Het Leuvens Familiereceptenboekje

Een uitgave van de Leuvense erfgoedcel
April 2004

VOORAF
Deze brochure van Leuvense familierecepten kadert in een project
van de erfgoedcel voor Erfgoeddag 2004. Met het thema ’t zit in de familie wordt de band tussen cultureel erfgoed en familie benadrukt.
Naar aanleiding van dit thema kwam de erfgoedcel op het idee om
enkele Leuvense familierecepten op te sporen en te bundelen in boekvorm, zodat deze oude recepten ook in de keuken anno 2004 kunnen
herinnerd worden. Ook de vroegere eetcultuur is immers een onderdeel van het cultureel erfgoed van een stad of streek.
De recepten die in dit boekje staan, zijn enerzijds het resultaat van een
oproep in de lokale Leuvense media en via de website van de stad
Leuven. Anderzijds bevat dit boekje ook enkele interessante aanvullingen van de Academie voor Streekgerichte Gastronomie. De heer
André Delcart, actief lid van de ASG, heeft de ingezonden recepten
mee uitgezuiverd en heeft nog enkele typische Leuvense bereidingen
toegevoegd.
De Leuvense erfgoedcel wil dan ook graag alle mensen die een recept
instuurden, alsook André Delcart van ASG van harte bedanken voor
hun medewerking!
En aan iedereen die dit boekje leest, wensen wij smakelijke herinneringen!

De Academie voor de Streekgebonden Gastronomie is een studiegenootschap dat onderzoek verricht naar onze eetcultuur en voedingsgeschiedenis met de nadruk op
streekgerechten en streekgebonden producten en bereidingen.
De ASG werd opgericht in 1981 door Jacques Collen en wijlen radioreporter Jan Lambin. Ze telt ondertussen meer dan 600 leden en geniet de erkenning van het ministerie
van Cultuur.
In Schilde beschikt de ASG over een studie- en documentatiecentrum met onder meer
een bibliotheek met ruim 8000 boeken. ASG geeft ook een tijdschrift uit waarin waardevolle artikels worden gepubliceerd die over onze voedingscultuur handelen.
meer informatie
ASG studie en documentatiecentrum – Kerkstraat 17 – 2970 ‘s Gra venwezel-Schilde
tel en fax 03-658.82.89 - website www.asg.be

FAMILIERECEPTEN
Eten is een sociaal gebeuren. Dagelijks zitten we samen rond de tafel
en worden de gebeurtenissen van de dag doorverteld. Ter gelegenheid van Kerstmis en andere feestelijke momenten tafelen we haast
vanzelfsprekend wat uitgebreider.
Dat was vroeger niet anders. Eeuwenlang bepaalde het etensritueel
het ritme van het gezins- en familieleven. Het hele gezin, zelfs de hele
familie, tantes en nonkels inbegrepen, keek uit naar het feestmaal dat
met de grote feesten geserveerd werd.
De recepten werden in vele families doorgegeven van moeder op
dochter en werden dikwijls in schriftjes of in boekjes opgetekend.
Zulke handgeschreven familiekookboeken bevatten een schat aan gegevens waarin oorspronkelijk enkel de familie geïnteresseerd was.
Voor de nakomelingen geven deze boekjes een stukje vroegere leefcultuur mee. De opgetekende recepten vertellen wat er gegeten werd
in een familie en geven dus ook een beeld van hoe er toen geleefd
werd.
Echte kookboeken werden vroeger enkel geschreven voor de adel en
de gegoede burgerij en geven dus zeker niet de keuken weer zoals die
bij het volk leefde. De gewone man kon zich vele ingrediënten niet
veroorloven en nam bijvoorbeeld genoegen met de minder dure stukken vlees. Toch was men ook vindingrijk genoeg om de gerechten op
een lekkere en verantwoorde manier klaar te maken.
Voeding werd vroeger geregeld door de kringloop der natuur. De
volkse keuken was seizoensgebonden. De mogelijkheden van het bewaren waren oorspronkelijk zeer beperkt. Het bleef lang bij pekelen of
inzouten, pas later ging men steriliseren. Zo was confituur maken bijvoorbeeld een manier om het fruit te kunnen bewaren. Conserven betekende een hele ommezwaai. Leuven speelde hierin een belangrijke
rol met de vestiging van Marie-Thumas.
Daar ook de mobiliteit beperkter was, aten gewone mensen in het verleden vooral wat voorhanden was in de nabije omgeving. Een zelfde
recept kon naargelang de regio helemaal verschillend zijn: waar in
Leuven voornamelijk bier werd gebruikt, was enkele kilometers verder in het Hageland vooral wijn beschikbaar. Op die manier ontstonden regionale verschillen en typische streekgebonden bereidingen.

