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Typisch Duits en vegetarisch 
Bijna kerst en geen inspiratie? Geen paniek! Hier zijn 10 Duitse traditionele 

kerstrecepten om je vingers bij af te likken. Vergeet de calorieën. Daar heb je 

goede voornemens voor. Bovendien: deze bijgerechten, toetjes en gebak zijn in de 

meeste gevallen snel en gemakkelijk te maken. Zo kun je je kind betrekken bij de 

bereiding van de kerstmaaltijd. Zij zullen deze lekkernijen niet snel laten staan. 

Wel vet en suiker, nauwelijks groenten, een recept voor succes dus. 

 Traditionele kerstrecepten 

 Bijgerechten, toetjes en gebak 

 Snel en gemakkelijk 

 Vegetarisch 
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Reibekuchen 

 

Reibekuchen (in Berlijn Kartoffelpuffer genoemd) is een vegetarische snack die je vaak kunt 

kopen op Duitse kerstmarkten. Oorspronkelijk komt het uit de traditionele keuken van het 

Rijnland, waar de vrijdag – een vleesloze dag - de Reibekuchentag wordt genoemd. Reibekuchen 

is een aardappelpannenkoekje dat lijkt op rösti. Het smaakt heerlijk bij een salade of als 

vervanging van aardappels of friet. Maar in Duitsland eten ze er graag appelmoes bij! 

Ingrediënten voor 6 tot 8 stuks Reibekuchen: 

 500 gram aardappelen 

 (80 gram kaas) 

 1 eetlepel bloem 

 1 ei 

 1 ui 

 olie 

 kruiden: zout, (nootmuskaat, knoflook) 

 

Je kunt er kaas, knoflook en nootmuskaat aan toevoegen. Deze ingrediënten zitten niet in de 

traditionele Reibekuchen, maar maken het wel extra lekker. 

 

Bereiding: 

Was, schil en droog de aardappelen. Daarna kun je de aardappelen raspen of heel klein snijden. 

Het drogen van de aardappelen kun je eventueel doen door de aardappelrasp in een theedoek te 

doen en deze goed uit te knijpen. Vervolgens meng je de bloem, ei en ui (ook geraspt) door de 

geraspte aardappel en je Reibekuchendeeg is klaar. 

Verhit wat olie in een koekenpan en schep een lepel aardappelbeslag in de pan. Druk deze plat 

met de bolle kant van de lepel. Bak de reibekuchen aan beide kanten goudbruin. Je kunt de 

Reibekuchen opdienen met zure room, appelmoes, knoflooksaus, champignonsaus of met suiker. 

In het Rheinland eten ze er soms ook stroop bij. 
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Schwabische Käsespätzle 

 
Dit is een regionaal gerecht uit Schwaben (Württemberg ) waar de Käsespätzle traditioneel met 

bergkaas of Emmentaler wordt bereid. 400 jaar geleden aten Duitsers dit goedkope gerecht 

vooral op het platteland. Velen waren arm en de bodem was in de regio niet erg productief. Pas 

later werd in Allgaü kaas aan het meelgerecht toegevoegd. 

In dit gerecht worden hete noedels en geraspte kaas afwisselend gestapeld en gegarneerd met 

gebakken uien. Meestal wordt hierbij een groene salade of (warme) aardappelsalade gegeten. 

Soms ook appelmoes.  

Bereidingstijd: ongeveer 35 minuten (waarvan 20 minuten bakken) 

Ingrediënten: 

 500 gram bloem 

 6 eieren 

 200 ml sodawater 

 1 snufje zout 

 2 uien 

 2 eetlepels boter 

 300 gram geraspte Emmentaler Allgäu en/of Allgäuer bergkaas (bijvoorbeeld Allgäuer 

Limburger) 

 Zout en peper 

 Noedelpers 

 Schuimspaan 

 

Bereiding: 

 

Meng de bloem, eieren, sodawater en het zout met een handmixer met deeghaak of roer ze door 

elkaar met een houten lepel tot een glad, hard deeg ontstaat. Voordat de noedels in kokend water 

worden geschraapt, geperst of geschaafd, moet het deeg ongeveer tien minuten rusten. 
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Breng een grote pan gezouten water aan de kook. Smelt ondertussen in een grote kom, in de 

warme oven of op een laag vuur, de boter. 

De uien worden in dunne ringen gesneden en gebakken in goudbruin boter. Als het zoute water 

kookt, wrijf of druk je een kwart van het deeg rond de noedelpers in het water. Zodra de noedels 

drijven op het wateroppervlak zijn ze klaar en kunnen ze met een schuimspaan uit het water 

worden gevist. 

