
 

 

Boerenkoolkroketten 

 45 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 1000 g kruimige aardappelen 
 500 g boerenkool 
 1 (slagers)rookworst 
 100 g spekblokjes of -reepjes 
 50 g  boter 
 150 ml melk 
 paneermeel 
 2 eieren 
 zout  
 zwarte peper 

 

Materiaal: frituurpan 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Schil de aardappels.  
2. Doe ze in een grote pan. 
3. Zet ze net onder water.  
4. Leg de voorgesneden boerenkool op de aardappels. 
5. Strooi er wat zout overheen.  
6. Leg de rookworst op de boerenkool. 
7. Deksel op de pan. 
8. Breng het water aan de kook.  
9. Draai daarna terug tot een laag vuur. 
10. De aardappels zijn na ongeveer 25 minuten gaar. 
11. Ondertussen bak je de spekjes. Blokjes of reepjes, vet of mager, aan jou de keus. 
12. Als de piepers gaar zijn giet je de aardappels en de boerenkool af. 
13. Voeg 50 gram boter toe. Maar ietsje meer is zeker niet erg. 
14. Verwarm de melk en voeg die bij de aardappels en boerenkool. 
15. Nooit direct te veel, anders wordt de stamppot te vochtig. 
16. Meer melk toevoegen kan altijd nog. 
17. Lekker blijven stampen tot je… stamppot hebt.  
18. Roer de spekjes er doorheen. 
19. Proef de boerenkool en voeg naar smaak wat zout toe en eventueel wat gemalen zwarte peper. 
20. Eet alvast een bord boerenkool, dan maken we van de rest lekkere boerenkoolkroketten. 
21. Snij een flink stuk worst in kleine stukjes, zo klein of groot als je wilt. 
22. Meng de rookworst door een bakje boerenkool. 
23. Proef nog een keertje. De smaak mag wat sterker zijn, want die neemt tijdens het frituren ietsje af. 
24. Klop het eiwit van twee eieren in een flinke kom.  
25. Strooi paneermeel op het aanrecht. 
26. Neem wat boerenkool tussen je vingers en vorm er een worst van.  
27. Een normale kroket weegt zo’n 90 gram, maar maak deze iets kleiner maken, omdat de stamppot best 

machtig is.  
28. Rol de boerenkoolworst door de paneermeel. 
29. Dompel de toekomstige kroket onder in het badje van eiwit. 
30. Rol de boerenkoolworst vervolgens nog een keer door de paneermeel.  
31. Zorg dat de boerenkoolkroket goed omsloten is, dan loopt ie tijdens het frituren niet leeg. 
32. Bak ze 4 minuten op 180 graden 
 

TIP: Als je de kroketten wil invriezen, dan kun je dit het beste meteen doen nadat je de kroketten door het 
paneermeel hebt gerold. Laat ze dan wel weer even ontdooien voordat je ze gaat frituren. 
 


