stand 10.

 – Gebruik nogmaals de spatel om de randen 
van de kom schoon te schrapen en bewerk 
nog eens 20 seconden op stand 10.20 seconden op stand 10.
 – Voeg de in stukken gehakte chocolade 
(puur en melk) toe, samen met het blikje 
melk, hazelnootolie en snufje zout .
 – Start programma 18 (SMELTEN).programma 18 (SMELTEN).
 – Schep de hazelnootpasta in een pot en 
gebruik binnen een maand . 

 – 50 g gepelde hazelnoten
 – 100 g pure chocolade
 – 190 g melkchocolade

 – 1 blikje gecondenseerde gezoete melk 397 g
 – 30 ml hazelnootolie
 – 1 snufje zout

 – Plaats het kruismeshet kruismes in de kom van de 
Compact Cook.Compact Cook.
 – Schil de appels en de peer en snijd ze in 
kleine stukken .
 – Doe ze in de kom van de Compact Cook.kom van de Compact Cook.
 – Voeg het citroensap, suiker en vanille toe .
 – Sluit het deksel en start programma 15 programma 15 
(JAM-COMPOTE).(JAM-COMPOTE).

 – Start aan het einde van het programma Start aan het einde van het programma 
het programma HAKKEN HAKKEN en hak 
alle ingrediënten fijn tot de gewenste 
consistentie .
 – Leeg de kom in een andere schaal en laat 
het afkoelen .

BEREIDING:

INGREDIËNTEN:

BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF

TIP VAN DE CHEF

Zelfs de grootste liefhebber Zelfs de grootste liefhebber 
van de marktleider in van de marktleider in 
hazelnootpasta zal hier gek op hazelnootpasta zal hier gek op 
zijn. Voor een perfect gladde zijn. Voor een perfect gladde 
textuur kunt u de hazelnoten textuur kunt u de hazelnoten 
weglaten.weglaten.

Hazelnootolie kan naar wens worden Hazelnootolie kan naar wens worden 
vervangen door nog meer hazelnoten. Wilt u vervangen door nog meer hazelnoten. Wilt u 
een pasta zonder palmolie maken? Controleer een pasta zonder palmolie maken? Controleer 
dan de samenstelling van de gebruikte dan de samenstelling van de gebruikte 
chocolade. Sommige merken gebruiken chocolade. Sommige merken gebruiken 
palmolie, andere niet. Varieer op dit recept palmolie, andere niet. Varieer op dit recept 
door pasta met een andere smaak te maken, door pasta met een andere smaak te maken, 
bijvoorbeeld met melk-, witte of pure chocolade, bijvoorbeeld met melk-, witte of pure chocolade, 
speculaas of karamel en gezouten boter... De speculaas of karamel en gezouten boter... De 
mogelijkheden zijn eindeloos! En smeren maar!mogelijkheden zijn eindeloos! En smeren maar!

Serveer de compote lauwwarm of koud met een koekje. Varieer op dit Serveer de compote lauwwarm of koud met een koekje. Varieer op dit 
recept door een lepel sinaasappelbloesemaroma toe te voegen of de suiker recept door een lepel sinaasappelbloesemaroma toe te voegen of de suiker 
te vervangen door een eetlepel honing. U kunt ook de vanille vervangen te vervangen door een eetlepel honing. U kunt ook de vanille vervangen 
door kaneel. De compote is zeer geschikt voor het vullen van zelfgemaakte door kaneel. De compote is zeer geschikt voor het vullen van zelfgemaakte 

beignets of als basiscompote voor een appelcrumble (zie het recept voor beignets op p. 69 beignets of als basiscompote voor een appelcrumble (zie het recept voor beignets op p. 69 
en voor crumble op p. 74).en voor crumble op p. 74).

Kooktijd 
5 min.

Kooktijd 
20 min.

Bereidingstijd 
5 min.

Bereidingstijd 
10 min.

Voor 
1 potje

Voor 
4 personen

Kruismes

Kruismes 15  
HAKKEN  

 – 5 appels 
 – 1 peer 
 – sap van 1/2 citroen
 – 30 g bruine basterdsuiker
 – 1/2 theelepel vanille-extract

INGREDIËNTEN:

15
HANDMATIG

25
18

18
HANDMATIG

Brood, deeg en nagerechten Brood en deeg
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Roodfruitcrumble 

Voor de crumble:Voor de crumble:
 – Weeg de boter af .
 – Plaats het kruismeshet kruismes in de komkom van de 
Compact Cook .
 – Snijd de boter in stukjes, doe de stukjes in de 
kom en start het programma 18 (SMELTEN)18 (SMELTEN) .
 – Weeg de overige ingrediënten af .
 – Giet de gesmolten boter over in een 
maatbeker met schenktuit . 
 – Doe de bloem, amandelpoeder, bruine 
basterdsuiker en vierkruidenpoeder in de 
Compact Cook .
 – Start programma 24 (TAARTDEEG).programma 24 (TAARTDEEG).
 – Voeg in de loop van het programma de boter 
geleidelijk toe via de opening in het deksel .
 – Haal het deeg uit de kom .
 – Houd dit apart .

Voor de compote met rood fruit:Voor de compote met rood fruit:
 – Plaats het kruismeskruismes in de kom en weeg de 
ingrediënten af .

 – Doe het diepvriesfruit in de kom met de 
suiker en boter .
 – Start programma 15 (JAM EN programma 15 (JAM EN 
COMPOTES).COMPOTES).
 – Verwarm halverwege het programma de 
oven voor op 220 °C.220 °C.
 – Verdeel de compote aan het einde van het 
programma over een diepe bakvorm of 
taartvorm .
 – Bedek de compote met het crumbledeeg .
 – Bak gedurende 15 minuten op 220 °C15 minuten op 220 °C .

Voor de crumble:Voor de crumble:
 – 200 g amandelpoeder
 – 200 g bruine basterdsuiker
 – 100 g bloem
 – 150 g roomboter 
 – 1 theelepel vierkruidenpoeder

Voor de compote met rood fruit:Voor de compote met rood fruit:
 – een zak rood fruit uit de diepvries, 
450 g
 – 50 g boter
 – 50 g bruine basterdsuiker

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Serveer de crumble met 
slagroom (recept op p. 71) of ijs!
U kunt eindeloos variëren op 
dit basisrecept met allerlei 
(seizoens)fruit, vers of uit 
de diepvries. Als u vers fruit 

gebruikt, doe dan extra water in de kom 
voordat u programma 15 (JAM-COMPOTE) 
start. 

Fruit uit de diepvries is handig omdat het 
het hele jaar voorhanden is. Bovendien 
bevat het van nature meer water en 
hoeft er dus geen extra water te worden 
toegevoegd om compote te maken. 

U kunt zelf amandelpoeder maken: koop 
hele gepelde amandelen en hak ze op stand 
10 in de Compact Cook.

Kooktijd 
20 min.

Bereidingstijd 
35 min.

Voor 
4 personen

Kruismes 18  24  
15  
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Taart met aardbei en kiwi

Voor de banketbakkersroom:Voor de banketbakkersroom:
 – Maak de banketbakkersroom (zie het recept 
op p . 67) .
 – Schep het mengsel in een kom en leg er 
huishoudfolie overheen dat in contact komt 
met de room . Dit voorkomt dat er een vel op 
het oppervlak ontstaat . 
 – Bewaar in de koelkast .

Voor het zanddeeg:Voor het zanddeeg:
 – Doe alle ingrediënten in de kom en start 
programma 24 (TAARTDEEG).programma 24 (TAARTDEEG).
 – Haal het deeg uit de kom, vorm het tot een 
bal en laat het 1 uur1 uur rusten in de koelkast .
 – Leg het deeg op een met bloem bestoven 
werkblad, rol het uit en leg het in een 
taartvorm . 
 – Gebruik een vork om veel gaatjes te prikken 
in het deeg .
 – Bak de bodem 15 tot 20 minuten op 210 °C15 tot 20 minuten op 210 °C . 
Let erop dat de bodem niet aanbrandt . 
 – Laat het afkoelen .

AfwerkingAfwerking
 – Vul een spuitzak met de banketbakkersroom 
en spuit een roomspiraal vanuit het midden 
van het zanddeeg tot aan de randen .
 – Leg de aardbeien, ontdaan van het kroontje 
en doormidden gesneden, evenals de in 
plakjes gesneden kiwi's erop .
 – Bestrooi de taart met poedersuiker .