André Delcart

ETEN EN LEVEN ROND DE LEUVENSE STOOF
Net als mijn beide ouders, ben ik grootgebracht "onder" de Leuvense
stoof waarop mijn moeder ook het eten klaarmaakte.
Velen zullen het met mij eens zijn als ik zeg dat geen enkele warmtebron als de authentieke Leuvense stoof kon zorgen voor de combinatie van gezelligheid en heerlijke hunker naar lekkere, eenvoudige
kost. De geuren die vrijkwamen tijdens het koken, wekten een gezonde eetlust op en brachten de hele familie samen rond de Leuvense
stoof.
We woonden in het ouderlijk huis van mijn vader op een plaats die nu
bij Leuven wordt gerekend, maar die vroeger Wijgmaal-bij-Leuven
heette en behoorde tot de gemeente Herent. Mijn geboortehuis staat dus
nu officieel in Leuven, maar ik ben bij mijn geboorte geregistreerd in Herent:
grappige toestand.
Onze dagelijkse kost bestond uit eenvoudige, klassieke maaltijden.
We vonden alles lekker wat moeder klaarmaakte en wanneer we van
school thuiskwamen, werden we al verwelkomd door de heerlijke
keukengeuren. De tafel stond dan ook al gedekt met diepe borden.
Daarin aten we eerst de soep en daarna de aardappelen.
Soep werd altijd op dezelfde manier bereid. Op de buis van de stoof
stond een grote ketel water waarin soepvlees-met-been en een kruidentuiltje werden gedaan om bouillon te maken. Daarna werden hierin selder, prei, wortelen, ajuin en aardappelen - alles in kleine stukjes gaargekookt. Naargelang het soort soep werden nog extra ingrediënten toegevoegd zoals bijvoorbeeld kervel of tomaten. Dit alles werd
vlak voor het opdienen door een passe-vite gedraaid. De lekkere geuren bleven rond de tafel hangen en deden ons vragen naar meer.
Het soepvlees werd ook bereid om bij de boterham te eten. Moeder
liet het eerst afkoelen, sneed het dan in kleine brokjes en vermengde
het tenslotte met zelfgemaakte mayonaise met citroen en met sjalotsnippers. Dit moest dan nog koel staan tot 's anderendaags, want het
moest wat "trekken".
Ik herinner mij ook nog dat er in de familie “pottekees” gemaakt
werd voor bij de boterham. Ik maak het zelf nog als aperitiefhapje bij
een echte artisanale Geuze. Leuvenaars maakten het met Peetermanbier.
Recept: bij een Brusselse stinkkaas, goed rijp, voeg je driemaal dezelfde hoeveelheid verse plattekaas en ongeveer een half glas zuur bier.

Je mengt alles tot een homogene massa: 't moet smeuïg zijn. Dan voeg
je naar wens verse tuinkruiden toe. Bieslook of peterselie is er bijvoorbeeld bijzonder lekker bij, maar je mag vooral de radijsjes niet vergeten.
De lekkerste herinneringen heb ik aan de oerdegelijke eierkoek, die
nauwelijks is na te bootsen omdat er bij mijn weten niet eens een recept van bestaat. Het deeg werd gemaakt van echte boerenmelk, met
echte hoeve-eieren en langzaam gemalen kwaliteitsbloem (tarwebloem, gerstebloem of haverbloem of een mengeling naargelang de
voorraad: alles kan!)
Per persoon neem je een ei, een grote schep bloem, wat suiker en een
tas melk. Je mengt het tot een glad deeg - veel vaster dan onze huidige
pannenkoekendeeg.
De koekenpan werd op het open vuur van de Leuvense stoof gezet
(dus deksel en één of twee ringen verwijderen). Als de pan warm was,
werd het varkensvet of smout erin gesmolten. Voor één koek moest je
het deeg er in één keer ingieten en laten oplopen tot aan de randen.
Het moest een dikte hebben van bijna een centimeter. Zo nodig, kon je
de pan naast het vuur zetten tot het deeg aan één kant gaar was en de
bovenkant wat opdroogde. Dan moest je de koek omkeren en ook kort
aan de andere kant bakken. De binnenkant van deze koek moest zacht
en mals blijven. De koek werd dan op een bord gelegd en in “paardjes” gesneden (“paardjes” zijn ruiten van ongeveer twee bij twee centimeters). Dan werd er witte suiker op gestrooid; smullen maar!
Vader maakte ook “paardjes” van boterhammen met spek. Om spek
te bakken was toen nogal wat tijd nodig. De pan moest daarvoor aan
de kant van het vuur staan, zodat het spek heel traag bakte. Voor vader moest het spek maar even aan weerszijden de bodem van de pan
raken, maar wij hadden liever goed uitgebakken of “uitgeketsterd”
spek. Het zwoerd werd er af gesneden en dat aten we op uit het vuistje. Het spek werd op een dikke bruine boterham gelegd en in reepjes
gesneden. De stukjes brood waar geen vlees voor was, doopten we in
het warme spekvet. De pan stond immers in het midden van de tafel.
Overschot van spekvet werd in een kommetje gedaan om af te koelen.
Dit “afgebakken vet” diende de volgende dagen als broodsmeersel.
Daar werd dan een laag bruine suiker of siroop op gesmeerd.
Er zijn nog meer smakelijke herinneringen aan het eten van toen.
Maar vele gerechten zijn niet meer te bereiden omdat de ingrediënten
niet meer beschikbaar zijn….
Ik had het bijvoorbeeld ook nog kunnen hebben over “gehaktballen
met gestoofde noordkrieken”, met gesteriliseerde witte perziken of

