
Voor 4 personen

Gefrituurde uitjes
l	 2 grote uien
l	 2 el bloem
l	 zonnebloemolie

Noedels
l	 3 grote eieren 
l	 1 tl zout
l	 250 g bloem
l	 1 ui, gesnipperd
l	  100 g geraspte 

jongbelegen kaas of 
Emmentaler

l	 klont boter
l	 1 pluk peterselie, 

fijngesneden

Bereiding

l	 Schil de uien zonder ze aan te snijden en snijd ze flinterdun met 
een mandoline of een scherp koksmes. Meng de uienringen in 
een kom met de bloem en 1 eetlepel zout. Laat een royale laag 
zonnebloemolie in een koekenpan goed heet worden en bak de 
uienringen in 4 porties mooi goudbruin en knapperig. Haal met 
een schuimspaan uit de pan en laat uitlekken op keukenpapier. 

l	 Kluts de eieren, 75 ml water en 1 theelepel zout in een ruime 
kom. Voeg de bloem in delen toe en klop met een houten lepel tot 
een stroperig beslag.

l	 Breng in een grote, brede soeppan gezouten water aan kook. Zet 
de spätzlehobel op de pan, giet het beslag in het bakje en schuif 
heen en weer. Als de noedels blijven drijven zijn ze gaar, dit gaat 
razendsnel. Schep de gare noedels uit de pan met een schuim-
spaan en doe ze in een bak met koud water om het garen te 
stoppen. Giet af en zet apart. 

l	 Fruit de ui in de boter in een koekenpan. Voeg na 10 minuten de 
noedels toe en zodra die goed heet zijn, ook de kaas. Meng alles 
goed door elkaar. Roer het grootste gedeelte van de peterselie 
erdoorheen als de kaas gesmolten is. Zet het vuur uit. Breng 
op smaak met peper en zo nodig nog een snuf zout. Serveer de 
käsespätzle in de pan of op voorverwarmde borden. Garneer met 
de achtergehouden peterselie en de gefrituurde uien.

JIGAL KRANT

Kanen met Krant

Käsespätzle
A

fgelopen week kookte ik in 
de keuken van het televisie-
programma Koffietijd het 
lievelingsgerecht van Caro-
line Tensen. De uitzending 
was geheel gewijd aan de 

quizmistress, die haar zoon, dochter en 
hond had meegenomen naar de studio in 
de Amsterdamse Beethovenstraat. Die 
was voor de gelegenheid omgebouwd tot 
een Tiroler après-skihut in kerstsferen. 
Het gezin Tensen brengt namelijk al 
decennialang de laatste december-
week door in Oostenrijk, maar moet 
gedwongen door de coronacrisis er dit 
jaar thuis het beste van zien te maken. 
Om het leed wat te verzachten, maakte 
ik käse spätzle, het pastagerecht waarop 
Caroline zichzelf iedere wintersportva-
kantie één keer trakteert. Beslist niet 
vaker, want zoals ze het zelf verwoordde, 
‘je kunt het zo op je heupen smeren.’

Ik ben mijn hele leven al overtuigd 
wintersportonthouder en maakte 
derhalve voor het eerst kennis met de 
noedels uit de Alpenlanden. Net als bij 
Italiaanse verse pasta zijn de hoofd-

ingrediënten tarwebloem en eieren, en 
heb je er een pastamachine voor nodig. 
Het apparaat in kwestie heet een spätzle
hobel: een soort rasp met een bakje dat je 
heen en weer kan schuiven. Voor ander-
half joetje schafte ik de mijne aan in de 
keukenwinkel. Aan de hand van wat bij 
elkaar gegoogelde recepten maakte ik 
daags voor de uitzending voor het eerst 
spätzle met een ongezonde hoeveelheid 
käse. Ik kreeg spontaan zin op winter-
sport te gaan. 

De käsespätzle die ik in de Koffietijd-
studio bereidde, deed zijn reputatie als 
ultieme troostgerecht eer aan. Caroline 
en haar gezin smulden ervan. Van de 
weeromstuit besloot ik mijn moeder een 
spätzlehobel voor Chanoeka te geven. 
Dat bleek gemakkelijker gezegd dan 
gedaan: na de uitzending was in het 
ganse land al gauw geen hobel meer 
te krijgen. Online had ik meer geluk en 
het apparaatje werd net op tijd bezorgd. 
Speciaal voor mijn moeder en iedereen 
die in deze treurige tijden wel wat 
troost kan gebruiken, mijn recept voor 
käsespätzle. n
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