Voor de banketbakkersroom:Voor de banketbakkersroom:
 – 500 ml volle melk
 – 2 hele eieren
 – 2 eierdooiers
 – 10 g vanillesuiker
 – 70 g kristalsuiker 

Voor het zanddeeg:Voor het zanddeeg:
 – 75 g suiker
 – 200 g bloem
 – 50 g amandelpoeder of hele 
gepelde amandelen
 – 125 g zachte boter, in kleine blokjes 
gesneden
 – 50 ml melk
 – 2 eierdooiers
 – 1 snufje zout 

Voor de garnering:Voor de garnering:
 – 500 g aardbeien
 – 3 kiwi's
 – poedersuiker
 – spuitzak

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF

Serveer de taart met 
een bolletje
vanille-ijs!

Bereidingstijd 
20 min.

Voor 
4 personen

• Kruismes
• Mixmes

17    
24  

Kooktijd 
15 à 20 min.

Rusttijd 
1 uur voor het deeg.

Brood, deeg en nagerechten Brood en deeg
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Driekoningentaart

Voor de spijsvulling:Voor de spijsvulling:
 – Plaats het kruismeskruismes en doe de amandelen in 
de kom .
 – Start programma 27 (MARSEPEIN).programma 27 (MARSEPEIN).
 – Open na het geluidssignaalOpen na het geluidssignaal het deksel om 
de wanden van de kom schoon te schrapen 
en voeg de overige ingrediënten voor de 
spijsvulling toe . Doe het deksel weer op de 
kom om het programma te hervatten .
 – Haal het mengsel uit de kom .

Voor het bladerdeeg:Voor het bladerdeeg:
 – Maak twee vellen bladerdeeg (zie het recept zie het recept 
op p. 58op p. 58) of gebruik 2 vellen kant-en-klaar 
bladerdeeg . 

AfwerkingAfwerking
 – Verwarm de oven voor op 180 °C.180 °C.
 – Rol het bladerdeeg zo uit dat het twee 
cirkels vormt . 
 – Leg de eerste cirkel op een bakplaat met 
bakpapier . 
 – Verdeel de spijsvulling over de eerste cirkel 
en verstop de boon erin . 
 – Leg de tweede cirkel erbovenop . 

 – Druk de randen aan met een vork om de 
twee cirkels aan elkaar te laten plakken .
 – Bestrijk de bovenkant van de taart met een 
eierdooier aangelengd met water .
 – Maak met de punt van een mes gebogen 
lijnen in het deeg maar snijd het niet te diep 
in . 
 – Bak gedurende 35 minuten op 180 °C35 minuten op 180 °C .

Voor de spijsvulling:Voor de spijsvulling:
 – 200 g kristalsuiker
 – 150 g zachte (room)boter
 – 200 g gepelde amandelen
 – 2 eieren
 – 50 ml cognac

Voor het bladerdeeg:Voor het bladerdeeg:
 – 250 g bloem
 – 250 g boter, in kleine blokjes in kleine blokjes 1 dag 1 dag 
van tevoren ingevrorenvan tevoren ingevroren
 – 125 ml water
 – 1 theelepel zout
 – 1 eierdooier om het deeg goudbruin 
te laten kleuren
 – 1 boon

OF gebruik 2 vellen kant-en-klaar 
bladerdeeg .

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Om de taart weer op te 
warmen: bestrooi met 
poedersuiker en zet de 
taart 10 minuten op 10 minuten op 
180 °C180 °C in de oven.

Bereidingstijd 
10 min.

(m.u.v. het deeg)

Voor 
4 personen

Kruismes 27    
24  

Kooktijd 
35 min.

Totale rusttijd van het deeg
1,5 uur 

(bij zelfgemaakt bladerdeeg)
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Pecannotenbrownies

 – Plaats het kruismeskruismes in de kom .
 – Voeg de amandelen en de pecannoten toe 
en hak ze fijn door één keer op PULSPULS te 
drukken . Druk indien nodig nogmaals één 
seconde op PULS . Maak de kom leeg .
 – Verwarm de oven voor op 180 °C.180 °C.
 – Plaats het mixmeshet mixmes in de kom van de 
Compact Cook .
 – Doe de boter en de chocolade in de kom .
 – Start programma 18 (SMELTEN).programma 18 (SMELTEN).
 – Voeg als het programma is afgelopen 
de eieren, suiker, vanillesuiker, bloem, 
pecannoten en amandelen toe .
 – Stel de bereiding handmatig in: 30 seconden 30 seconden 
op stand 2.op stand 2.
 – Vet een vierkante ovenschaal in met boter 
en bestrooi hem zodanig met kristalsuiker 
dat het gehele beboterde oppervlak bedekt is 
met suiker . 

 – Schep het mengsel in de schaal .
 – Bak de brownies 30 minuten op 180 °C30 minuten op 180 °C .
 – De brownies blijven steviger als u ze in de 
koelkast bewaart .

 – 3 eieren
 – 200 g pure chocolade
 – 120 g zachte roomboter
 – 80 g fijne kristalsuiker
 – 1 zakje vanillesuiker
 – 50 g bloem
 – 30 g gepelde amandelen
 – 100 g pecannoten

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Voor een nog lekkerder resultaat: snijd de brownies in blokjes, doop 
die voor de helft in gesmolten witte chocolade en bestrooi ze met 
nougatine.

Bereidingstijd 
10 min.

Voor 
4 personen

• Kruismes
• Mixmes

PULS  18  
HANDMATIG

Kooktijd 
30 min.

Brood, deeg en nagerechten Brood en deeg



74

Marmercake

 – Verwarm de oven voor op 170 °C.170 °C.
 – Plaats het kruismeskruismes in de kom van de 
Compact Cook .
 – Doe de gezouten boter in de kom de kom en start 
programma 18 (SMELTEN). programma 18 (SMELTEN). 
 – Voeg de slagroom en de kristalsuiker toe . 
 – Meng alles 30 seconden op stand 4. 4.
 – Doe 4 eieren en het zelfrijzend bakmeel in 
de komde kom .
 – Meng alles 30 seconden op stand 4 .
 – Doe de inhoud van de kom kom over in een 
andere kom en zet het weg .
 – Maak de kom schoon en droog hem af .
 – Plaats het mixmeshet mixmes in de kom .
 – Doe de in stukjes gesneden pure chocolade 
in de kom .
 – Start programma 18 (SMELTEN).programma 18 (SMELTEN).
 – Gebruik aan het einde van het programma 
de spatel om de randen van de kom schoon 
te schrapen .
 – Doe de helft van het achtergehouden 
mengsel in de kom.de kom.
 – Stel de bereiding handmatig in: 45 seconden Stel de bereiding handmatig in: 45 seconden 
op stand 4.op stand 4.
 – Schenk het chocoladebeslag nu over in 2 
aparte kommen . 

 – Voeg het vanille-aroma toe aan de ene helft 
van het beslag in de andere schaal en schep 
het er met de spatel goed doorheen .
 – Vet een cakevorm in met boter .
 – Schep een derde van het vanillebeslag op de 
bodem van de cakevorm en strijk het glad 
met de spatel .
 – Schep hierop de helft van het 
chocoladebeslag en strijk het glad .
 – Schep hierop nogmaals een derde deel van 
het vanillebeslag .
 – Schep hierop de andere helft van het 
chocoladebeslag en eindig met het laatste 
derde deel van het vanillebeslag .
 – Bak de cake 50 minuten op 170 °C 50 minuten op 170 °C . 
 – Controleer of de cake gaar is door er met 
een mes in te prikken: dat moet er droog uit 
komen . 
 – Laat afkoelen .
 – Haal de cake uit de vorm en serveer hem in 
plakken .

 – 120 g gezouten roomboter
 – 120 ml slagroom
 – 150 g kristalsuiker
 – 4 eieren
 – 220 g zelfrijzend bakmeel
 – 1 theelepel bakpoeder
 – 100 g pure chocolade
 – 1 theelepel vanille-aroma

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF

Lekker met heerlijke Lekker met heerlijke 
vanillevla, die u vanillevla, die u 
gemakkelijk zelf maakt gemakkelijk zelf maakt 
met met programma programma 
17 (CUSTARD EN 17 (CUSTARD EN 

BANKETBAKKERSROOM)BANKETBAKKERSROOM) van de van de  
Compact Cook: Compact Cook: klaar in 12 minutenklaar in 12 minuten  
(zie het recept op p. 63)!(zie het recept op p. 63)!

Kooktijd 
50 min.

Bereidingstijd 
15 min.