met ander ingemaakt fruit. Of over gestoofde peertjes: dat waren
'winterperen', die in koffie en suiker gaar gestoofd werden. Meestal
aten we deze gestoofde peren gewoon met brood, maar op zondag
was daar al eens koud vlees of varkensgebraad bij, mmm.
Ook Koffie werd vroeger “gezet” op de Leuvense stoof. De fluitketel
stond vooraan de stoof, de koffiepot meer achteraan, op “de buis” . In
de linnen “beurs” van de koffiepot deed men drie soeplepels koffie en
een soeplepel chicorei of “bittere”. Dan moest je er gekookt water
opgieten tot de pot vol was, dat even laten trekken en de koffie was
klaar! Als de koffiepot bijna leeg was, werd er opnieuw water bijgegoten (men sprak over water laten 'doorloederen'). Met drie lepels
koffie en chicorei moest men dus het gezin een hele dag van koffie
kunnen voorzien.
Tot slot waren er ook nog de gerechten die mijn grootmoeder tijdens
de tweede wereldoorlog klaarmaakte: bijvoorbeeld “keikespuree” en
“kastanjepap”, maar ik heb ze helaas zelf nooit gegeten. Ik ken ze
enkel vanuit de verhalen die in de familie worden doorverteld.
Via deze herinneringen heb ik weer eens heerlijk genoten van de kost
waarmee ik ben grootgebracht.
Ik hoop dat jullie er eveneens wat aan hebben... Smakelijk!
Bron: Mia Jespers (Rotselaar)

Heeft u nog informatie over de Leuvense stoof? Contacteer dan de erfgoedcel
van de stad Leuven via erfgoedcel@leuven.be of 016/21 18 75.

LEUVENSE RECEPTEN
Leuvense hutsepot
Ingrediënten:
Enkele stukken schapenvlees - aardappelen - rapen - wortelen (zogenaamde veldpoten of gele wortelen) - prei - selder - pastinaken - uien peper, zout, enkele blaadjes laurier - boter
Recept:
Smelt in de pan een flinke klont boter of vet zonder het te laten verkleuren. Leg er de stukken vlees in en braad het aan alle kanten. Doe
dat ook met de in stukken gesneden groenten.
Doe alles in een ruime kookpot en leg er de teerlikjes gesneden aardappelen bovenop.
Kruiden met peper en zout en wat water toevoegen.
Laat het even koken en dan enkele uren stoven tot de aardappelen
zacht zijn.
Rasp er net voor het serveren een weinig nootmuskaat over. Dit
maakt allemaal bruine stippen op de aardappelen.
Bron: Lekker Brabant (Valeer Wouters en Carine Vandeplas) , uitgave
van ASG

Leuvense biersoep
Biersoep is van oudsher een specialiteit van de Brabantse bierstad
Leuven. De biersoep wordt opgediend met in boter gebakken broodkorstjes. Hieronder volgen twee variaties. Het eerste gerecht is zeer
traditioneel. Het tweede is een combinatie van Leuvens bier en een
Hagelandse witte wijn.
Biersoep
Ingrediënten:
1,5 l blond Leuvens bier - 1 dl room - 2 eidooiers - 100 g boter - 2 lepels
bloem - peper en zout
Recept:
Een roux maken met de helft van de boter en de bloem (boter smelten,
bloem toevoegen en even laten drogen).

Het bier in een pot doen, aan de kook brengen en naar wens binden
met de gemaakte roux.
De eidooiers en de room losslaan en van het vuur af door de hete soep
roeren, samen met de overige boter.
Op smaak brengen met peper en zout en onmiddellijk serveren.
Biersoep met Hagelandse wijn
Ingrediënten:
1 l blond Leuvens bier – 2,5 dl droge witte Hagelandse wijn - 50 g
bruine suiker - 50 g krenten - 1 kaneelstokje - 4 beschuiten
Recept:
Het bier met de suiker aan de kook brengen. De wijn door dit mengsel
roeren en vervolgens de krenten en het kaneelstokje toevoegen. Het
geheel nog even aan de kook brengen en dan volledig laten afkoelen.
Verdeel de beschuiten over de borden of soeptassen en schep de soep
erover.
Deze Leuvense biersoep wordt gewoonlijk koud opgediend.
Bron: Lekker Brabant (Valeer Wouters en Carine Vandeplas), uitgave
van ASG

Asperges op z’n Kessels
Ingrediënten:
1 bos asperges – boter – bloem - 1 eidooier
Recept:
Schil de asperges en breek het houterige gedeelte er af. Snij ze dan in
stukken van ca 4 cm en hou de kopjes afzonderlijk.
Laat in een kom wat boter smelten en voeg de asperges toe. Voeg wat
zout toe en giet er zoveel water bij tot de asperges bijna onder staan.
Breng snel aan de kook en laat de asperges zachtjes gaar stoven. Voeg
bij halve gaartijd de kopjes van de asperges toe (die zijn sneller gaar).
Haal de asperges uit het vocht en hou ze warm.
Meng in een tas ongeveer 1 à 2 lepels bloem (of maïzena) met een
beetje water tot een papje en bind hiermee het kookvocht. Laat het
verder nog wat doorkoken. Roer er van het vuur weg nog een losgeslagen eidooier onder, vermengd met een weinig room. De asperges
toevoegen en even doorwarmen. Afwerken met gehakte peterselie.

