
Tussen Rijn en Lek 1970 4. - Dl.4 4 Oud-hollandse recepten uit geschreven kookboeken uit hetbegin van de 19e eeuw, berusten in het archief van HuizeWickenburgh van de familie J. Wttewaall te 't Goy. Korst tot een Taart: 1 Pond Tarwe meel, kneed dat met koude ongesmolte boter,1 Eije, & wat zuijker, en schoon regenwater, en dan gerolt. anders; Neemt ^ pond Tarwe meel, kneed dat met een doir van eenEije, een wijnigh boter & schoon water, neemt dan 5 pondboter, legt dat in schoon water, dat het hardt wort, & dan ineen schoone doek gelegt en gerolt met een rol stok zo lang &dik als gij wilt & legt het dan weder te samen toe, en rolt hetdan weder te zame, en zoo dikwijls en zoo dikwijls als hetwederom toe gevouwen word & gerolt, zoo menigmaal zal zijgebakken sijnde van malkander scheijden, anders: 1 Pond witte zuijker, 5/8 Loot Caneel, I5 Loot gember, watSaffraan en nagelen van ijder

een weijnig, alles fijn gestotezijnde, maakt dat met tarwe meel tot een deegh, is tot allesbequaam, Suijker Koeck: Neemt 1 pond Banket meel, 9 Eijeren, 1 pond Suijker, 1/4Boter, 1/4 gestoote amandelen, 1 Stuijver Roosewater, Eenweijnigh Franse wijn, de Schil van 1 Citroen fijn geraspt, ditwel onder een gemengt & in een taartpan gaar gebakken. Princesse Broodtjes: 1 Pond Suijker, 8 Eijeren, 1 pond meel, slaat dit te zame ondereen, maakt daar broodtjes off op wit papier en laat se dan haas-tig bakken, men kan het in een taardpan doen. 16



Tussen Rijn en Lek 1970 4. - Dl.4 4 Amandel Taart: Gepelde amandelen stoot die met rosewater klijn, doet er watzuijker bij, & stampt se nog eens 1 uur lang, legt het in hetdeegh en laat het bakken zonder dekzel, gaar zijnde strooijter zuijker & Caneel over. Tregter koekjes: 1 Pint warme zoete melk, I5 pond tarwe meel, 4 Eijeren klijngeklopt en wat noote musschaad, dat door een geroerd, en inaffgeklaarde boter gebakke, als het hard is, zo is het gaar,strooijt daar dan zuijker & wat pijpcaneel over. Makrons: 1 Pond Suijker fijn gestoote, het wit van 4 Eijeren stijff ge-klopt, set het met de zuijker op een klijn koolvuurtje in eencoper becke & roerd het zo lang tot het heel wit word, dandaar bij gedaan 1 pond gestote amandelen al roerende op hetvuur zo lang, totdat het word als rijstenbrij, dan, daar alroerende bijgedaan, 1/4 Rijsblom, neemt het dan uijt het becke,en legt het op wit papier, & snijt het

met een mes opde ma-nier als Makrons moeten zijn, raspt daar dunnetjes broodsuijker,& legt se dan inde pan om gaar te worden, een klijn vuurtjevan onder, en wat meerder boven op, zo lang tot dat se watgecouleurd zijn, neemt se dan uijt & set se op een mand daarvuur onder is om te drogen. Appel Koeckjes: 1 Pond Tarwe meel, 5 Pint warme soete melk. Een wijnig gistdoor malkander gemengt, & Laat het dan staan rijsen, dan ge-schilde Appelen aan daalders gesneden, en inde deegh gedoopt& in affgeklaarde boter gebakken, en inde Schotel Suijker daarover geraspt. Duijtse Geertjes; Rijsst voor 2 Stuijver, witte broodt, 1 Roomertje Rosenwater, 1HaIff romertje franse wijn, 1 romer Soete melk, 8 Eijeren klijn 17



Tussen Rijn en Lek 1970 4. - Dl.4 4 geklopt, een wijnig zuijker & gember, dit door een geroert, eneen lepel vol gelijk in affgeklaarde boter gebakken. Rijst Koekjes: Kookt rijst en soetemelk heel dik dat de korlen heel blijven,laat het dan kout worden, doet er voorts een wijnigh Saffraanbij met wat Caneel & gestoote beschuijt, die in rosewater ge-weekt is, wat Suijker & 10 Eijeren, roerd dit onder een, enbakt er in affgeklaarde boter koekjes aff. Appel Taart: Snijd geschilde appelen heel dun, legtse dan in een taardpanaan een reegl, dan stukjes boter, Suijker, Caneel & Korentendaar over, dan weder een reegl appelen, boter, Suijker enCaneel als voren zo lang, tot dat de pan vol is, en dan latenbakken, wat Sukade tusschen beijde is niet quoat. anders: Geschilde appelen klijn gekapt off gesneden, doet er doijren vaneijeren, Suijker & Caneel bij zoo veel, als je goed dunkt metgesmolte boter onder een