Voor 
6 personen

• Kruismes
• Mixmes

18  
HANDMATIG  
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Chocoladesinaasappelkoekjes

Voor het biscuitdeeg:Voor het biscuitdeeg:
 – Splits de eieren .  
 – Plaats de gardegarde in de kom .
 – Doe de eiwitten met een snufje zout in de kom .
 – Kies programma 20 (KLOPPEN)20 (KLOPPEN) en stel de tijd 
in op 4 minuten4 minuten door tweemaal op de knop 
'Time' te drukken en de tijd met behulp van de 
hoofdknop te veranderen .
 – Zet de eiwitten weg .
 – Verwarm de oven voor op 180 °C.180 °C.
 – Reinig en droog de kom .
 – Plaats het mixmesmixmes in de kom, doe de boter 
erbij en laat hem smelten door programma 18 programma 18 
(SMELTEN) te starten.(SMELTEN) te starten. Zet de gesmolten boter 
weg .
 – Spoel de kom af en plaats de garde garde erin .
 – Doe de 3 eierdooiers en de suiker erbij .
 – Stel de bereiding handmatig in: 5 minuten op 5 minuten op 
stand 4.stand 4.
 – Voeg de gesmolten boter toe . 
 – Stel de bereiding handmatig in: 30 seconden op 30 seconden op 
stand 2.stand 2.
 – Voeg vervolgens de bloem toe . 
 – Meng nogmaals 30 seconden op stand 2.30 seconden op stand 2.
 – Voeg nu de drie opgeklopte eiwitten toe .
 – Meng 1 minuut op stand 1.1 minuut op stand 1.
 – Schep het mengsel op een met bakpapier 
beklede bakplaat met opstaande rand . 
 – Bak het beslag 8 tot 10 minuten8 tot 10 minuten .
 – Controleer of de biscuit gaar is en of hij goed 
loskomt van de bakplaat .
 – Laat hem een beetje afkoelen en enigszins 
inzakken .
 – Maak ondertussen de gelei .

Voor de geleiVoor de gelei
 – Plaats het kruismeshet kruismes in de kom .
 – Doe de jam en het water in de kom .
 – Kies programma 15 (JAM-COMPOTES)programma 15 (JAM-COMPOTES) en 
stel de tijd in op 10 minuten10 minuten in plaats van 20 
minuten . Start het programma .
 – Voeg na 8 minuten (2 minuten voor het 8 minuten (2 minuten voor het 
einde van het programma)einde van het programma) de agaragar toe 
via het klepje van het deksel en wacht tot het 
programma is afgelopen .
 – Giet de nog warme gelei over de biscuit . 
 – Laat het geheel afkoelen en vervolgens 10 
minuten opstijven in de koelkast .

 
Voor de topping:Voor de topping:
 – Plaats het mixmesmixmes in de kom en doe er de in 
stukjes gehakte pure chocolade bij .
 – Start programma 18 (SMELTEN). programma 18 (SMELTEN). 

Afwerking:Afwerking:
 – Giet de chocolade over de met gelei bedekte 
biscuit .
 – Laat dit afkoelen in de koelkast .
 – Steek met een uitsteekvormpje rondjes uit de 
met gelei en chocolade bedekte biscuit . Dompel 
het uitsteekvormpje eerst in warm water, zodat 
het goed door de chocoladetopping snijdt .  
 – Geniet!

Voor het biscuitdeeg:Voor het biscuitdeeg:
 – 3 eieren
 – 90 g suiker
 – 90 g bloem
 – 20 g (room)boter 
 – 1 snufje zout

Voor de gelei:Voor de gelei:
 – 1 potje sinaasappel- of 
frambozenjam, naar smaak (370 g) 
 – 2 g agaragar
 – 2 eetlepels water

Voor de topping:Voor de topping:
 – 200 g pure bakkerschocolade
 – ronde uitsteekvorm van ongeveer 
5 cm doorsnee

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Vervang de jam 
voor de gelei door 
bijvoorbeeld aardbeien, 
frambozen of ander 
fruit, of probeer eens 
een topping van witte 

chocolade of melkchocolade. Bestrooi 
de topping bijvoorbeeld met nougatine 
of fijngehakte gesuikerde amandelen 
voor een nog feestelijker effect.

Bereidingstijd 
40 min.

Voor 
4 personen

18 chocoladesinaasappelkoekjes
 

• Kruismes
• Mixmes
• Garde

 
HANDMATIG

  
 

Kooktijd 
20 min.

1815 20

Brood, deeg en nagerechten Brood en deeg
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Chocolatechipcookies

 – Plaats het kruismes in de kom van de het kruismes in de kom van de 
Compact Cook.Compact Cook.
 – Doe het bloem, bakpoeder en in stukjes 
gesneden boter in de kom .
 – Meng alles 20 seconden op stand 3. 20 seconden op stand 3.
 – Gebruik de spatel om de randen van de kom 
schoon te schrapen .
 – Doe de rietsuiker en 1 zakje vanillesuiker in 
de kom .
 – Meng dit 30 seconden op stand 2.30 seconden op stand 2.
 – Doe 1 ei in de kom . 
 – Start het programma HAKKEN. programma HAKKEN.

 – Doe 90 g chocoladestukjes in de kom  en 
meng alles 15 seconden op stand 1.15 seconden op stand 1.
 – Verwarm de oven voor op 180 °C.180 °C.
 – Bekleed een bakplaat met bakpapier .
 – Rol kleine deegballetjes, druk ze lichtjes 
aan en leg ze niet te dicht bij elkaar op het 
bakpapier .
 – Bestrooi de balletjes met 10 g 
chocoladestukjes .
 – Bak de koekjes 15 minuten op 180 °C.15 minuten op 180 °C.
 – Laat afkoelen .

 – 250 g bloem
 – 1/2 zakje bakpoeder
 – 125 g roomboter
 – 150 g rietsuiker
 – 1 zakje vanillesuiker
 – 1 ei
 – 100 g chocolade in kleine stukjes

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Voeg voor nog 
zachtere en lekkerdere 
cookies een beetje 
melk en stukjes witte 
chocolade toe. Voor 
de verandering kunt 
u ook amandelen of 

hazelnoten toevoegen die u fijnhakt 
in de Compact Cook.

Kooktijd 
15 min.

Bereidingstijd 
10 min.

Voor 
15 koekjes

Kruismes HANDMATIG  
HAKKEN  
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Ile flottante

Voor de custard:Voor de custard:
 – Maak de custard (zie het recept op p. 67zie het recept op p. 67) .
 – Houd de eiwitten apart om er de 'eilandjes' 
mee te maken .
 – Giet de custard in afsluitbare bakjes of in een 
grote afsluitbare schaal en zet het weg . 
 – Was de kom af .

Voor de opgeklopte eiwitten:Voor de opgeklopte eiwitten:
 – Plaats de gardegarde in een schone en droge kom .
 – Doe de eiwitten en het zout in de kom .
 – Start programma 19 (ILE FLOTTANTE).programma 19 (ILE FLOTTANTE).

 – Schep het opgeklopte eiwit in mooie stukken 
uit de kom en leg ze op een schaal die is 
bedekt met keukenpapier om het overtollige 
vocht uit het eiwit op te nemen .
 – Leg de stukken eiwit op de custard en verdeel 
hierover vervolgens de vloeibare karamel en het 
amandelschaafsel .

Voor de custard:Voor de custard:
 – 500 ml halfvolle of volle melk
 – 6 eierdooiers
 – 70 g kristalsuiker
 – 2 zakjes vanillesuiker

Voor de opgeklopte eiwitten:Voor de opgeklopte eiwitten:
 – 6 eiwitten
 – 1 snufje zout

Voor de afwerking:Voor de afwerking:
 – vloeibare karamel
 – amandelschaafsel

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Hebt u liever langer gegaard eiwit, leg de stukken dan nadat u ze uit de kom schept nog 2 minuten op 180 °C in de oven. 
Bestrooi het eiwit in plaats van met amandelschaafsel eens met fijngehakte pistachenootjes, koffiebonen of chocolade. Ook 
kunt u de custard een smaakje naar keuze geven, bijvoorbeeld pistache, koffie of chocolade.
Het gegaarde eiwit kan een laagje vormen op de bodem van de kom. Dat is normaal. Laat de kom weken in warm water en maak 
hem schoon met de schuurzijde van een pannensponsje of indien nodig met een staalspons.

Bereidingstijd 
5 min.

Voor 
4 personen

• Mixmes
• Garde

17  
19  

Kooktijd 
22 min.

Brood, deeg en nagerechten Brood en deeg
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Roomsoesjes

Voor de craquelin (naar wens):Voor de craquelin (naar wens):
 – Plaats het kruismes.kruismes.
 – Doe de ingrediënten voor de craquelin in de 
kom en start programma 24 (TAARTDEEG).programma 24 (TAARTDEEG).
 – Maak van het deeg een bal en rol die op het 
werkblad uit tot een lap van 0,5 cm dik .
 – Zet het deeg 1 uur1 uur op een koele plaats . 

Voor de banketbakkersroom:Voor de banketbakkersroom:
 – Maak de banketbakkersroom volgens het 
recept op p . 63 .
 – Giet de room in een schaal en leg er 
huishoudfolie overheen, zodanig dat het in 
contact met het oppervlak komt, om het 
ontstaan van een vel te vermijden . 
 – Bewaar in de koelkast . Deze room wordt 
gebruikt om de soesjes te vullen . 

Voor de soesjes:Voor de soesjes:
 – Maak de soesjes (zie het recept op p. 59zie het recept op p. 59) . 
 
Afwerking:Afwerking:
 – Vul de soesjes zodra ze zijn afgekoeld tot 
kamertemperatuur met de banketbakkersroom . 
 – Maak hiervoor een gaatje aan de onderkant 
van elk soesje . 
 – Doe de banketbakkersroom in een spuitzak 
met vulmondje .
 – Vul hiermee elk soesje door het gaatje . 
 – Steek met een uitsteekvormpje ter grootte van 
een soesje rondjes in de craquelin en leg op elk 
soesje een rondje .

Voor de soesjes:Voor de soesjes:
 – 150 ml water
 – 80 g roomboter
 – 120 g bloem
 – 3 hele eieren
 – 1/2 theelepel fijn zout
 – spuitzak

Voor de banketbakkersroom:Voor de banketbakkersroom:
 – 500 ml volle melk
 – 2 eierdooiers
 – 2 hele eieren
 – 70 g kristalsuiker
 – 2 zakjes vanillesuiker
 – spuitzak met vulmondje  
  
Voor de craquelin (naar wens):Voor de craquelin (naar wens):
 – 80 g zachte boter
 – 100 g bruine basterdsuiker
 – 100 g bloem
 – uitsteekvorm ter grootte van een 
soesje om de craquelin uit te steken

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Met levensmiddelenkleurstof kunt u de craquelin de kleur geven die past 
bij de gelegenheid.

Bereidingstijd 
20 min.

Voor 
20 soesjes

• Kruismes
• Mixmes

17   26
24  

Kooktijd 
30 min.
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Chocolade-eclairs

Voor het soezendeeg:Voor het soezendeeg:
 – Meng het zout met de bloem .
 – Plaats het mixmeshet mixmes in de kom .
 – Doe boter en water in de kom .
 – Start programma 26 (SOEZENDEEG).programma 26 (SOEZENDEEG).
 – OpenOpen na het eerste geluidssignaalna het eerste geluidssignaal het deksel 
en voeg de bloem toe . 
 – Sluit het deksel om het programma weer op 
te starten en laat het klepje van het deksel laat het klepje van het deksel 
open.open.
 – Na het tweede geluidssignaalNa het tweede geluidssignaal start het 
programma een rustperiode van 10 minuten10 minuten . 
Wacht tot het einde van de rusttijd en de 
volgende piep .
 – Verwarm ondertussen de oven voor op 
200 °C 200 °C en leg bakpapier op een bakplaat .
 – Vul de spuitzak .
 – Druk bij het derde geluidssignaal bij het derde geluidssignaal op de 
hoofdknop om het programma opnieuw te 
starten en voeg direct het eerste ei toe via het 
klepje van het deksel .
 – Voeg het tweede ei 30 seconden later30 seconden later toe en 
het 33ee ei 30 seconden  ei 30 seconden daarna . 
 – Doe na het programma het soezendeeg in 
een spuitzak en maak op het bakpapier 
mooie rechte eclairs van 2 cm breed .
 – Zorg dat er ongeveer 2 cm ruimte zit tussen 
de eclairs omdat ze groter worden tijdens het 
bakken .
 – Zet de bakplaat in de oven en verlaag de 
temperatuur direct naar 180 °C180 °C . Bak de 
eclairs in ongeveer 30 minuten 30 minuten .Houd het 
bakproces in de gaten, maar doe de oven 
pas open als de tijd om is, anders zakken de 
eclairs in .

 –  Zet de oven uit wanneer de eclairseclairs 
goudbruin zijn en zet de deur op een kier .
 – Laat de eclairs 15 minuteneclairs 15 minuten rusten voordat u 
ze uit de oven haalt, zodat ze niet inzakken . 

Voor de chocoladebanketbakkersroom:Voor de chocoladebanketbakkersroom:
 – Was de kom van de Compact CookCompact Cook af .
 – Plaats het kruismeskruismes in de kom.kom.
 – Doe de bakkerschocolade in de kom .
 – Stel de bereiding handmatig in: 15 seconden 15 seconden 
op stand 10.op stand 10.
 – Doe de chocolade in een andere kom .
 – Plaats het mixmesmixmes in de kom .
 – Doe de melk, bloem, eieren, kristalsuiker en 
vanillesuiker in de kom .
 – Kies programma 17 (CUSTARD EN programma 17 (CUSTARD EN 
BANKETBAKKERSROOM) en stel de BANKETBAKKERSROOM) en stel de 
snelheid in snelheid in op 3op 3 door op de knop 'Speed' te 
drukken en de snelheid te wijzigen met de 
hoofdknop . Start het programma .
 – Plaats zodra het programma afgelopen is 
het kruismeskruismes in de kom en voeg de in stukjes 
gehakte chocolade en het cacaopoeder toe .
 – Stel de bereiding handmatig in: 20 seconden20 seconden 
op stand 6.stand 6.
 – Doe het mengsel in een ovenschaal en leg er 
huishoudfolie overheen dat in contact komt 
met de room zodat er geen vel ontstaat . Zorg 
ervoor dat er ook in de hoeken geen ruimte 
overblijft tussen het folie en de room .
 – Zet de room zodra hij is afgekoeld in de 
koelkast .  
 
 

Afwerking:Afwerking:
 – Vul de eclairs met de chocoladeroom zodra 
ze zijn afgekoeld tot kamertemperatuur . 
 – Maak onderin elke eclair drie kleine gaatjes .
 – Doe de room in een spuitzak .
 – Vul elke eclair door de drie gaatjes . 
 
Voor het glazuur:Voor het glazuur:
 – Week de gelatineblaadjes in koud water . 
 – Plaats het mixmes in de kom van de 
Compact Cook .
 – Doe water, suiker, gelatineblaadjes en 
slagroom in de kom .
 – Start programma 5 (SNELLE SAUS) en stel programma 5 (SNELLE SAUS) en stel 
de tijd in op 10 minuten, stand 2. Laat de tijd in op 10 minuten, stand 2. Laat het het 
klepje van het deksel open.klepje van het deksel open.
 – Voeg de cacao toe en mix 20 seconden op mix 20 seconden op 
stand 3.stand 3.
 – Gebruik de spatel om de randen van de 
kom schoon te schrapen en hervat het hervat het 
programma 20 seconden op stand 3.programma 20 seconden op stand 3.
 – Giet het glazuur in een diep bord of in 
een schaal die groot genoeg is om er de 
bovenkant van de eclairs in te kunnen dopen . 
 – Laat het glazuur een beetje afkoelen .
 – Doop de gevulde eclairs met de bovenkant in 
het glazuur en leg ze op een bord of platte 
schaal . 
 – Laat het glazuur opstijven door de eclairs 
minimaal 1 uurminimaal 1 uur op een koele plaats te zetten .

Voor het soezendeeg:Voor het soezendeeg:
 – 150 ml water
 – 80 g roomboter
 – 120 g bloem
 – 3 hele eieren
 – 1/2 theelepel fijn zout
 – spuitzak 

Voor de chocoladecrème:Voor de chocoladecrème:
 – 500 ml volle melk
 – 2 hele eieren 
 – 2 eierdooiers 
 – 1 zakje vanillesuiker 
 – 50 g kristalsuiker 
 – 100 g bakkerschocolade 

 – 2 eetlepels ongezoet 
cacaopoeder

Glazuur:Glazuur:
 – 2 gelatineblaadjes
 – 70 ml water 
 – 90 g suiker
 – 60 ml slagroom
 – 25 g ongezoet cacaopoeder

BEREIDING:

INGREDIËNTEN:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Ook in dit recept kunt u 
met de Compact Cook 
heerlijk variëren!
Voor koffie-eclairs bereidt 
u de banketbakkersroom 
zoals aangegeven, maar 
vervangt u de chocolade 

door koffie-extract. En voor vanille-
eclairs gebruikt u vanille-extract in 
plaats van chocolade. Of wat dacht 
u van pistache-eclairs? Daarvoor 
voegt u pistache-aroma toe aan de 
banketbakkersroom.

Kooktijd 
30 min.

Bereidingstijd 
1 uur

Voor 
4 personen
(10 eclairs)

• Mixmes
• Kruismes

5  17   
HANDMATIG

26

Brood, deeg en nagerechten Brood en deeg
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Chocoladevla

 – Plaats het kruismeshet kruismes in de kom .
 – Doe de pure chocolade in de kom .
 – Hak de chocolade fijn op de handmatige 
stand: 15 seconden op stand 1015 seconden op stand 10 .
 – Doe de chocolade in een bakje en zet het 
weg .
 – Plaats nu het mixmesmixmes in de kom van de 
Compact Cook .
 – Doe de melk, eieren, crème fraîche, suiker en 
vanillesuiker in de kom .