Als je de asperges serveert met zelfgemaakte aardappelkroketten en
varkensgebraad (gebraden in een kom, met sjalotten en tijm) dan heb
je een Kesselse feestmaaltijd uit grootmoeders tijd.
Bron: Familie Van Cleynenbreugel (Kessel-Lo)

Gereuf
"Gereuf" (Gerief) is een oud en echt typisch Leuvens gerecht. Het
hoofdbestanddeel is orgaanvlees zoals maag, pens, longen, hart, zwezeriken, uier enz…
Eigenlijk horen daar ook oren, poten, tong en zelfs lever bij, maar die
worden meestal op andere wijze bereid.
In Frankrijk noemt men bereidingen op basis van orgaanvlees "Tripes"
of "andouillettes". In Schotland is "Haggis" een traditioneel gerecht
waarin veel orgaanvlees wordt verwerkt.
Orgaanvlees is door allerlei omstandigheden (o.a. omwille van gezondheidsredenen) in onbruik geraakt, maar was vroeger heel erg in
trek bij de arbeidersklasse die zich nauwelijks andere vleessoorten
kon veroorloven.
In Leuven herinnert het huidige "Pensstraatje" nog aan de slachtwijk
die tot het begin van de 20ste-eeuw rond de Sint-Pieterskerk gesitueerd
was. Een “triperie” of “penseroëzoojer” tref je er nu niet meer aan.
Het is in deze tijd niet meer evident om aan deze “edele” delen te geraken. Als je er dan toch nog vindt, dan zal je ze in reeds gekookte
versie aantreffen. Dat verkort aanzienlijk de bereidingstijd.
Ingrediënten:
750 g orgaanvlees (hart, pens, lever enz…) - peper, zout, muskaatnoot
en laurierbladen - scheutje azijn of witte wijn
Recept:
Snijd het vlees in kleine stukken. Versnipper enkele sjalotten of twee
ajuinen en stoof deze glazig aan. Doe er dan de stukken vlees bij en
kruid het met peper, zout, tijm, muskaatnoot en enkele blaadjes laurier.
Vaak wordt er ook een scheutje azijn aan toegevoegd. Witte wijn of
madeira kan ook gebruikt worden.
Vervolgens giet je er water op zodat alles net “onder” staat (De Leuvenaars zeggen: kèt van woter of allieen moo mei de veukes in ’t woter). Zet
een deksel op de pan en laat het vlees stoven tot het gaar is.

Het gerecht wordt heel warm opgediend met donkerbruin brood en
stevig donker bier.

Gereuf in ‘t Leives
Vei vier persuene: droe verdieel (750gr) vliees van de lunge, en oeer. Dei de
vlieesmeile deun. Kalfs es dei den band 't beste, want 't es zachter van smook.
In een kastrol lot ieest e sjalotteke stouve, dan deut er ’t vliees boe en ouvergiet et mei ne scheit azoen. Wilde sjik deun, nemt dan Porto in ploits van
azoen, of zèlfs witte woen of madeira. Deut er ewa lorier, toem, zout en
pieeper boe en ewa noutemiskoot. Lot dat ebekke stouve totdat 't vliees mals
genug es. Werm serveire mei nen bouteram, woomei da ge de sous kint updoppe. As uefdschoutel kind'et updiene mei petatenpuree of mei krokettekes.

Bronnen: Jean-Marie Velghe (Kessel-Lo) en Sylvain Libert (Leuven)

Leuvense penserij
Ingrediënten:
750 g penserij (2 soorten maagvlies, long, vette darm) - 150 gram spek
in teerlingen gesneden - 2 à 3 ajuinen in kleine stukjes gesneden - 5
soeplepels tomatenpuree - 1 liter vleesbouillon - 1 glas jenever - peper,
zout, kruidnagel, peterselie - boter
Recept:
Fruit de versnipperde ajuin glazig in de boter. Doe er de in kleine
stukjes gesneden penserij en de stukjes spek bij. Kruiden met zout,
peper, kruidnagel en tijm. Overgiet dit alles met de bouillon. Voeg het
glas jenever toe en roer er de tomatenpuree onder.
Laat dit 2 uur stoven tot alles goed gaar is. Bind tenslotte de saus lichtjes met maïzena.
Bij het serveren kan je er wat gehakte peterselie over strooien.
Bronnen: J. Collen, opgetekend in 1965 bij mevr. Hendriks uit KesselLo. Dit recept werd ook ingestuurd door Francis Ringelé (Herent).