gemengd, dit te samen in het deeghinde taardpan gebakken. Kerse Taart: De steelen vande kersen aff & in het deegh geleijd, nog eersteen oudbakke wittebrood gerijst, en dat onder de kersen in hetdeegh gestrooijd, doet er bij boter, suijker, Caneel & korentenzo veel als het U behaagt, en dan gebakken. Rijst Taart: 1/4 Pond Rijst in 1 Pint zoete melk gekookt, en als se koud is,doet er dan 6 Eijeren klijn geklopt bij, wat versche boter,Suijker & Rosewater te zamen door een geroerd, & inde Pan offSchotel gedaan. 18



Tussen Rijn en Lek 1970 4. - Dl.4 4 Cervel Taart: Cervel & Bieten onder een gekapt, daar in 6 Eijeren, Suijker,Corenten, Noten, Caneel, boter en gestoote beschuijdt ondermalkander in een korst gebakken. anders: Cervel klijn gekapt off geklopt, 6 Eijeren mede klijn geklopt,wat Amandelen fijn gestote, 5 pint Soete melk off room, watgesmolte boter, Suijker, Corenten, Caneel en wat gember, ditals boven, dog de bovenkorst vande Cerveltaart moet met ruijtjesge legt worden. Bruijne Taart: Stooft appelen met versche boter, bruijne Suijker, Caneel & gem-ber in een mortier fijn, don gemengd met 12 doiren van Eijeren& in het deegh inde pan gelegd en gebakken. Room Taart: 1 Pint zoete room, 4 doiren van Eijeren fijn geklopt, een glasrosewater, zoo veel blom van rijst off beschuijt als U dunkt datgenoegh is om dik te worden, laat dat soetjes op kolen koken,roert het gestadig voort aanbranden,

dan suijker bij & laat hetbakken, gaar zjjnde strooijd er don Suijker & Caneel over. Peeren Taart: De Peren aan ronde daalders gesneden, en voorts behandelen als de Appel taart. Pruijmelle Taart: De Pruijmelle Schoongewassen, daar gesneeden Sukade bij, ge-pelde Amandelen als pingelen gesneden, Suijker en wijn, dat tesame tot aan pap gekookt, & dan met nagelen & Foei ij en boterinde korst gedaan. 19





Tussen Rijn en Lek 1970 4. - Dl.4 4 een ^ lepel gist, de pan met koude boter gestreken, en 1 uurinde warme pan laten rijsen, endaar affgebakken. anders: 2 Pond Tarwe meel, 6 Eijeren, 5 pond Corenten, 3/4 pond Osse-vet aan do bbe Is teentjes gesneden, 1 musje Wijn, 1 Stuijver Rose-water, een wijnig gist, 1 noote musschaadt klijn gestote, dit tesame onder malkander gekneed in de pand laten rijsen. Engelsche Keek; 1 Pond fijn gestoote Suijker, 4 Eijeren, 5 Soete Melk, boter inrosewater gewassen, 6 Lepels gewarmde soete room, 1 pondkorenten. Fijn tarwe meel, zoo veel als tot het deegh te makenvan node is, mengt dit te zame onder een, maakt daar koekenvan, te bakken inden Oven, daar men bijkans brood in bakke kan, anders: Neemt li pond tarwemeel, 5 pint rosewater, 2 lepels gist vantdikste bier, 5 soete room, laat dit wat koken, doet daar dan bij7 pond boter, 6 doire van Eijeren,

1 pond korente, ^ pond Suij-ker, 1 Noote musschaad, & een Wijnig zout, dit onder malkandergemengd, en laat het 5 uur bij het vuur staan, kneed het ander-maal door malkander, en laat daar koeken van bakken l^ uurlang in een Ove, als hiervooren. Oblien: 1 Pond tarwe meel, 1 loot Caneel, i loot Gember, 2 Eijeren, 1haiff bierglas off 1 musje wijn, wat Rosewater, 1 kommetje onge-soute boter, een wijnig Suijker, & met wat Lauwe melk beslagenopde dikte als wafelen. anders: Laauw water, gesmolte boter, brood Suijker & tarwemeel, dit tezame gemengd op de vorige manier. 21