 – Start programma 16 (NAGERECHTEN) programma 16 (NAGERECHTEN) 
nadat u de lengte van het programma hebt 
ingesteld op 15 minuten in plaats van 10 
minuten .
 – Plaats zodra het programma is afgelopen 
het kruismes in de kom, voeg de fijngehakte 
chocolade toe en mix 1,5 minuut op stand 7 .
 – Giet de vla in kleine afsluitbare bakjes (of in 
bakjes die u afdekt met huishoudfolie) en 
zet ze minimaal 12 uur in de koelkast .

 – 100 g pure chocolade
 – 500 ml volle melk
 – 6 hele eieren
 – 200 ml crème fraîche
 – 80 g kristalsuiker
 – 10 g vanillesuiker

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF

Voor vanillevla volgt u hetzelfde recept, maar laat u de chocolade weg. In plaats daarvan kunt u 
vanille-aroma toe.
Experimenteer met smaken, vervang bijvoorbeeld eens de chocolade door een kopje espresso, 
pistache-aroma of het merg van een vanillestokje.

Bereidingstijd 
5 min.

Voor 
4 personen

• Kruismes
• Mixmes

16  
HANDMATIG

Kooktijd 
15 min.
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Torentje van speculaas en stracciatella

 – Plaats de gardegarde in de kom .
 – Doe er de crème fraîche, mascarpone en 
poedersuiker bij .
 – Start programma 20 (KLOPPEN).programma 20 (KLOPPEN). 
 – Voeg het koffie-extract en chocoladevlokken 
toe .
 – Start nogmaals programma 20 (KLOPPEN)programma 20 (KLOPPEN) 
nadat u de tijd hebt ingesteld op 1 minuut 
door tweemaal op de knop 'Time' te 
drukken en de tijd met behulp van de 
hoofdknop te veranderen .
 – Controleer of de structuur van de crème 
stevig genoeg is .

 – Leg huishoudfolie op een bakplaat en zet de 
taartring erop . Vouw de folie over de rand 
van de taartring, zodat de crème er niet uit 
kan lopen .
 – Bedek de bodem van de taartring met 
speculaasjes en vul gaatjes op met kruimels . 
 – Bestrijk de speculaasjes met een laag crème .
 – Leg hierop weer een laag speculaas en 
herhaal dit tot de ingrediënten op zijn . Eindig 
met een laagje speculaaskruimels .
 – Dek het gerecht af met huishoudfolie en zet 
het minimaal 3 uur3 uur in de koelkast .

 – 50 speculaasjes
 – 50 g mascarpone
 – 250 ml crème fraîche
 – 3 druppels koffie-extract
 – 100 g poedersuiker
 – 150 g chocoladevlokken 
(stracciatella)
 – 1 taartring van 20 cm doorsnee

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Voeg voor een 
krokanter resultaat 
stukjes meringue toe 
aan het mengsel.

Bereidingstijd 
20 min.

Voor 
4 personen

Garde 20  Rusttijd 
3u

Brood, deeg en nagerechten Brood en deeg



Vanillevla 

 – Plaats het mixmes in de kom.mixmes in de kom.
 – Weeg de ingrediënten af en doe ze in de 
kom .
 – Kies programma 16 (NAGERECHTEN)programma 16 (NAGERECHTEN) en 
start het programma .

 – Giet de vla zodra het programma is 
afgelopen in schaaltjes en zet ze in de 
koelkast .

BEREIDING:

TIP VAN DE CHEF

Kies voor een Kies voor een natuurlijknatuurlijk vanille-aroma of vanille-extract. Het is nog lekkerder om een in de lengte  vanille-aroma of vanille-extract. Het is nog lekkerder om een in de lengte 
opengesneden vanillestokje te gebruiken dan vanillesuiker.opengesneden vanillestokje te gebruiken dan vanillesuiker.
Bovendien kunt u eindeloos variëren met verschillende smaken. Vervang het vanille-aroma bijvoorbeeld eens Bovendien kunt u eindeloos variëren met verschillende smaken. Vervang het vanille-aroma bijvoorbeeld eens 
door een ander aroma zoals pistache, koffie of karamel. Meer ideeën kunt u vinden in de 'Tip van de Chef' bij door een ander aroma zoals pistache, koffie of karamel. Meer ideeën kunt u vinden in de 'Tip van de Chef' bij 
het recept voor chocoladevla ophet recept voor chocoladevla op p. 80. p. 80.

Kooktijd 
10 min.

Bereidingstijd 
10 min.

Voor 
6 ovenschaaltjes

 Mixmes 16  

 – 30 g kristalsuiker
 – 30 g vanillesuiker
 – 500 ml melk 
 – 1 theelepel vanille-aroma
 – 25 g maizena
 – 2 eieren
 – 20 ml crème fraîche

INGREDIËNTEN:
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Crème brûlée

 – Plaats het mixmeshet mixmes in de kom van de 
Compact Cook .
 – Voeg de melk toe . Snijd twee vanillestokjes 
open en doe het merg bij de melk .
 – Sluit de kom af met het kookdekselkookdeksel .
 – Kies programma 16 (NAGERECHTEN) programma 16 (NAGERECHTEN) en  
stel de tijd in op 5 minuten, de temperatuur  5 minuten, de temperatuur 
op 100 °C en de snelheid op 1.op 100 °C en de snelheid op 1. Start het 
programma .
 – Maak de kom leeg en zet het mengsel weg, 
zodat het kan afkoelen .
 – Verwarm de oven voor op 100 °C.100 °C.
 – Doe 5 eierdooiers en de kristalsuiker in de 
kom .
 – Plaats de gardede garde .
 – Stel de bereiding handmatig in: 2 minuten2 minuten op 
stand 3.stand 3.
 – Doe de zeer koudezeer koude slagroom in de kom 
en meng alles in de handmatige stand: 2 2 
minuten op stand 3.minuten op stand 3.

 – Open het klepje van het deksel en voeg 
door de openingdoor de opening geleidelijk de afgekoelde 
vanillemelk toe .
 – Haal de gardegarde uit de kom .
 – Giet het mengsel in ovenschaaltjes en zet ze 
10 minuten10 minuten weg .
 – Zet de schaaltjes vervolgens 90 minuten op 90 minuten op 
100 °C100 °C in de oven op de heteluchtstand .
 – Laat afkoelen .
 – Verdeel 6 eetlepels basterdsuiker (de 
hoeveelheid kunt u naar smaak aanpassen) 
in een dun laagje over de schaaltjes .
 – Karamelliseer de bovenkant van de crème 
met een keukenbrander . Hiervoor kunt u 
beter niet de grill gebruiken, omdat de crème 
tijdens het verkleuren van de karamel dan 
opnieuw gaat koken .
 – Serveer direct .

 – 2 vanillestokjes
 – 120 ml melk
 – 5 eierdooiers
 – 50 g kristalsuiker
 – 350 ml zeer koude slagroom (zet (zet 
de slagroom van tevoren in de de slagroom van tevoren in de 
koelkast)koelkast)
 – 6 eetlepels bruine basterdsuiker

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Brand de crème brûlée 
pas vlak voor het 
serveren, anders wordt 
het krokante suikerlaagje 
zacht. 
Maak uw crème brûlée 

ook eens met een ander smaakje, zoals 
sinaasappelbloesemaroma, citroen- 
of sinaasappelrasp of een ander 
natuurlijk aroma. Hebt u geen brander, 
giet dan een klein beetje sterke drank 
naar keuze (bijvoorbeeld rum) over de 
met basterdsuiker bestrooide crème en 
steek dat aan met een lucifer.

Kooktijd 
1 uur 35 min.

Bereidingstijd 
15 min.

Voor 
6 ovenschaaltjes

• Mixmes
• Garde

16  
HANDMATIG  

Brood, deeg en nagerechten Brood en deeg
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Panna cotta

Voor de panna cotta:Voor de panna cotta:
 – Plaats het kruismeshet kruismes in de kom .
 – Doe de eiwitten en suiker in de kom . Meng Meng 
dit 15 seconden op stand 3.dit 15 seconden op stand 3.
 – Plaats het mixmeshet mixmes in de kom .
 – Voeg de slagroom en de vanillesuiker of het 
merg uit het vanillestokje toe .
 – Meng alles 15 seconden op stand 315 seconden op stand 3.
 – Voeg nu de ingrediënten voor de panna 
cotta toe .
 – Kies programma 16 (NAGERECHTEN)programma 16 (NAGERECHTEN), stel 
de temperatuur in op 85 °C en de tijd op 20 85 °C en de tijd op 20 
minutenminuten . Start het programma .
 – Doe de pudding in ovenschaaltjes .
 – Spoel de kom van de Compact Cook af en 
doe er 1 l water in .
 – Doe het kookdekselkookdeksel op de kom en kies het 
programma STOMEN. STOMEN. Stel de tijd in op 30 
minuten en start het programma .
 – Zet ondertussen de ovenschaaltjes met de 
pudding in de XXL-stoommand
 – Verwijder het kookdeksel na het geluids-na het geluids-
signaalsignaal en zet de XXL-stoommand met de 
schaaltjes panna cotta op de kom . Doe het 
kookdeksel weer dicht .

