
Vegetarische Boerenkool stamppot op Oud 
Hollandse wijze 

Dit is het recept van mijn 
Moeder, die kon heerlijke 
boerenkool stamppot 
klaarmaken ! Je at er 
zoveel van, dat je van de 
trap kon rollen. In het 
Gronings noemen we het 
“Stamppot Mous”. Oftewel 
stamppot moes. Ik heb het 
oude recept van Moeders  
omgezet naar een 
vegetarische versie. Want 

een beetje ‘vega jus’ gerookte paprika mix en een vega rookworst hoort 
er toch wel een beetje bij. Hier vind je een absoluut succesrecept !  

Nodig voor ca 3 a 4  personen : 

 3 a 3 ½  kg aardappelen, neem kruimige  
 Ca 600 gram verse boerenkool, reeds gewassen en gesneden  
 300 a 350  ml melk  
 1 ½  zakjes boerenkool mix  
 Je kunt deze boerenkool mix dit ook weglaten en het zelf maken met 

‘pimenton’. Oftewel neem : een flinke theelepel gerookte paprika, een flinke 
theelepel kerrie, nootmuskaat, béétje kruidnagel, beetje kaneel. Even 
proeven.  Doe in een glazen potje en goed schudden 

 Klontje boter óf een vega justablet (eventueel is een vega justablet ook wel 
smakelijk. Neem dan 1 ½ justablet met boter en kokend water)  

 Vega rookworst voor 4 personen 

+ Een stevige aardappel stamper 

+ Een hele grote pan 

+ Maak alvast een paar bakjes met : augurkjes, zilveruitjes of mosterd en piccalilly 
voor erbij.  

BEREIDEN:   

1. Schil de aardappelen en kook ze ca 35 minuten gaar, als je er met de vork 
inprikt mogen ze er niet aan ‘blijven hangen’. 



2. MAAR : ná ca 15 minuten doe je de gewassen en gesneden boerenkool óók 
erbij in dezelfde pan.   

3. Laat het samen gaar koken 
4. Maak de vega rookworst even warm, niet laten koken. Zet het weg.  

 
5. Rasp nu de 1 ½ justablet en doe er een scheutje kokend water bij en wat 

boter bij (zie eigen recept op het etiket)  
6. Of doe er alléén een klontje boter bij,  
7. Zet dit op een theelichtje weg,  samen met de vega rookworst 
8. Als de aardappelen/ boerenkool gaar is, giet je de dit af, vang wat van het 

vocht op. Laat het even uitdampen, om wat van het teveel aan vocht kwijt te 
raken.  

9. Klontje boter erover  
10. Dan, om te beginnen, éérst ca 250 ml melk erbij doen (niet teveel, de melk 

kan er wel extra bij  ín, maar moeilijk weer uit)  
11. Even stampen en stampen,.. 
12. Doe nu ook de boerenkool mix erbij. Die uit een pakje of die je zelf gemengd 

hebt. Neem 1 a 1 ½ volle theelepels mix.  
13. Vervolgens ga je stampen en stampen en stampen,…  
14. Tot je een mooie grove boerenkool stamp krijgt, 
15. Als de boerenkool stamppot te dik is, doe er nog wat meer melk of kookwater 

bij 
16. Stampen en stampen,.. 

Tot je een mooie hete dampende pan vol met geurige boerenkool stamppot 
hebt. Opdienen met de vega worst erop gelegd. Zet de bakjes met de augurkjes, 
zilveruitjes of mosterd en piccalill erbij op de tafel.  

Vega jus of hete boter erbij 

Eet smakelijk gezond !   

Met een hartelijke groet van Tieneke  

 

 