Poten en oren
Ingrediënten:
Varken (4 oren, 4 staarten en 4 poten) - 2 uien - enkele takken selder 3 wortelen - peterselie, tijm en laurierblaren – peper en zout - bloem boter - facultatief: gedroogde pruimen
Recept:
Verwijder alle onreinheden van het vlees en spoel overvloedig. Vul
een kom met water. Doe daarbij 2 uien, enkele takken selder, wortelen, peterselie, tijm en laurier, samen met het vlees. Breng het aan de
kook en laat gedurende ongeveer twee uur rustig koken (pocheren).
Kruid het geheel met peper en zout.
Verwijder af en toe het schuim dat zich aan de oppervlakte vormt.
Laat het afkoelen. Neem tenslotte het vlees uit de pot en snij het in
grove stukken.
Voor de saus neem je een deel van het kookvocht en laat je het licht
inkoken. Bind het met een mengsel van boter en bloem (roux).Voeg
het in stukken gesneden vlees opnieuw toe en doe er de ontpitte en
gedroogde pruimen bij.
De pruimen kan je vooraf laten weken in water of in wat witte wijn.
Het geheel kan je eventueel bijkruiden met peper en zout. Serveren
met brood.
Bron: Jean-Marie Velghe (Kessel-Lo)

Uier
Ingrediënten:
4 sneden uier – boter - zout en peper - gehakte peterselie
Recept:
De uier die je koopt bij de beenhouwer is meestal gekookt. Je kan het
koud eten, maar je kan er ook warm broodbeleg van maken.
Laat in een pan de boter smelten. Bak daarin de snede uier aan tot er
een korstje aan komt.
Schik op een bord en garneer met een takje peterselie. Warm opdienen
met een snede bruin brood!

Oeer in ‘t Leives
Broee in een pan mei e bekke boutter, zout en pieeper. As er e geu kesken up
es, werm updiene mei een snei broeen brued en versiere mei e takske pieetersil.
Bron: Jean-Marie Velghe (Kessel-Lo)

Avokaat (Avokoot)
Ingrediënten:
Ui - witte kool – aardappelpuree - 1 of 2 doosjes corned beef - paneermeel - boter
Recept
De aardappelpuree best vooraf bereiden.
De witte kool kleinsnijden en gaarstoven en de versnipperde ui glazig
aanfruiten. Het vlees eraan toevoegen.
In een beboterde vuurvaste schotel afwisselend de ingrediënten aanbrengen: een laag vlees, dan een laag witte kool en eindigen met een
laagje aardappelpuree.
Bestrooien met wat paneermeel en er enkele klontjes boter opleggen.
In een warme oven terug opwarmen en dan onder de grill lichtjes laten kleuren.
Bron: Omer Vandebroeck (Leuven)

Gemarineerd Varkensgebraad
Ingrediënten:
Gebraad (1,7 kg) - 2 wortels – 2 ajuinen – 2 sjalotten – peterselie, tijm,
laurierblad en rozemarijnpoeder – fles rode wijn – scheutje wijnazijn peper en zout – asperges – 500 g champignons - 1 eierdooier – 750 gr
prinsessenbonen – boter – appelen – suiker – confituur
Recept:
De marinade: 2 wortels, 2 ajuinen, 2 sjalotten, peterselie, tijm en wat
rozemarijnpoeder, een fles rode wijn en een scheutje wijnazijn, enkele
peperbollen en een kruidentuiltje (peterseliestaarten, tijm en een laurierblad) en wat olie.
Het gebraad (ca 1,700 kg): in de marinade leggen gedurende 24 uur
en het in die tijd enkele keren omdraaien.
Het vlees uit de marinade halen en droogdeppen. Lichtjes kruiden
met peper en zout en het vlees aanbakken. Het dan in een warme
oven laten gaarbakken (ongeveer 1 uur, ovenstand 180 à 200°).
Ondertussen de marinade door een zeef doen, laten inkoken en er het
losgeroerde aanbaksel van de braadpan aan toevoegen. Lichtjes binden met maïzena en bij het vlees doen.
De groenten:
- de asperges enkele malen wassen en gaarkoken
- 500 g champignons schoonmaken en in stukken snijden. In hete boter aanzetten en wat water toevoegen. Laten stoven tot ze gaar zijn. In
een tas water wat maïzena en een eidooier losroeren en bij de champignons doen zodat het kookvocht bindt tot een saus.
- 750 g prinsessenbonen schoonmaken en in kokend water laten gaar
worden. Vlak voor het opdienen, het water afgieten en opstoven met
een flinke schijf boter met wat fijngesneden ajuin.
Pommes concierge: de appelen schillen, het klokhuis eruit halen (maar
niet tot op de bodem). Er wat suiker en confituur van airellen (veenbessen) in doen, ze in een pan, met een bodempje water, dicht naast
elkaar zetten en er enkele klontjes boter op leggen. In een gematigde
oven laten gaar bakken (ongeveer 30 minuten) - ze mogen niet te fel
kleuren en mogen niet te mals worden, want dan vallen ze uiteen.
Opdienen met kroketten. Om duimen en vingers af te likken!
bron: Josée Henskens (Leuven) - uit het persoonlijk kookboek van
haar moeder Jeanne Vanderstappen (1905-1988)

