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PALMKOOL

Palmkool of Zwarte boerenkool of Nero di Toscane is en koolsoort die vooral in de
Toscaanse keuken veel gebruikt wordt.
De laatste jaren is deze koolsoort in Nederland aan een opmars bezig.

Recepten

1. Deze koolsoort kan op dezelfde manier gebruikt worden als boerenkool. 
Uw eigen recept gewoon volgen.

Twee suggesties voor gebruik:
2. Recept voor twee personen

Ingrediënten:                                                                                                                       
  spekjes                                                                                                                                  

middelgrote ui                                                                                                                       
2 teentjes knoflook                                                                                                               
500 gram palmkool                                                                                                               
kookroom                                                                                                                              
peper en zout                                                                                                                         
100 tot 150 gram spirelli (pasta)
Bereiding:
Haal de bladeren van de nerf af en snijd ze in reepjes.
Snipper de ui.
Kook de pasta zoals op de verpakking staat aangegeven. 
Bak de spekjes uit. Neem de spekjes uit de pan.                                                                  
Fruit in het spekvet (evt. klein scheutje olie toevoegen) de gesnipperde ui en de
knoflook.
Doe er de koolreepjes bij en een heel klein beetje van het kookwater van de pasta.          
Laat het geheel ongeveer 8 minuten zachtjes koken.                                                          
Roer er wat kookroom door en maak op smaak met zout en peper.                                    
Doe de spekblokjes en de pasta erbij en verwarm het geheel al roerende even door.     

Als je de nerven ook wilt gebruiken (dan gooi je immers niets van de groente weg), snijd die
dan in stukjes van 1 tot 2 cm. en kook ze een paar minuten tot ze zacht zijn. Laat ze uitlekken
in een zeef en fruit ze mee met de ui en de knoflook.                                                                   
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3. Salade van palmkool, linzen en tomaatjes.

Let op! Dit recept is voor 1 persoon!

Ingrediënten
- 1 rode ui
- 6 tot 8 bladen palmkool
- 1 knoflookteentje (of meer)\
- 10 cherrytomaatjes
- 1 kopje linzen (gekookt of uit blik)
- 1 el citroensap
- 1 el olijfolie
- peper & zout

Bereiding:
1. Snij de rode ui in halve ringen. 
Was de palmkoolbladeren schoon en snij het harde stuk in het midden , de nerf, eruit.
Snij de bladeren vervolgens in reepjes. 
En snij de knoflook heel fijn.
2. Verwarm een beetje olie in een pan en bak de ui op middelhoog vuur ongeveer 5
minuten.
Voeg vervolgens de knoflook en palmkool toe en bak nog ongeveer 3 minuten mee.
3. Halveer de cherrytomaten en doe deze samen met de linzen en de palmkool in een
schaal.
4. Maak de dressing door het citroensap en de olijfolie te mengen (hoeveelheden zijn
niet exact trouwens, pas je het naar je eigen smaak) en breng op smaak met peper en
zout.
5. Meng de dressing door de salade en klaar is kees.

Eet smakelijk.