Doe een deel van noedels in de voorverwarmde schaal, besprenkel ze met een kwart van de 

geraspte kaas en zet de kom terug op het fornuis of in de oven. Herhaal deze procedure totdat het 

deeg en de kaas op zijn. 

Als de kaas helemaal is gesmolten en verdeeld over de noedels, haal je de schaal uit de oven of 

van het fornuis. De Schwabische Käsespätzle is klaar!
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Schwäbische Maultaschen in Brühe 

(Zwabische ravioli in bouillon) 

 

 

Deze noedels zijn gevuld met uien , spinazie en pittige bergkaas. 

Bereidingstijd: 40 minuten 

Ingrediënten voor 2 porties: 

 100 gram bloem 

 1 ei 

 snufje zout 

 120 gram diepvriesspinazie 

 130 gram pittige bergkaas 

 versgemalen peper 

 handje meel om uit te rollen 

 ½ liter oplosbouillon 

 1 ui 

 1 eetlepel boter 

 ½ bosje bieslook 

 deegroller 

 

Bereiding: 

Kneed de bloem, het ei, het snufje zout en 2 eetlepels water met de handen tot een gladde massa. 

Maak er een bal van die je in plastic folie gewikkeld ongeveer 1 uur laat rusten. Ontdooi de 

spinazie, knijp het goed uit en hak ze fijn. Meng de kaas met de spinazie en breng het mengsel 

op smaak met zout en peper. Doe de massa in een spuitzak met een grote spuitmond. 
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Maak van het deeg met de deegroller een strook van ongeveer 40 cm lang en 12 cm breed. Plaats 

het deeg op een met bloem bestoven werkvlak. Besprenkel de bovenste lange zijde met water. 

Smeer dan de vulling in stroken op de onderste derde deel van het deeg. Vouw het deeg 

vervolgens twee maal om. Snijd het gevulde deeg schuin met een mes in ongeveer 3 cm lange 

stukken. 

Kook de bouillon en laat de zojuist gesneden stukken erin gaar worden op een matig vuur 

gedurende ongeveer 6 minuten. Pel de ui en snijd hem fijn. Bak deze in gesmolten boter. Was de 

bieslook, schud ze droog en snijd ze in stukjes. Leg de noedels mooi verdeeld in de bouillon en 

verdeel de ui en de boter eroverheen. Bestrooi ten slotte met bieslook. 
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Semmelknödel (broodknoedels) 

 

Ingrediënten voor 4 porties: 

 1 theelepel boter 

 2 eieren 

 3 eetlepels bloem (voor het maken van de knoedels) 

 0,5 l melk (dat je kunt vervangen door rijstemelk, kokosmelk, amandelmelk of sojamelk) 

 1 snufje nootmuskaat 

 1 bosje peterselie 

 1 snufje peper 

 1 snufje zout 

 0,5 kg wit brood of broodjes (van 2 - 3 dagen oud) 

 1 ui 

 

Bereidingstijd: 50 minuten (waarvan een half uurtje kooktijd) 

Bereiding: 

Snijd de broodjes in dunne blokjes van 5-10 mm. Verwarm de melk en giet deze over het brood. 

Laat het geheel een half uur tot drie kwartier staan. 

Kneed dan het zout, de peper, een snufje nootmuskaat, de fijngehakte peterselie en de eerder 

opgeklopte eieren door de geweekte broodmassa. 

Versnipper de ui bak deze glazig in een pan met wat boter (niet bruin). Kneed ook de gebakken 

uit door de massa. 

Vervolgens handen met bloem bestuiven en van de massa ronde knoedels kneden. Laat deze in 

een grote pan met licht gezouten water gedurende 20 - 30 minuten koken (afhankelijk van de 

grootte). 
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Rahmchampignons 

(paddenstoelen in room) 

 

Ingrediënten voor 2 porties: 

 200 gram champignons 

 2 sjalotten 

 20 gram boter 

 0,2 liter groentebouillon 

 50 gram room 

 witte peper 

 zout 

 4 takjes tijm 

 teentje knoflook 

 1 theelepel maïzena 

 

Bereidingstijd: 20 minuten 

Bereiding: 

Roomchampignons worden bereid met verse champignons waarvan het kopje nog is gesloten. 

Maak de champignons schoon met een zachte doek en snijd ze in plakjes. Snijd de sjalotten in 

kleine blokjes. Bak de champignons in boter op een hoog vuur tot ze bruin worden. Voeg dan de 

sjalotjes toe en bak het mengsel nog even op een middelhoog vuur. 