Nostalgische herinneringen aan het boodschappen doen in Leuven
Mijn beide grootmoeders gingen af en toe eens inkopen “doen” in Leuven.
Met mijn doopmeter uit Oud-Heverlee (Genenhoek) ging ik in Leuven als
“kleine jongen” frieten eten bij Smaelen op de hoek van het Fochplein met het
Margarethaplein, in een oude barak waar je via een trapje in kon. (De bus
Leuven-Wavre stopte toen nog voor het stadhuis van Leuven).
Daarna verhuisde deze frituur naar een huis in de buurt van de SintPieterskerk, in het begin van de Mechelsestraat. Nog later ‘schoven zij nog
een huis op’, op de plaats waar tevoren, de door Big Bill bezongen Mariake
Vantongelen, haar frituur en broodjeszaak – “ene met hesp of ene met kies” –
had. Op het moment dat de Sint-Pieterskerk hersteld werd, ging de nering
dicht.
Wie bakt er nu nog zo’n lekkere bruine frietjes in Leuven als Solange en haar
medewerkers van destijds?
Mijn grootmoeder uit Ottenburg deed elk jaar haar sinterklaasinkopen in
Leuven en deze inkopen werden afgewisseld met een bezoek aan de
degustatieruimte bij bakkerij Olemans op het Fochplein. Daar viel ik als
“kleine jongen” naast het confituurcarréetje voor een bijna groen gebakje, een
“grenoble”. Later vernam ik dat andere bakkers, zoals bijvoorbeeld bakkerij
Van Uytven (in de Brusselsestraat) ook wel zo’n “grenoble” konden bakken,
maar dat ze dit niet deden uit vriendschap voor bakkerij Olemans.
En waar vindt men nu het lekkere Luikse brood van Van Uytven en Van
Parijs (voorheen Willems en Libert - Diestsestraat) nog, de mastellen van de
bakker op de Oude Markt, de toast met amandeltjes van Van Parijs en … ?
Ja, met de jaren verdween er redelijk wat van deze lekkernijen die voor mij,
als buitenjongen, typisch Leuvens waren.
bron : Dominique Van Pee (Leuven)

Eiervla
Ingrediënten:
Het deeg: 250 g bloem - 125 g boter - 125 g griessuiker - 1 eidooier snuifje zout - 4 lepels water
De vulling: ½ l melk (liefst volle melk) - 3 eieren – griessuiker - 2 zakjes vanillesuiker - een snuifje zout
Recept:
Meng de boter met de suiker. Alle suiker moet opgenomen zijn door
de boter.
Zeef de bloem in een grote kom en maak er een kuiltje in. Doe hierin
het boter-suiker mengsel, de eidooier, het snuifje zout en het water en
kneed alles tot een samenhangend deegje.
Vorm er een platte bal mee en laat het ongeveer 1 uur rusten, bedekt
onder een vochtig doek, bij voorkeur in de koelkast. Het deeg wordt
dan stevig, zodat je het gemakkelijker kan uitrollen.
Maak intussen de vulling.
Sla de eieren (eigeel en eiwit) los in een vrij grote pot. Voeg aan de
melk, de vanillesuiker en het snuifje zout toe en breng aan de kook.
Giet de melk dan al roerend over de losgeslagen eieren en laat het
mengsel afkoelen.
Rol het deeg uit tot een ronde lap van 2 à 3 mm dik en bekleed hiermee een licht beboterde taartvorm. Druk zachtjes aan, maar zorg dat
het deeg niet scheurt.
Giet hierin de vulling, bestrooi ze met wat griessuiker en leg er enkele
klontjes boter op.
Bak de vla in een matig warme oven (45 à 60 minuten bij een oventemperatuur van ongeveer 175° )

Anekdote:
In 1942, als de oorlog al een jaar of twee bezig was, werden er door de Duitsers overal wachtposten opgericht in de dorpen. In Lubbeek werd er ook zo
een wachtpost geplaatst op de Bollenberg, niet ver van bij ons thuis. Het was
een uitkijkpost met zendmast, van waaruit ze alles in de omgeving konden
controleren. De Bollenberg is trouwens één van de hoogste punten van Brabant. Aan de voet van de Bollenberg bevond zich een barak waarin de bewakers zaten. Die moesten blijkbaar in hun eigen onderhoud voorzien en gingen
regelmatig, tegen etenstijd, in de buurt rond om voedsel te zoeken. Op een
dag kwamen ze ook bij ons thuis langs. Ze lieten ons verstaan dat ze eten
zochten. Vooral eieren interesseerden hen. Ons moeder, dat menske was toen
al 63, was zo ‘kloek’ om te zeggen dat ze geen eieren meer had. Ze wou de eieren immers houden om ze te verkopen op de markt. Maar de Duitsers geloofden haar niet en gingen zelf op onderzoek uit. Een boerderij zonder eieren
was zondermeer ongeloofwaardig. Uiteindelijk belandden de Duitsers in de
kelder, waar ze een heleboel taarten zagen staan. Ik had toen net een oven
taarten gebakken (het moet toen rond Lubbeek kermis geweest zijn, dan werden er altijd taarten gebakken). En toen ze die taarten zagen, moesten ze plots
geen eieren meer hebben. Ze ‘voeren’ met hun handen over de taarten, alsof
ze een echte schat hadden gevonden. Het waren er ook wel heel veel. Eén oven
of misschien wel twee, wat in die tijd de gewoonte was. En er stond een hele
‘goeie’ taart tussen, eentje met eieren erop. Die taart moest eigenlijk nog een
keer gebakken worden. De Duitsers zagen ook dat het een heel speciale taart
was. Ik zei toen bij mezelf ; “seves rameceire ze m’n goei toate oup se en zijn
ze d’r mee weg”. Gelukkig heb ik hen toen van die goede taart kunnen afhouden, door vooral de pruimentaarten en vanilletaarten aan te prijzen. Die at
ik natuurlijk zelf ook graag, maar toch nog het liefst van al at ik die ” goei eiertaarten”. Ik kon dus niet verdragen dat ze die zouden meenemen. En mijn
plan was gelukt. Ze namen alleen de andere taarten mee. Hoeveel ze er uiteindelijk hebben meegenomen, weet ik niet meer, maar het belangrijkste was
dat ze mijn eiertaarten hebben laten staan.
Achteraf zijn ze nog eens langs geweest, maar zo goed zijn ze bij ons echter
niet meer bediend geworden.

