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Culinair
Pasen

Op het moment dat dit stukje wordt geschre-
ven is het pas half februari, maar aan alles voel 
je dat het voorjaar staat te trappelen. 

Na carnaval begint de vastentijd, die vervolgens 
wordt afgesloten met Pasen. Pasen is in het dialect 
‘Paose’. Sommige mensen gaan nog op hun paas-
best naar de mis om vervolgens met de kinderen 
paaseieren te zoeken in de tuin. Een ei symboli-
seert vruchtbaarheid en nieuw leven. Dat is niet 
toevallig, want als een kip in haar eigen natuurlijke 
ritme eieren legt, dan doet ze dat niet elke dag, 
maar pas na de winter, in de lente. U kent waar-
schijnlijk de bekende zakjes met kleurstof om 
eieren te kleuren of wellicht koopt u de eieren 
kant-en-klaar geverfd. Paaseieren werden vroeger 
met natuurlijke kleurstoffen geverfd; bijvoorbeeld 
met schillen van rode uien, spinazie en rode kool. 
Versieringen werden aangebracht met van alles 
wat voorhanden was, zoals peterselieblaadjes en 
elastiekjes. Wilt u zich begeven aan het verven van 
paaseieren met natuurlijke kleurstoffen, dan geven 
we u hier tekst en uitleg. 

“ ‘t hèt Paose oonder Peenkste 
   oétkoëme”

Dat werd gezegd als de onderrok onder de jurk 
uitkwam.

Paaseieren verven 
met natuurlijke kleurstoffen

•  Geel: kurkuma, ook wel geelwortel 
 of koenjit genoemd
• Goudgeel: kamillebloemetjes of uienschillen 
• Geel-oranje: wortel- of sinaasappelschil
• Rood: de schillen van rode uien
• Roze tot donkerrood: rode bieten 
 (afhankelijk van de kleur van de eieren)
• Grijs-groen: spinazie
• Bruin: koffiedik of zwarte thee
• Lila/paars: vlierbessen
• Blauw/groen: met rode kool worden witte 
 eieren blauw en bruine eieren blauw/groen.

Het kleureffect varieert door de kleur van de eieren 
zelf, wit of bruin, maar ook door de hoeveelheid 
groente en de tijd die de eieren in het kleurbad 
ondergedompeld liggen. Een lepeltje azijn aan het 
kleurwater toevoegen, verdiept de kleur. Een vier-
tal eieren kan men kleuren in ongeveer een halve 
liter kleurwater.
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Paaseieren verven kan op 
twee manieren

1. Maak het kleurwater door de grof gesneden in-
grediënten minstens 20 minuten te laten koken. 
Voeg een scheutje azijn toe voor een intensere 
kleur. Zeef het vocht en dompel de reeds hardge-
kookte eieren erin onder (met of zonder versiering). 
Hoe langer ze staan, hoe intensiever de kleur.

2. De eieren met de groente 15 minuten samen 
laten koken in water. Het resultaat is dan meer 
marmerachtig. Indien de kleur niet sterk genoeg is, 
kunnen de eieren alsnog een tijd in het kleurbad 
blijven liggen.

De eerste methode voorkomt dat de eieren 
breken bij het versieren. Laat de eieren na het ver-
ven goed drogen en wrijf ze daarna op met een 
doekje met (sla)olie, dan zullen ze mooi glanzen.

Paaseieren versieren

• Draai stukjes kant, touw of elastiekjes om de eie-
ren. Door de elastiekjes worden lijnen gecreëerd.
• Bekleed de eieren met mooi gevormde blaadjes 
voordat ze in het kleurbad gaan. Alles wat afgedekt 
is behoudt de kleur van het ei, waardoor mooie pa-
tronen ontstaan. Zorg ervoor dat de blaadjes van 
eetbare planten zijn en niet giftig, hiervoor kunnen 
bijvoorbeeld peterselie, munt of andere 
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kruidenblaadjes gebruikt worden. De blaadjes 
blijven op hun plek door middel van elastiekjes 
of door middel van een panty strak om het ei te 
knopen.
• Met bijenwas of kaarsenvet (zonder chemische 
conserveermiddelen) kunnen de eieren versierd 
worden voordat ze in het kleurbad worden gelegd.

Mocht u na Pasen nog met veel hardgekookte eie-
ren blijven zitten, dan kunt u ook eens denken aan 
eierkroketten. 

Eierkroketten uit het 
Electro kookboek 

Uitgave van het Centraal Bureau der Vereniging van 
Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland, 
Arnhem.

Ingrediënten:
• 4 eieren
• 2 dl melk of bouillon
• 25 gram bloem
• 25 gram boter
• Peper en zout naar smaak
• Eventueel wat fijngesneden peterselie
• Paneermeel

Bereiding:
• Kook de eieren hard (8 minuten)
• Maak een dikke saus van boter, bloem en melk  
 of bouillon.
• Roer door deze saus de in kleine stukjes verdeel-
 de eieren en desgewenst wat fijngesneden 
 peterselie, breng het mengsel op smaak met   
 peper en zout.
• Spreid de ragout uit op een platte schotel 
 om af te koelen.
• Vorm er dan kroketten van, paneer ze en 
 bak ze in heet frituurvet bruin. 
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Vleeskroketten van 
Fiena Scharnigg

Over deze ‘croquetten’  die haar schoonmoeder 
maakte, had Mia (van Tonny Scharnigg) me al een 
paar keer verteld. Ze heeft ze speciaal nogmaals 
gemaakt en alle ingrediënten en de bereiding be-
schreven.

Ingrediënten:
• 500 gram runderpoulet
• 5 dl bouillon
• 150 gram boter
• 150 gram bloem
• Nootmuskaat
• Blokje bouillon
• Peper en zout naar smaak
• Eventueel wat fijngesneden peterselie
• Paneermeel

Bereiding:
• Kook het vlees gaar in de bouillon.
• Maak een dikke roux door de roomboter te   
 smelten en bloem toe te voegen.
• Daarna voeg je (niet te veel) bouillon toe, zodat  
 je een dikke saus krijgt.
• Het klein gesneden vlees door de saus 
 scheppen, nootmuskaat en eventueel een   
 blokje bouillon toevoegen en flink kruiden met  
 zout en peper.
• Deze ragout goed laten afkoelen zodat hij 
 heel stevig is.

• Rol er dan kroketten van. Hiervoor heb je   
 geklopt ei en paneermeel nodig. Eerst het   
 rolletje in paneermeel rollen, dan door het ei en  
 vervolgens weer door het paneermeel.
• Bak de kroketten in het frituurvet krokant bruin.

Lekker met frietjes/brood en een salade. Smakelijk!

Vuur weense uch ‘nne Zaolige Paose’ .

Pascalle Reiters en Johanna Buteijn