 – Controleer zodra het programma is 
afgelopen of er nog voldoende water in de 
kom zit en start het programma STOOM het programma STOOM 
opnieuw opnieuw nadat u de tijd hebt ingesteld op 30 
minuten en de temperatuur op 100 °C .
 – Dek de schaaltjes af en zet ze minimaal 4 
uur in de koelkast, totdat ze helemaal zijn 
afgekoeld . 

Frambozencoulis:Frambozencoulis:
 – Maak de kom van de Compact Cook 
schoon en droog hem af .
 – Plaats het kruismeshet kruismes in de kom .
 – Doe de frambozen, rietsuiker en het water 
in de kom .
 – Laat dit 5 minuten koken op 90 °C en stand 5 minuten koken op 90 °C en stand 
3. Meng het vervolgens 30 seconden op 3. Meng het vervolgens 30 seconden op 
stand 7.stand 7.
 – Wrijf de coulis door een puntzeef, zodat de 
pitjes achterblijven en er een gladde coulis 
ontstaat .
 – Laat de coulis 10 minuten 10 minuten staan, zodat hij 
helemaal kan afkoelen .
 – Haal de panna cotta uit de koelkast en 
schenk de coulis erover .

Voor de panna cottaVoor de panna cotta
 – 500 ml slagroom
 – 5 eiwitten
 – 50 g suiker
 – 1 vanillestokje of 2 zakjes 
vanillesuiker

Voor de frambozencoulis:Voor de frambozencoulis:
 – 130 g frambozen
 – 50 g rietsuiker
 – 60 ml water

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Dit recept voor panna 
cotta is bijzonder romig. 
Het is namelijk het 
originele panna cotta-
recept, zonder gelatine 
of agaragar. De 

pudding stijft op dankzij de gegaarde 
eiwitten. Hebt u de XXL-stoommand 
niet, kook de puddinkjes dan 50 
minuten au bain-marie in de oven op 
120 °C. Panna cotta smaakt heerlijk 
met sauzen van diverse soorten fruit, 
zoals aardbeien of bramen, maar 
ook met vruchtencompote. Leef u 
uit! Met de Compact Cook kent uw 
creativiteit geen grenzen!

Kooktijd 
1 uur 20 min.

Bereidingstijd 
15 min.

Voor 
2 personen

• Mixmes
• Kruismes

• XXL-stoommand (optioneel accessoire)

HANDMATIG  
16

Rusttijd 
4 uur
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Chocolademousse

 – Plaats de gardegarde in de kom .
 – Doe 6 eiwitten met een snufje zout in de de 
kom.kom.
 – Houd de dooiers in een bakje apart . 
 – Start programma 19 (ILE FLOTTANTE).programma 19 (ILE FLOTTANTE).
 – Leg de opgeklopte eiwitten met de spatel op 
een met keukenpapier bedekte schaal en zet 
ze weg .
 – Was  de kom van de Compact Cook af . 
Het eiwit kan licht aangekoekt zijn op de 
bodem van de kom . Dat is normaal en 
het beïnvloedt de smaak van het gerecht 
niet . Was de kom af met warm water en 
afwasmiddel en gebruik voor de bodem 
indien nodig een schuursponsje .
 – Plaats het mixmesmixmes in de kom .
 – Doe de chocolade en de melk in de kom.de kom.
 – Start programma 18 (SMELTEN).programma 18 (SMELTEN). 
  –– Controleer 2 minutenControleer 2 minuten voordat het 
programma is afgelopen of de stukjes 
chocolade die niet gesmolten zijn niet aan 

de randen van de kom blijven kleven . Mocht 
dat wel het geval zijn, schraap ze dan los 
met de spatel en sluit het deksel weer, zodat 
het programma kan worden hervat .
 – Doe zodra het programma is afgelopen de 
kristalsuiker en 3 eierdooiers in de kom .
 – Stel de bereiding handmatig in: 20 seconden 20 seconden 
op stand 4.op stand 4.
 – Doe het chocolademengsel in een grote 
schaal of kom .
 – Schep hier met de spatel de eerder 
opgeklopte eiwitten doorheen . De 
eiwitbolletjes die daarbij zijn ontstaan kunt 
u 'pletten', zodat de massa gladder wordt .
 – Schep de massa over in een afsluitbare 
schaal of kom of vul er ovenschaaltjes mee 
die u afdekt met huishoudfolie .
 – Zet de mousse 8 uur8 uur in de koelkast, zodat 
hij opstijft .

 – 6 verse eieren 
 – 1 snufje zout
 – 50 g kristalsuiker

 – 205 g pure chocolade (1 plak bakkers-
chocolade)
 – 60 ml volle of halfvolle melk

BEREIDING:

INGREDIËNTEN:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Varieer op dit recept 
door de pure chocolade 
te vervangen door 
melkchocolade, 
witte chocolade of 
zelfs praliné. Succes 

gegarandeerd!
En bent u een echte fijnproever? Voeg 
dan naar smaak stukjes chocolade, 
citroen- of sinaasappelrasp, karamel 
of gebrande hazelnoten toe.
Voor een nog romigere mousse kunt 
u de melk vervangen door room. 
Serveer de mousse met biscuitjes om 
in de mousse te dopen. Om verspilling 
tegen te gaan kunt u de 3  
overgebleven eierdooiers gebruiken 
voor het maken van een saus, 
bijvoorbeeld hollandaisesaus, 
bearnaisesaus of mayonaise, of u 
maakt er banketbakkersroom van. 
De recepten vindt u elders in dit 
boek. De overgebleven eiwitten kunt 
u in een schoon en afgesloten bakje 
ongeveer 2 dagen vers houden, mits 
koel bewaard. 

Bereidingstijd 
15 min.

Voor 
6 ovenschaaltjes

• Mixmes
• Garde

18  19  
HANDMATIG  

Rusttijd 
8 uur

Brood, deeg en nagerechten Brood en deeg
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Volle yoghurt

 – Plaats het kruismeskruismes in de kom en doe alle 
ingrediënten erbij, behalve het stremsel .
 – Start programma 22 (YOGHURT).programma 22 (YOGHURT).
 – Voeg na het geluidssignaal geluidssignaal het stremsel 
toe via de opening in het deksel . Start het 
programma opnieuw door op de hoofdknop hoofdknop 
te drukken.te drukken.
 – Giet het mengsel in gesteriliseerde glazen 
potjes .
 – Giet 1 l water in de kom van de Compact 
Cook .
 – Sluit de kom af met het kookdeksel .
 – Kies programma 14 (KOKEN) programma 14 (KOKEN) en stel de tijd 
in op 5 minuten. 5 minuten. Start het programma .
 – Sluit ondertussen de gaatjes onderin in de 
XXL-stoommandXXL-stoommand (optioneel accessoire) 
af door de bodem te bedekken met 
huishoudfolie . 
 – Beëindig het programma zodra het water 
kookt .
 – Verwijder het kookdeksel . 

 – Zet de XXL-stoommand op de kom.XXL-stoommand op de kom.
 – Zet de geopende potjes yoghurt op de 
huishoudfolie in de XXL-stoommand.XXL-stoommand.
 – Sluit de stoommand af met het stoomdeksel 
en leg een doek over het deksel om de 
warmte vast te houden .
 – Schakel de  Compact Cook uit .
 – Laat de potjes yoghurt 8 uur8 uur in de XXL-
stoommand staan .
 – Sluit de potjes hierna af en zet ze 5 uur in de 
koelkast .

 – 1 l volle melk
 – 1 bakje volle yoghurt (125 ml)
 – 4 druppels stremsel
 – 1 l water

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Hebt u de XXL-Hebt u de XXL-
stoommand (optioneel stoommand (optioneel 
accessoire) niet, gebruik accessoire) niet, gebruik 
dan een yoghurtmaker dan een yoghurtmaker 
voor het stabiliseren van voor het stabiliseren van 
de yoghurt. Wat dacht u de yoghurt. Wat dacht u 

van yoghurt met een heerlijk laagje fruit? van yoghurt met een heerlijk laagje fruit? 
Schep dan op de bodem van de potjes Schep dan op de bodem van de potjes 
eerst een lepel vruchtencompote of jam, eerst een lepel vruchtencompote of jam, 
die u ook weer zelf kunt maken met de die u ook weer zelf kunt maken met de 
Compact Cook. Giet het yoghurtmengsel Compact Cook. Giet het yoghurtmengsel 
vervolgens in de potjes. vervolgens in de potjes. 
Als u van gezoete yoghurt houdt, kunt Als u van gezoete yoghurt houdt, kunt 
u suiker toevoegen en die samen met de u suiker toevoegen en die samen met de 
overige ingrediënten verwerken. Of u kiest overige ingrediënten verwerken. Of u kiest 
voor een smaakje, zoals aardbei of vanille.voor een smaakje, zoals aardbei of vanille.