Bron: Mark Frederickx (Korbeek-Dijle) – recept en anekdote zijn van
zijn moeder Ida Anastasia Hoeterickx (Heverlee)

Leuvense Dorre
van “Dorre den Bakker” konden we het recept van een exclusief
Leuvens gebak achterhalen.
Ingrediënten:
500 g marsepein - 200 g oranjesnippers of gekonfijte appelsienschillen
- 0.5 dl likeur - 500 g boter - 250 g suiker - 8 eidooiers - 250 g bloem – 8
eiwitten - 250 g suiker - 250 g aardappelmeel – abricoteergelei - geroosterde amandelschilfers
Recept:
De marsepein met de oranjesnippers – geweekt in de likeur - mengen,
uitrollen en cirkels uitsteken ter grootte van de vorm.
Met de bloem, de suiker, de boter en de eidooiers een cakebeslag maken.
De eiwitten samen met de suiker stijf opkloppen en er het aardappelmeel ondermengen en onder het cakebeslag spatelen.
Een licht beboterde cakevorm half vullen met het deeg. Er de plakjes
marsepein opleggen en de vorm verder vullen met het cakebeslag.
Bakken in een warme oven (ca 180°).
Na het bakken, ontvormen en laten afkoelen. Het gebak afwerken met
een laagje abrikozengelei en bestrooien met geroosterde amandelschilfers.
Bron: Richmond-club

Een vooroorlogse bakker haalt bij zijn klanten brooddeeg om die in de
oven te “schieten”.
Beeldhouwer: Roland Rens
Plaats: Diestsestaat - Vaartstraat - Leopold Vander Kelenstraat
Onthuld in 1979

Knoedels
Ingrediënten:
300 g bloem - ½ blokje verse gist – rozijnen - water
De rozijnen kan je een half uurtje laten weken in een weinig water of
likeur.
De verse gist oplossen in wat lauw water.
De bloem in een kransvorm leggen en hierin het gistmengsel gieten.
De bloem langzaam vermengen en kneden tot een soepel deeg. Pas als
laatste de rozijnen toevoegen.
Het deeg met een doek of folie afdekken en laten rijzen.
Met twee soeplepels ovale balletjes vormen uit het deeg en deze in
kokend water leggen. Na enkele minuten zijn de knoedels klaar.
Schep ze uit het water en laat ze uitlekken.
Knoedels worden gegeten met gesmolten boter en bruine suiker.
Je kan ze ook opbakken in de pan. Ze krijgen dan een knapperig
korstje en worden geserveerd met bruine suiker.

Knoedele in ‘t Leives
Knoedele wedde gemokt mei koerante terfblum. Mokt van de blum ne vasten
dieeg mei gist en e prieske zout. De gist veiaf in la woter brokkele. Ge kunt er
zèlfs e bekke broeene soeeker in deun. In den dieeg kinde korinten of rozoene
verwèrke. Lot den dieeg e poor irrekes roezen up een wèrm ploits. Lot naa
woter zojjen in een gruete kastrol. Swènst dat 't woter zojt, stekte mei ne leiper, die g'ieest in koud woter gestouken et, klaan stikke van den dieeg af, dei
e de verm van de leiper te jeive. Lot doe stikken in 't koukend woter vallen en
lot z'ieenegte meniete kouke. Schept de knoedelen oeet et woter en leg z'up ne
platte schoutel. Derekt updiene mei gesmolte boutersaus in een sauspanneke.
Volgens goesting greize soeeker updoen. De knoedelen die ouver zen kind'ave
vei louter nekiee te broee in een pan mei bouter en uek updiene mei broeenen of greize soeeker. Van 't woter van de knoedele kinde pap moke.
Bronnen: Jean-Marie Velghe (Kessel-Lo) en Sylvain Libert (Leuven)

Leuvense mastellen
Ingrediënten:
500 g bloem - 100 g zachte boter - 3 dl melk - 35 g suiker - 25 g gist 10 g zout - 5 g kaneel.
Recept:
Maak een kuiltje in de bloem. Leg de suiker en het zout aan de buitenrand. In de kuil meng je de melk met de verbrokkelde gist en de boter.
Verwerk het geheel tot een vrij slap deeg. Weeg bolletjes af van 20
gram. Haal ze even door de bloem en laat ze ongeveer 20 minuten rijzen. Sla ze dan lichtjes plat en bol ze terug op. Vervolgens rol je de
bolletjes even door wat kristalsuiker.
Na weerom een half uur rijzen, bak je de bolletjes in een warme oven
(200° - ca 10 minuten).
Bij het opeten van deze kleine platte tarwebroodjes, waarin oorspronkelijk ook anijs werd verwerkt, werd volgend kinderliedje gezongen.
Ju paardje vos,
We rijden naar het bos
Met koeken en mastellen
en de toom brak los
bron: Lekker Brabant (Valeer Wouters en Carine Vandeplas) een ASG
uitgave

