


APPELPASTEI 
Van tuinman Knoop

INGREDIENTEN
Voor het deeg  Voor de vulling
200 gr meel  500 gr zure appels
200 gr koude roomboter 1 tl kaneel
50 gr suiker  3 el suiker
zout
water
4 el amandelmeel

AAN DE SLAG
1.  Verwarm de oven voor op 200° C. En vet een springvorm van 28 Ø cm 

goed in.
2. Meng in een kom: meel, suiker en zout. 
3.  Snijd de boter in stukjes en kneed dit met de handen door het 

meelmengsel. Voeg net zoveel water toe, totdat er een soepel, niet-
plakkend deeg ontstaat. 

4.  Bekleed de bodem en zijkanten van de springvorm met 2/3 van het 
deeg. En strooi het amandelmeel over de bodem.

5. Schil de appels en verwijder de klokhuizen. Snijd de appels in partjes. 
6.  Meng in een kom: kaneel en suiker. Voeg toe aan de appelpartjes en 

schud goed door elkaar.
7. Verdeel de partjes over de bodem. 
8.  Rol het overgebleven deeg uit tot een deksel. Leg het over de 

appelvulling heen en druk de randen aan met een vork. Zodat de pastei 
helemaal gesloten is. Prik gaatjes in het deksel, zodat de stoom er 
tijdens het bakken uit kan.

9.  Eventueel gebruik je een beetje van het overgebleven deeg om 
versieringen mee te maken op het deksel. 

10. Zet de springvorm in de oven en bak 45 min.

 

:

Uit: Anne van Lieshout, ‘Een Friesche eetgeschiedenis. Historische recepten uit de 18de en 19de eeuw’ 
(2017), p. 30. Afbeelding: Malus domestica – Appel. J.W. Weinmann, Phytanthoza iconographia (1737-
1745), www.plantillustrations.org





LIWWADDER POTMARG
Boekweitpap uit Leeuwarden

INGREDIENTEN
200 gr boekweit
1 l  volle melk
100 gr rozijnen
kaneel
gesmolten roomboter 
suiker

AAN DE SLAG
1.  Doe in een pan: boekweit, melk, rozijnen en kaneel. Breng aan de 

kook en laat ca. 20-25 min. zachtjes pruttelen op laag vuur. Zo nu en 
dan even doorroeren. Als er te weinig kookvocht overblijft, dan wat 
melk toevoegen. 

2.  Verdeel de pap over diepe borden. Maak een kuiltje in de pap en giet 
daar gesmolten boter in. Serveer met suiker naar smaak.

3.  Is de pap te stevig, dan op het bord eventueel nog wat extra (warme) 
melk bijgieten.

Naar: Catharina Zierikhoven, ‘Volkoomen Neerlandsch kookkundig woordenboek voorgesteld 
in de Friesche keukenmeid en verstandige huishoudster’ (1791), p. 359. Afbeelding: Fagopyrum 
esculentum – Boekweit, G. Bonelli, Hortus Romanus juxta Systema Tournefortianum (1772-1793), 
www.plantillustrations.org

:





MUNTTHEE
Zet je eigen verse kopje

INGREDIENTEN
verse muntblaadjes
heet water
eventueel: suiker + melk  

AAN DE SLAG
1.  Pluk muntblaadjes uit de eetbare bloementuin bij het Historisch 

Centrum Leeuwarden. 
 Er is keuze uit verschillende smaken:
 • Aardbeienmunt – Mentha arvensis Strawberry
 • Chocolademunt – Mentha piperita Chocolate
 • Citroenmunt – Mentha gentilis var. Citrata
 • Sinaasappelmunt – Mentha piperita Granada
 • Zwitserse munt – Mentha piperita Swiss
 Wil je weten in welk perk je de muntsoorten kunt vinden? 
 Download dan de plantenlijst met plattegrond via de QR code.

2. Haal een bekertje met heet water uit onze drankenautomaat.
3. Laat de muntblaadjes een poosje trekken.
4. Doe er eventueel suiker en/of melk bij naar smaak.

 

:

Afbeelding: Mentha gentilis – Citroenmunt, L. Fuchs, Neu Kreüterbuch (1543) www.plantillustrations.org





GESUIKERDE AMANDELEN
Snoepgoed van de prinses

INGREDIENTEN
300 gr amandelen (ongepeld)
250 gr suiker
150 ml water
1 tl vanille extract
1 tl kaneel

AAN DE SLAG
1.  Doe in een grote pan: amandelen, suiker, water, vanille en kaneel. 

Breng al roerend aan de kook.
2.  Blijf roeren totdat er geen witte suiker meer te zien is. Alle suiker moet 

als een gekarameliseerd laagje om de amandelen zitten.
3.  Stort de amandelen op bakpapier. Pas op: ze zijn erg heet!
4. Probeer ze zoveel mogelijk van elkaar los te trekken met lepels.
5. Laat afkoelen.

 
:

Naar: Catharina Zierikhoven, ‘Volkoomen Neerlandsch kookkundig woordenboek voorgesteld in 
de Friesche keukenmeid en verstandige huishoudster’ (1791), p. 24-27. Afbeelding: Prunus dulcis 
(voorheen ook: Prunus amygdalus) – Amandelboom, J.H. Knoop, Fructologia (1763), Historisch 
Centrum Leeuwarden, inventarisnr. C92





AARDAPPELEN MET UIEN 
À la Mariënburg

INGREDIENTEN
500 gr aardappelen
500 gr uien
250 ml slagroom
nootmuskaat
peper en zout

AAN DE SLAG
1. Verwarm de oven voor op 200° C.
2. Schil de aardappelen en de uien. Snijd ze in plakken.
3.  Leg een laag aardappelen in een ovenschaal. Doe er een laag uien 

bovenop. Wissel zo af.
4.  Meng in een kom: slagroom en (naar smaak) nootmuskaat, peper en 

zout.
5. Giet het slagroommengsel over de groenten.
6. Zet in de oven en bak 25-30 min.

Uit: Anne van Lieshout, ‘Een Friesche eetgeschiedenis. Historische recepten uit de 18de en 19de eeuw’ 
(2017), p. 48. Afbeelding: Solanum tuberosum – Aardappel, B. Bessler, Hortus Eystettensis (1613), 
www.plantillustrations.org

:


