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RODE KOOL GESTOOFD MET 
SPECERIJEN  

 
 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 4 PERSONEN 

 1 kleine rode kool van ca. 1 
kilogram 

 2 kruidnagels 
 2 jeneverbessen 
 1 kaneelstokje 
 1 laurierblaadje 
 100 ml azijn 
 1 tl zout 
 100 g suiker 
 1 el maïzena voor het 

binden 
 1 zure appel (bijv. 

goudrenet) 
 
EN VERDER  

 
 keukenmachine, mandoline 

of scherp mes 

 

 

 

 

Bereidingstijd 
Voorbereiden: 15 minuten 
Bereiden: 1-1,5 uur 

Verwijder het buitenste blad van de kool. Halveer de kool en snij de 
helften in stukken zodat ze in de keukenmachine passen, of zodat ze 
hanteerbaar zijn voor de mandoline. Ga je met en mes aan de slag? Snij 
dan elke koolhelft nog eens door, zodat je vier kwarten hebt. Snij de dikke 
stronken bij gebruik van de keukenmachine meteen weg. Gebruik je de 
mandoline of een mes, dan kan dit op het laatst (geeft je mooi houvast). 
Snijd de kool ca. 2 mm dik, was onder koud stromend water en laat 
uitlekken in een vergiet. 

Breng in een passende pan ca. ½ liter water aan de kook met het zout. 
Voeg nu de rode kool en de overige ingrediënten toe behalve de suiker en 
maïzena. Die wordt pas aan het einde van de kooktijd toegevoegd. Laat de 
kool in ca. 30-45 minuten onder af en toe omscheppen zachtjes gaar 
koken. Voeg dan de suiker toe. Meng de maïzena met een beetje 
kookvocht en schep door de kool. Schil de appel, verwijder het klokhuis en 
snijd in blokjes. Laat nog 5 minuten zachtjes koken. 

Proef de rode kool of hij naar je smaak is. Het kan zijn dat je nog wat azijn 
of suiker of misschien allebei wilt toevoegen. Laat nog even zachtjes 
koken, totdat de suiker gesmolten is. Proef dan nog eens. 

Ik had een rode kool van bijna 2 kilo en ben gestart met de hoeveelheden 
zoals hierboven staan. Daardoor ben ik een behoorlijke tijd bezig geweest 
de rode kool op smaak te brengen. Dat is uiteindelijk wel gelukt. Als je de 
kool niet te hard laat koken, gaat dat prima. 

Succes! 

TIP De kooktijd van de rode kool varieert en is afhankelijk van de dikte 
waarin je hem gesneden hebt. Ook maakt het een verschil of je het vuur 
hoog of laag zet. Proef regelmatig of de kool niet te gaar wordt, hij dient 
nog een beetje een bite te hebben. 

 
 


