
 

Koolrabi met bechamel en aardappeltjes 
Hoofdgerecht voor 2 personen 

 
 
Ingrediënten: 
 

• 400-500 g aardappelen 
• 2 koolrabi’s in blokjes van ongeveer 1 

cm3 
• 2 takjes tijm, gerist 
• 2 el Parmezaan of belegen kaas, 

geraspt 
• 2 uien, staand gehalveerd en in smalle 

partjes 
• Olijfolie 
• Zout 
• 30 gram boter 
• 30 gram bloem 
• 200/250 ml melk 
• 1 takje salie, gerist en gehakt 

  
Bereidingswijze: 
Kook de aardappelen beetgaar. Zet ondertussen een brede koekenpan op met een beetje 
olie. Voeg de koolrabi blokjes toe, schud goed om en fruit ze tot ze rondom glanzen en iets 
bruinen. Blus af met water en voeg de tijm toe. Laat in een aantal minuten het vocht 
verdampen en de blokjes beetgaar worden. Schud af en toe om.  
Maak terwijl de koolrabi op staat de bechamel* en voeg er salie aan toe.  
Leg de koolrabi blokjes in een ovenschaaltje en verdeel de bechamel erover. Bestrooi met 
de geraspte kaas/Parmezaam. Zet de oven aan op grillstand. Giet de aardappels af en laat 
ze even uitdampen.   
Bak in een koekenpan in wat olie de voorgekookte aardappels af.  
Smelt een klont boter in een steelpannetje en fruit de ui in een paar minuten goudblond 
en gratineer de koolrabi onder de grill.  
Meng de gebakken uien door de aardappels en serveer er sla bij.  
 
*Bechamel:  
Smelt 30 gram boter op laag vuur in een steelpannetje. Strooi er 30 gram bloem over. 
Roer door elkaar en blijf steeds goed losroeren van de bodem. De boter mag niet kleuren, 
maar de bloem moet wel garen. Voeg constant goed losroerend ongeveer 200 ml melk 
toe. Doe dit beetje bij beetje en breng de saus tussendoor steeds al roerend aan de kook. 
Voeg iets meer melk toe wanneer de saus te dik is, laat inkoken wanneer deze juist te dun 
is. Breng op smaak met peper en zout. 
 
Naar het recept van Mari Maris uit ‘Mari plukt de dag’ 

 