Voeg de groentebouillon en room toe en laat het geheel sudderen. Breng op smaak met witte 

peper en zout. Pluk de blaadjes van de takjes tijm en voeg deze toe aan de romige paddenstoelen. 

Pers de knoflook en roer het door de roomchampignons. Meng de maïzena met een beetje koud 

water en bind hiermee roomchampignons tot een gladde massa, zoals te zien is op de foto. 
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Pellkartoffeln und Kräuterquark 

(Gekookte aardappelen en kruidenkwark) 

 

Ingrediënten: 

 1 1/2 kilo vastkokende aardappelen 

 2 middelgrote uien 

 500 gram magere kwark 

 400 gram roomkaas 

 een beetje melk 

 peterselie 

 bieslook 

 zout en peper 

 (lijnzaad)olie 

 

Bereidingstijd: ongeveer 20 minuten 

Bereiding: 

Zet de aardappels op en kook deze in de schil. Snijd ondertussen de uien en doe die in een kom. 

Voeg de magere kwark en roomkaas toe en roer het mengsel romig terwijl je een beetje melk 

toevoegt. Voeg al roerende de gehakte peterselie en/of bieslook toe. Breng het kwartmengsel op 

smaak met zout en peper. 

Als de aardappelen gaar zijn, serveer ze doorgesneden, in de schil met wat kruidenkaaskwark. 

Giet ten slotte een beetje lijnzaadolie op de kwark. 
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Spargel mit Rührei und Kräutersauce 

(Asperges met roerei en kruidensaus) 

 

Ingrediënten: 

 5 witte asperges 

 1 afgestreken theelepel ruwe rietsuiker 

 1 stengel lente-ui 

 3 biologische eieren 

 50 ml magere melk (of rijstemelk, kokosmelk, amandelmelk of sojamelk) 

 3 eetlepels verse kruiden (peterselie, bieslook) 

 1 eetlepel kruidenboter 

 zeezout  

 versgemalen witte peper  

 gerookte chilipoeder (Pimentón de la Verra ) 

 

Bereidingstijd: 20 minuten 

Bereiding: 

De asperges schoonborstelen, de houtachtige uiteinden afsnijden en de onderste tweederde 

schillen. Daarna afspoelen onder stromend water. Dan in ongeveer tien minuten beetgaar koken 

in water waaraan het ruwe rietsuiker is toegevoegd. De asperges moeten net onder water staan. 

Maak ondertussen de lente-uitjes schoon en snijd ze in flinterdunne ringen. Klop de eieren met 

de melk en breng ze op smaak met zeezout en versgemalen peper en de Pimentón de la Verra.  

Voeg dan de gehakte kruiden en de ringen lente-ui toe en klop het mengsel schuimig. 

Giet de asperges af en snijd ze terwijl ze nog heet zijn in hapklare stukken. Verhit de boter in de 

pan en giet het eimengsel erin. Laat stollen op een laag vuur terwijl je roert. Serveer dit met de 

stukke asperge. Heerlijk met toost of boerenbrood!
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Apfelpfannkuchen 

(Appelpannenkoeken) 

 

Ingrediënten voor 2 personen: 

 3 eieren 

 125 ml melk 

 100 gram meel 

 60 gram suiker 

 ahornsiroop 

 2 appels 

 citroensap 

 boter 

 

Bereidingstijd: 40 minuten 

Bereiding: 

Klop het eiwit van de eieren stijf. Voeg meel, melk en suiker roerend toe en laat 15 minuten 

staan. Het beslag moet eruit zien als gesmolten vanille-ijs. 

Tijdens de 15 minuten wachten kun je de appels schillen. Verwijder het klokhuis en snijd de 

appels in plakjes. Besprenkel met wat citroensap. 

Laat in een anti-aanbakkoekenpan de boter smelten op een laag vuur. Bak dan van het beslag de 

pannenkoeken met de schijfjes appel erin. Als de appelschijfjes gaan spetteren, wacht dan een 

paar seconden, draai om en bak de pannenkoek af. 

Je kunt de bruine pannenkoeken opdienen met ahornsiroop of met (poeder)suiker.
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Rupfhauben 

 

Dit is typisch Beierse gebak. Vroeger gold het als armeluisvoedsel. Maar het smaakt heerlijk! 