Bereidingstijd 
8 min.

Voor 
6 yoghurtjes

• Kruismes
• XXL-stoommand

(optioneel)

22   
14  

Kooktijd 
5 min.

Rusttijd 
13 uur
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Mango-ananassorbet 

 – Plaats het kruismeshet kruismes in de kom . Voeg de stukjes 
mango en ananas toe 
 – Start programma 21 (SORBET).programma 21 (SORBET).
 – Gebruik na het geluidssignaal Gebruik na het geluidssignaal de spatel om 
de randen van de kom schoon te schrapen en 
schuif het ijs naar de messen in het midden van 
de kom . Doe het deksel weer op de kom om 
het programma te hervatten .
 – Haal na het tweede geluidssignaal het mes uit Haal na het tweede geluidssignaal het mes uit 
de kom de kom en zet de garde erin.de garde erin.

 – Gebruik de spatel om de randen van de kom 
schoon te schrapen en schuif het ijs naar de 
garde in het midden van de kom .
 – Voeg het eiwit, suiker en citroensap toe en doe 
het deksel weer op de kom om het programma 
te hervatten .
 – Zijn er stukjesstukjes achtergebleven, start dan het 
programma HAKKEN HAKKEN nadat u het kruismes kruismes 
hebt geplaatst . De sorbet wordt dan gladder .
 – Zet de sorbet in de diepvries .

 – 300 g mango, in stukjes gesneden en op een 
plat schaaltje ingevroren (haal de mangostukjes 
10 minuten voordat u aan de slag gaat uit de 
diepvries) 

 – 300 g ananas, in stukjes en ingevroren (haal 
de ananasstukjes 10 minuten voordat u aan de 
slag gaat uit de diepvries)
 – 1 eiwit (naar wens)
 – 1 theelepel citroensap (naar wens)
 – 50 g poedersuiker of eventueel kristalsuiker 
(naar wens)

BEREIDING:

INGREDIËNTEN:
TIP VAN DE CHEF

Deze sorbet smaakt heerlijk Deze sorbet smaakt heerlijk 
met een zelfgemaakte met een zelfgemaakte 
meringue (meringue (zie het recept op zie het recept op 
p. 68p. 68) en een limoenschilletje. ) en een limoenschilletje. 
Dit recept kunt u ook Dit recept kunt u ook 
maken met andere bevroren maken met andere bevroren 

vruchten zoals frambozen of gemengd vruchten zoals frambozen of gemengd 
rood fruit. U kunt eindeloos variëren!rood fruit. U kunt eindeloos variëren!
Voeg voor een nog romiger sorbet kwark of Voeg voor een nog romiger sorbet kwark of 
crème fraîche toe: dan krijgt u echt roomijs.crème fraîche toe: dan krijgt u echt roomijs.

Bereidingstijd 
5 min.

Voor 
4 personen

• Kruismes
• Garde

21  

SLANK
RECEPT

SLANK
RECEPTCitroensorbet

 – Doe de suiker en het water in de kom en 
verwarm dat handmatig 10 minuten10 minuten op 
100 °C100 °C op stand 3.stand 3.
 – Voeg het ijswater en het citroensap toe .
 – Giet het mengsel in een  ijsblokjeszak/-bak 
en leg die 24 uur in de diepvries .
 – Plaats de volgende dag het kruismeskruismes in de 
kom en doe er de limoen-ijsblokjes bij .
 – Start programma 21 (SORBET).programma 21 (SORBET).
 – Gebruik na het geluidssignaal Gebruik na het geluidssignaal de spatel om 
de randen van de kom schoon te schrapen 
en schuif het ijs naar het mes in het midden 
van de kom . Doe het deksel weer op de kom 
om het programma te hervatten .

 – Haal na het tweede geluidssignaal het mes Haal na het tweede geluidssignaal het mes 
uit de kom uit de kom en zet de garde erin.de garde erin.
 – Gebruik de spatel om de randen van de kom 
schoon te schrapen en schuif het ijs naar de 
garde in het midden van de kom .
 – Voeg het eiwit toe .
 – Doe het deksel weer op de kom van 
de Compact Cook en wacht tot het 
programma afgelopen is .
 – Serveer de sorbet meteen of bewaar hem in 
de diepvries .

 – 400 ml water
 – 225 ml ijswater
 – 225 ml limoensap
 – 350 g kristalsuiker
 – 1 eiwit

INGREDIËNTEN:

BEREIDING:

Bereidingstijd 5 min.
Een dag van tevoren bereiden  

(invriezen).

Voor 
4 personen 

• Kruismes
• Garde

HANDMATIG  
21  

Kooktijd 
10 min.
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Meringuetaart

Voor de mangosorbet:Voor de mangosorbet:
 – Maak de mangosorbet volgens het recept op 
p . 87, maar gebruik daarbij 600 g mango en 
geen ananas .
 – Zet de sorbet in de diepvries .

Voor de meringue:Voor de meringue:
 – Maak de meringue volgens het recept op p . 
68 .
 – Doe het meringuemengsel met behulp van 
een spatel in een spuitzak .
 – Leg bakpapier op een bakplaat . 
 – Spuit hierop het meringuemengsel in twee 
even grote cirkels . Begin in het midden en 
werk spiraalvormig naar buiten toe . Doe 
hetzelfde voor de tweede cirkel .
 – Houd een beetje van het mengsel achter 
om kleine meringues voor de decoratie te 
maken .
 – Zet de meringues in de oven en bak ze 
10 minuten op 110 °C110 °C en vervolgens 120 
minuten op 90 °C. op 90 °C.
 – Zet de oven uit en laat de deur openstaan 
totdat de meringues zijn afgekoeld .

Voor de slagroom:Voor de slagroom:
 – Weeg de ingrediënten af .
 – Plaats de garde in de schone kom van de 
Compact Cook .
 – Doe de slagroom in de kom en start 
programma 20 (KLOPPEN).programma 20 (KLOPPEN).
 – Voeg de mascarpone toe en kies opnieuw 
programma 20 (KLOPPEN).programma 20 (KLOPPEN).
 – Voeg tussen minuut 2 en 1  minuut 2 en 1 (voor het 
einde van het programma) langzaam 
de poedersuiker en het merg uit het 
vanillestokje toe . 

Afwerking:Afwerking:
 – Schep de helft van de mangosorbet op de 
ene meringuecirkel .
 – Snijd de passievrucht doormidden en verdeel 
de inhoud van de ene helft zorgvuldig over 
de sorbet .
 – Leg hierop de tweede meringuecirkel .
 – Schep de andere helft van de mangosorbet 
op de tweede meringuecirkel .
 – Maak de zijkanten glad .
 – Bestrijk met de spatelmet de spatel de zijkant met de 
slagroom en smeer goed uit aan de randen .
 – Schep de rest van de slagroom in een 
spuitzak en spuit er toefjes mee op de 
taart, waarbij u in het midden begint en 
spiraalsgewijs de hele bovenkant bedekt .
 – Leg kleine meringues op de taart en verdeel 
de andere helft van de passievrucht erover .
 – Zet de taart 3 uur in de diepvries .
 – Haal hem 15 minuten15 minuten voor het serveren uit 
de diepvries .
 – Bestrooi de taart met wat limoenrasp .

Voor de mangosorbet:Voor de mangosorbet:
 – 600 g mango, in stukjes gesneden 
en op een plat schaaltje ingevroren 
(haal de mangostukjes 10 minuten 
voordat u aan de slag gaat uit de 
diepvries) of een zak diepgevroren 
stukjes geschilde mango uit de 
supermarkt
 – 1 eiwit (naar wens)
 – 1 theelepel citroensap
 – 50 g poedersuiker

Voor de meringue:Voor de meringue:
 – 150 g eiwitten (op 
kamertemperatuur)
 – 150 g suiker
 – 150 g poedersuiker 
 – 1 snufje zout
 – spuitzak

Voor de slagroom:Voor de slagroom:
 – 250 ml slagroom, minimaal 3 uur minimaal 3 uur 
gekoeld in de koelkastgekoeld in de koelkast
 – 250 g verse mascarpone, minimaal minimaal 
3 uur gekoeld in de koelkast3 uur gekoeld in de koelkast
 – 80 g poedersuiker
 – 1 vanillestokje
 – spuitzak

Let op: zet de kom en de garde van 
de Compact Cook minimaal 1 uur in 1 uur in 
de koelkastde koelkast voordat u met dit recept 
begint .
Garnering:Garnering:
 – 1 passievrucht
 – 1 limoen

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Nog lekkerder: serveer de 
taart met vanille-ijs en 
stukjes meringue. Heerlijk!