Leuvense Abrikozentaart
Ingrediënten:
Deeg: 250 g zelfrijzende bloem - 100 g boter - 150 g suiker - 100 g gemalen amandelen - 2 eieren
Afdeklaag: abrikozenjam - l losgeslagen ei, vermengd met wat vanillesuiker
Recept:
Met de zelfrijzende bloem, de boter, de suiker, de gemalen amandelen
en de eieren een deeg maken. Het deeg in een beboterde taartvorm
doen. Bedekken met een flinke laag abrikozenjam en tenslotte bestrijken met het losgeslagen ei vermengd met de vanillesuiker.
Bakken in een matige oven.
bron: ASG archief (Mia Pellicaen, echtg. Coninx uit Heverlee – 1981)

Elixir de Louvain
Ingrediënten:
1 l alcohol (90 % vol) - ½ l water - 700 g suikerklontjes - 3 citroenen appelsienen - 3 karaffen of flessen (0.75 l elk) die kunnen afgesloten
worden.
Recept:
De vruchten wassen en dun schillen. De schilletjes (zonder het wit) in
de karaffen leggen.
Het water, het sap van de vruchten en de suiker aan de kook brengen
zodat een lichte siroop ontstaat. Van het vuur weg de alcohol toevoegen en goed vermengen.
Dit vocht in de flessen gieten en laten afkoelen.
Bron: Flory Vloebergs (Herent)

Op erfgoeddag, op zondag 18 april 2004, maakt kookclub de Leuvense stoof een viertal
proevertjes uit deze recepten. We danken de heer Wilfried Van de Sande en zijn ploeg
voor hun medewerking!

LEUVENSE SLAGERIJPRODUCTEN
Ook mensen en gebeurtenissen in een streek of stad kunnen een bron
van inspiratie zijn voor nieuwe streekgebonden gerechten en producten. Onderstaand lijstje is niet volledig maar toont de vindingrijkheid,
fierheid en verbondenheid van de Leuvense ambachtslieden ten overstaan van hun stad en de streekgebonden eetcultuur.

Pietermanworst
De pietermanworst werd in 1991 gecreëerd door de Leuvense slagersgilde en is eigenlijk een gekookte worst op basis van kalfs- en varkensvlees, verrijkt met kaas en op smaak gebracht met mosterd.
Leuvenaars werden vroeger ook wel de Pietermannen genoemd naar
de eerste bewoners van de oudste parochie van Leuven, Sint-Pieter.

Kotmadamkoek
Hiervoor lieten de beenhouwers zich inspireren door de “kotmadammen” die destijds op het einde van de week met alle restjes vlees
en andere voorhanden producten uit de voorraadkast een soort vleesbrood bakten. Echte recepturen bestaan hier niet van.
De beenhouwers maken sedert 1993 in navolging van de “kotmadamkoek”, een soort vleesbrood waaraan stukjes fruit (meestal ananas)
worden toegevoegd.

’t Leuvens Fonske
Vlakbij de Sint-Pieterskerk op het Fochplein staat het standbeeld van
“Fonske”, bron van de wijsheid en symbool van de eeuwige student.
Als we het over eten hebben, is een “Leuvens Fonske” een pittig gekruide gehaktburger op basis van kalkoenvlees. Deze burger heeft
bovendien de vorm van een opengeslagen boek.

Paepe Toon Salade
De 15de-eeuwse nar “Paepe Toon” inspireerde de Leuvense slagers tot
een zoetzure salade die een combinatie is van gemarineerde ajuin en
ambachtelijke ham. Paepe Toon was kapelaan en organist in de Sint-

Pieterskerk. Hij was bekend voor zijn grappen en grollen tot ver buiten het toenmalige hertogdom

Vesaliusgebraad
Andreas Vesalius, anatoom en geneesheer uit de 16de eeuw, is een belangrijk figuur uit de Leuvense geschiedenis. Ook zijn naam is vereeuwigd in een bereiding.
Het vesaliusgebraad is een gepekelde en gebraden varkensrug. Het
kan zowel koud (bijvoorbeeld als broodbeleg) als warm gegeten worden.

Gambrinus-rib
De cambrinus-rib Is een specialiteit van enkele Leuvense restaurants.
Het is een varkensgebraad met een saus op basis van bruin bier, waarin ook sjalotten of goudajuintjes, reepjes spek en champignons zijn
verwerkt.

Voor de samenstelling van deze Leuvense slagerijproducten kregen
we medewerking van de Leuvense Slagersbond.

ANDERE LEUVENSE PRODUCTEN
Leuvense Fonskes zijn ook pralines waarop het Leuvense studentensymbool staat afgebeeld.
Lovania is een aperitiefdrankje op basis van wijn en perzik, gemaakt
volgens een middeleeuws Leuvens recept.

Samenstelling en coördinatie: Tiny T’Seyen en Rebecca Gysen, Erfgoedcel
Leuven
V.U.: stadsbestuur Leuven, Denise Vandevoort, schepen van cultuur, Muntstraat 3, 3000 Leuven