Ingrediënten voor 4 porties: 

voor het deeg 

 250 gram bloem 

 1 ei 

 1 snufje zout 

 2 eetlepels olie 

 wat water 

 

voor het koken 

 1/4 liter melk 

 100 gram boter 

 2-3 appels 

 50 gr rozijnen 

 1 eetlepel suiker 

 

Bereidingstijd : 40 min . 

Bereiding: 

Kneed meel, eieren , zout, olie en water. Verdeel het deeg in 8 gelijke delen waarvan je 

vervolgens platte bolletjes maakt. Laat dit drogen. 

Kook in een lage, brede pan de boter, melk en suiker. Voeg dan de appels en rozijnen toe naar 

smaak. Leg de platte broodjes naast elkaar in de pan in de hete vloeistof. Doe de deksel erop en 

laat het geheel op een laag vuurtje gedurende 25 minuten koken of zet het op een lage stand in de 

oven (met deksel!). Haal dan de bollen eruit en bestrooi met kaneelsuiker. Ook lekker met 

compôte! 
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Milchreis mit zimt 

(Rijstepap met kaneel) 

 

 

Deze heerlijke rijstepudding met kaneel is mierzoet en gemakkelijk te maken. 

Ingrediënten voor 4 porties: 

 50 gram boter 

 500 ml melk 

 125 gram rijstepudding 

 1 vanillestokje 

 1 theelepel kaneel 

 0,5 eetlepel citroenschil 

 50 gram suiker 

 

Bereiding: 

Meng de melk met een snufje zout, 15 gram boter en een gesneden vanillestokje in een steelpan. 

Schil de citroen dun, voeg de schil vervolgens toe. Voeg daarna 30 gram suiker toe en breng het 

geheel aan de kook. 

Doe de rijstepudding in de kokende melk, roer goed en breng het opnieuw aan de kook. Zet het 

vuur dan laag. Laat de rijstepudding, afhankelijk van de grootte, gedurende 40-50 minuten 

indikken. Doe al die tijd een deksel op de pan zodat het niet droog kookt of aanbrandt. 

Verwijder de citroenschil en het vanillestokje, zorg dat alles eruit is. Meng de rijstepudding in de 

steelpan met 35 gram boter en laat de rijst geel worden.  

Meng de kaneel met de suiker en strooi het over de rijstepap als je deze opdient. Smullen!
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Vegetarischer Zwiebelkuchen 

(Vegetarische uientaart) 

 

Ingrediënten: 

Voor de bodem 

 125 gram kwark 

 1 eierdooier 

 1 theelepel zout 

 3 eetlepels melk 

 3 eetlepel olie 

 200 gram meel 

 2 theelepels bakpoeder 

 boter voor de ovenschaal 

 1 eetlepel broodkruimels/paneermeel 

 750 gram uien 

 2 eetlepels boter 

 2 eetlepels gehakte peterselie 

 1 snufje zoete paprikapoeder 

 zout 

 peper 

 

Voor de vulling 

 1 eetlepel meel (bloem) 

 200 ml room 

 3 eieren 

 30 gram geraspte kaas 

 0,25 theelepel vers gemalen koriander 
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Het deeg kun je kruiden met wat gedroogde kruiden (zoals oregano en tijm). In het uienmengsel 

kun je  karwij doen tegen winderigheid. 

Maak van de kwark, het eigeel, het zout, de melk, de olie, de bloem en de bakpoeder een soepel 

deeg. Rol dit uit op een met bloem bestoven werkvlak. Neem een quichevorm (of als alternatief 

een springvorm van 26 cm doorsnede). Bekleed de vorm met het deeg en snijd de overtollige 

rand weg. Bedek de bodem met een vork meerdere malen. Verspreid het 

paneermeel/broodkruimels over het deeg en zet het weg in de koelkast. 

Pel de uien en snijd ze in (halve) ringen. Bak in een pan met hete boter de ui glazig. Breng op 

smaak met de peterselie, zout, peper en paprikapoeder. 

Roer 1 eetlepel bloem door de room, eieren en kaas. Breng op smaak met koriander. Doe het 

mengsel bij de uien. Vul hiermee de gladde deegbasis die in de koelkast stond. 

Bak de uientaart in een voorverwarmde oven op 180 ° C tot 200 ° C gedurende ongeveer 40 

minuten. Dek de taart af met aluminiumfolie en bak vervolgens nog eens 10 minuten als de 

bovenkant bruin wilt hebben. Laat afkoelen in de oven terwijl deze uit staat (zonder 

aluminiumfolie). 

Je kunt deze taart van tevoren klaarmaken en op het laatste moment in de oven zetten. De taart is 

lekker met een frisse salade. 
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