Bereidingstijd 
30 min.

• Kruismes
• Garde

21   
20  

Vriestijd
3u

Kooktijd 
2 uur 10 min.

Dranken
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Piña colada met of zonder alcohol 

Detox komkommer-avocadosmoothie

 – Plaats het kruismeshet kruismes in de kom van de kom van de 
Compact Cook.Compact Cook.
 – Doe de bevroren ananas, vanillesuiker, 
kaneel en kokosmelk in de kom .

 – Druk op het programma Puls. het programma Puls.
 – Giet het ananassap en de rum in de kom .
 – Druk op het programma Puls.het programma Puls.
 – Serveer direct .

 – 350 g ananasstukjes (diepvries)
 – 1 zakje vanillesuiker
 – 400 ml kokosmelk

 – 1 l ananassap
 – 1 mespuntje kaneel (naar wens)
 – 200 ml rum (naar wens)

 – Schil de limoen en verwijder de pitten .
 – Schil de avocado, verwijder de pit en snijd 
hem in stukjes .
 – Schil de komkommer en snijd hem in stukjes .
 – Plaats het kruismeskruismes in de kom van de 
Compact Cook .

 – Doe alle ingrediënten in de kom .
 – Start programma 28 (SAPPEN/SMOOTHIES/programma 28 (SAPPEN/SMOOTHIES/
MILKSHAKES).MILKSHAKES).
 – Meng alles tot er een gladde pastelgroene 
massa ontstaat .

 – 1/2 komkommer
 – 1 avocado
 – 1 limoen

 – 20 g koriander
 – 10 cl water
 – 1 snufje zout

BEREIDING:

INGREDIËNTEN:

BEREIDING:

INGREDIËNTEN:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF

TIP VAN DE CHEF

De kokosmelk kunt u ook vervangen door 4 bolletjes kokosijs. In deze zoetere De kokosmelk kunt u ook vervangen door 4 bolletjes kokosijs. In deze zoetere 
variant kunt u de vanillesuiker beter weglaten. variant kunt u de vanillesuiker beter weglaten. 

Lekker en gezond: deze Lekker en gezond: deze 
smoothie bevat veel smoothie bevat veel 
enkelvoudig onverzadigde enkelvoudig onverzadigde 
vetzuren en vitamines! vetzuren en vitamines! 
Bovendien is het een zeer Bovendien is het een zeer 
vezelrijk en voedzaam vezelrijk en voedzaam 

drankje. Met de drankje. Met de Compact Cook Compact Cook maakt maakt 
u de meest uiteenlopende smoothies met u de meest uiteenlopende smoothies met 
groente en fruit van het seizoen.groente en fruit van het seizoen.

Bereidingstijd 
5 min.

Bereidingstijd 
15 min.

Voor 
6 personen

Voor 
2 glazen

Kruismes

Kruismes

PULS  

28  
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Sunshine-smoothie met geel fruit

 – Plaats het kruismeskruismes in de kom .
 – Maak de ananas schoon en gebruik de 
helft .
 – Snijd de 'wangen' van de mango en schil ze, 
ontpit de abrikozen en de perzik .
 – Snijd het fruit in grote stukken en doe ze 
met de ijsklontjes in de kom .
 – Start programma 28 (SAPPEN/SMOOTHIES/programma 28 (SAPPEN/SMOOTHIES/
MILKSHAKES).MILKSHAKES).
 – Serveer de smoothie in bevroren glazen .

 – 1/2 ananas
 – 1 mango 
 – 1 perzik (ontpit)
 – 2 abrikozen (ontpit)
 – 6 ijsklontjes

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Voor een nog romiger 
resultaat kunt u aan 
de ingrediëntenlijst 
een bolletje vanille-ijs 
of een haf glas melk 
toevoegen.

Probeer dit recept ook eens met 
seizoensfruit! Is het niet de tijd 
voor perziken en abrikozen, neem 
dan bananen, peren of ander fruit 
naar keuze. U kunt ook een zakje 
diepvriesfruit gebruiken dat u van 
tevoren ontdooit. Voor een feestelijke 
touch kunt u een takje munt 
toevoegen!

Bereidingstijd 
5 min.

Voor 
4 personen

Kruismes 28   
 

Dranken



Oreo-banaanmilkshake

 – Plaats het kruismes.kruismes.
 – Doe alle ingrediënten in de kom, behalve de 
Oreo's .
 – Start programma 28 (SAPPEN/SMOOTHIES/programma 28 (SAPPEN/SMOOTHIES/
MILKSHAKES).MILKSHAKES).
 – Giet het mengsel in 4 grote bevroren glazen 
en steekt er een groot rietje in .
 – Verkruimel de Oreo's in de schone kom door 
1 keer op PULSPULS te drukken .
 – Bestrooi de milkshakes met de kruimels .

 – 3 bananen, gehalveerd
 – 2 bakjes vanilleyoghurt
 – 500 ml melk 
 – 3 grote bollen vanille-ijs
 – 3 eetlepels cacaopoeder
 – 6 ijsklontjes
 – 8 Oreo-koekjes

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

TIP VAN DE CHEF
Vervang de melk 
eens door soja- of 
hazelnootmelk en de 
vanilleyoghurt door 
yoghurt met pistache- 
of koffiesmaak. Zo kunt 

u met de COMPACT COOKCOMPACT COOK eindeloos 
variëren met milkshakes.

Bereidingstijd 
5 min.

Voor 
4 personen

Kruismes 28  
PULS  

Chocolademelk met slagroom

Voor de slagroom:Voor de slagroom:
 – Weeg de ingrediënten af .
 – Plaats de garde garde in de kom van de Compact Compact 
Cook.Cook.
 – Doe de koude slagroom en de mascarpone 
in de kom en start programma 20 programma 20 
(KLOPPEN)(KLOPPEN) nadat u de lengte van het 
programma hebt ingesteld op 4 minuten .
 – Voeg de poedersuiker en het merg uit het 
vanillestokje toe en start programma 20 programma 20 
(KLOPPEN)(KLOPPEN) opnieuw nadat u de tijd hebt tijd hebt 
ingesteld op 1 minuut.ingesteld op 1 minuut.
 – Maak de kom leeg en zet de slagroom 
in de koelkast . 

  –– Voor de chocolademelk:Voor de chocolademelk:
 – Plaats het kruismes kruismes in de kom, doe de 
ingrediënten erbij en start programma 18 programma 18 
(SMELTEN)(SMELTEN) .
 – Nadat het programma is afgelopen, 
programmeert u de Compact Cook 
handmatig op 80 °C en stand 2 gedurende 80 °C en stand 2 gedurende 
4 minuten4 minuten . 

Afwerking:Afwerking:
 – Giet de chocolademelk in een mok en 
verdeel de slagroom erover . 

Voor de chocolademelk:Voor de chocolademelk:
 – 200 g pure chocolade
 – 800 ml melk
 – 200 ml crème fraîche

Voor de slagroom:Voor de slagroom:
 – 125 ml slagroom (30 tot 35% vet)
minimaal 3 uur gekoeld in de minimaal 3 uur gekoeld in de 
koelkastkoelkast
 – 125 g verse mascarpone, minimaal minimaal 
3 uur gekoeld in de koelkast3 uur gekoeld in de koelkast
 – 80 g poedersuiker
 – 1 vanillestokje 
 
Zet de kom en de garde van de 
Compact Cook minimaal 1 uur minimaal 1 uur 
in de koelkastin de koelkast voordat u met dit 
recept begint .

INGREDIËNTEN:BEREIDING:

Mijn Compact Cook-recepten

Bereidingstijd 
15 min.

Voor 
4 personen

• Kruismes
• Garde

18  20  
HANDMATIG  

Kooktijd 
5 min.

TIP VAN DE CHEF
Hebt u geen poedersuiker, doe dan kristalsuiker in de kom met het kruismes kruismes. Maal de suiker 
30 seconden op stand 10.30 seconden op stand 10. 
Een recept voor klassieke slagroom, zonder mascarpone, kunt u vinden op p. 67.
Geef uw chocolademelk een extra lekker tintje: verkruimel uw lievelingskoekjes met het 
programma HAKKENHAKKEN en strooi de kruimels over de slagroom.

92 93 Dranken
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