Tussen Rijn en Lek 1970 4. - Dl.4 4 Wafelen: 1 Pond tarwe meel, 1 pint warme Soetemelk, 1 witkommetjeboter, 4 Eijeren, dit te same met 2 Lepels gist 1/4 uurs doormalkander geslagen laten rijsen, en dan gebakken. Kaneelde Wafelen: 5 Quartiertjes witmeel, 1 pond Suijker, 1 pond 1/8 boter, 3Loot Caneel, 4 Eijeren, dit wel door een gekneed & daarballetjes van gemaakt als een Stuijter, & in een User samegedrukt, & zo gebakken. Put Wafelen: 12 doiren van Eijeren, een wijnig gist, laauw water, eenwijnigh Gember, Noot & Foelij, 1 pond Tarwe meel, 1 pondversche boter & wat Rosewater, dit onder een gemengd, watdoen rijsen & zo gebakken. Panne Koeken: 1 pond Tarwe meel, 8 Eijeren, 1 Pint melk dit wel onder eengeslagen en gebakken. Krispen: 6 Eijeren dun geklopt, wat tarwe meel, dat het wat dun blijft,laat dat dan door een tregter lopen in kokende boter, gaarzijnde, dan inde Schotel gedaan, en

Suijker overgeraspt. Soete Melkvla: Laat 1 Pint melk eens opkoken, roert het tot het bijkans koutis, daar in 8 Eijeren klijn geklopt met 1 musje rosewater enwat Suijker, dit te Same in een Schotel op een wijnig vuurgeset, dog boven op het deksel wat meer & laat het zo stoven,dat het stijff wort, dogh het moet nietaande kook raken. anders: 1 Pint Zoetemelk, 1 Lepel tarwemeel, 20 Eijeren klijn geklopt,dat te zame wat gekookt, doet er dan een wijnig boter, zouten Suijker bij, & laat het so voorts stijff worden als boven. 22



Tussen Rijn en Lek 1970 4. - Dl.4 4 Roomsche Vla: 1/4 Gepelde amandelen, stampt die klijn met 1/4 Rijst, die inSoete melk gekookt is, klopt 8 Eijeren, doet die daar bij, mengdhet zelve onder Soeteroom met wat Suijker & maakt het te samewarm met 1/4 versche boter & doet het in een Schotel als hiervoren. Broodt Koeken: 6 Eijeren, 4 Lepels Rijnsche wijn, geraspt broot, zuijker & ge-smolte boter, dat onder een geroert, en 1 lepel telkens in ge-kookte boter gebakken. Amandel Pap, Gestote amandelen met wat melk door een doek gewrongen dan4 lepels Room met wat Soete melk en met Suijker, dit te samelaten koken, tot het dik wort. anders: Gestote gepelde amandelen door een Seeft gedaan met watWijn & 3 (a) 4 lepels tarwe meel, dat bij de amandelen metwat suijker gemengt, & voorts als boven, Blamangie: 3/4 pond Rijstblom, 3 pinten melk zoet van Suijker met watRosewater, laat

het same koken, als het gaar is, zet het ineen Schotel, als het kout is, snijd het aan repen. Gebakke Eijeren: 8 Eijeren hard gekookt, & dan door gesnede, ende doiren daaruijt gedaan, en wat rosewater, Suijker en Caneel same gement,daar het doir ingewenteld, en wederom in het wit gedaan, &inde boter gebakken. Room Kaasjes; Kookt 3 Pinte soete melk, neemt dan 1 Pint room, daarbij 6 Eijeren, Suijker & Rosewater, & onder een geklopt bijde 23 '



Tussen Rijn en Lek 1970 4. - Dl.4 4 Soetemelk, & te samen laten opkoken, tot het te samen ge-lopen is, en dan het dikke met een Schuijmspaan daar afge-schept, & in een tesje met gaatjes gedaan, laat het daar indroog uijtlekken, don omgekeert in een Schotel gedaan, &Soetemelk, rosewater, en Suijker overgedaan, ook werd er welFranse wijn inde plaats van melk Overgedaan, dog niet gesont,Eenige doen er Corenten bij, en doen het dan in een blikkevisvormtje om uijtte lekken, & zoo inde Schotel gedaan als vore( t welk Eijerenvis genoemt wort). Sop van Broodt en Soetemelk: Melk opde helfft na verkookt, en broot aan Schijven gesneden,en opden rooster wat gebraden, en in een Schotel gedaan, enalte met wat melk en boter daar over gedaan, & zoo te zomenloten koken. Eijeren met Melk: 1 Pint melk, 12 doiren van Eijeren, Roosewater & Suijker engestoote Coneel, ditte zomen gemengdt en dan

boter in eentaardpan gesmolte, en het gemengde daar in gedaan, & opkolen geset, tot dot het begint hart te worden t zelve dan in7 (o) 8 stukke gesneden, & met een Schuijmspaan uijtgenomen,en in een Schotel gelegt, Suijker Beschuijt: 3/4 pond Suijker, I5 tarwe meel, 10 Eijeren de helfft met hetwit ende helft zonder wit, en verders als zo volge zal. anders: 5   Pond fijn tarwe meel, 5 pond Suijker, 3 doiren van Eijeren, 6  3 Eijeren met het wit, dit lang te Same tot een taoij deeghgemaakt, en in een taardpan gebakken tot het goor is, en danaan dunne reepjes gesneden, en weder op het vuur hart gedroogt. Konings Broodt: ]^ Pond gepelde amandelen, I5 pond Tarwe meel, 4 loot Suijker,5 loot gember, I5 musje boter, 1 musje rosewater, maakt hierbroot af f. 24



Tussen Rijn en Lek 1970 4. - Dl.4 4 Tiloosen: Rijst fijn gestampt, off rijstblom tot een deegh gekookt metschoon regewater, gekookt zijnde moet het zo heet gekneedworden met doiren van Eijeren & Versche boter, tot het dunword, met een wijnig zout, dan in een pan met boter eenwijnig teffens gebakken, gebakken zijnde dan kandijstroop metroosewater gekookt overgedaan en voorgeset. anders: 1 Kop rijsmeel, 2 kopje water, dit te same gemengd met ge-smolte boter, en dan gekookt tot dat het dik word, en zo warmdoor malkander gekneed met 10 Eijeren de helft met het wit,daar balletjes affgemaakt en gedaan als voren, 01 ij koeken: 2   Pond tarwe meel, 2 pond lange Rasijnen, laat die Schoongewassen worden, & in loauw water wat weken, 1 pond koren-ten. Een kop vande beste appelen geschilt in kleijne stukjesgesneeden, anderholff vierendeel gepelde amandelen, 1 lootCaneel, 1/4

loot gember, een weijnigh nagelen, 3 Eijeren, 1 haiff kommetje boter, 1 grootte lepel goede dikke gist,1 Pint Lxjouwe Soetemelk, dit te samen wat dik beslagen,dathet taaij blijft, endan laten rijsen, wat Sukade & OrangieSnippers. Boter Koekjes: 1 Pond Tarwe meel, 3/4 loot korenten, 3 Eijeren, wat notemusschaat, wat Sukade, wat Orangie Snippers, 1 lepeltje gist,1 wit kommetje met klijn gesneden aagt appelen met Soetemelk beslagen, op de dikte van een Suster, wat dikker. Spiegel koekjes; 1 Tinne Schotel op een Confoort met kolen geset, met watboter, en als het heet is, slaat er heele Eijeren in, tewetenheele Eijeren, en laat se zo hart worden, hart zijnde peper &zout daar over gestrooijd & zo gegeten. 25



Tussen Rijn en Lek 1970 4. - Dl.4 4 Saon: Soete melk hoe langer gekookt hoe beter, laat se bloet lauw ko-ken, neemt dan Suijker en room, doet se bij de melk en roert hetdoor een, doet het in een aarde pot, en set het daart warm is,& dekt het digt toe met een kussen, zo zal het suren, roerd hetdan om, te weten, als het een nagt over gestaan heeft. Wijn Koekjes: Clopt 6 doiren van Eijeren onder een, & met 5 pint Wijn, kruijmvan witte broodt en Suijker, zo veel nodigh is met wat gesmolteboter onder een gemengt, & daar koeken afgebakken. Gewenteld Broot: Men Snijd broot off geraspt broodt in sneden, en weekt het insoete melk met een wijnig rosewater daar onder dan gedoopt inklijn geklopte doiren van Eijeren, dan inde pan gebakken met bo-ter, dot het Eij hordt word, wederom inde Eijeren gedoopt en danbruijn gebakken, & inde Schotel Zuijker daar overgerospt. Spritsen: 1 Pond Tarwe meel, 8 Eijeren met

verse boter door malkander ge-kneedt, en door een vorm in kokende boter gebakken & Suijkerdaarover geraspt off gestrooijdt. Delikate Kruijdkoekjes: 1 Pond geklariseerde honing, 5 Pint malveseij, 3 loot nagelen, 4   loot gember, 2 loot noten, 5 pond tarwe meel, laat de honingende malveseij onder een sieden, kneedt als dan het meel &kruijdt daar in, bakt daar koekjes in een taardpan van. Sneeuw off Schuijm: 5   Pint room, 't wit van 6 Eijeren, 1 Stuijver Rosewater, dit totSchuijm geklopt, dog met Suijker daarbij, het Schuijm daar affge-nomen in een Schotel gedaan, en wederom geklopt tot Schuijm,tot het eijnd toe en dan opgeset. 26



Tussen Rijn en Lek 1970 4. - Dl.4 4 Venisoen: Osse Vleesch een weijnig gebroeijdt, dan 1 nagt inden azijn ge-legt, dan wel gelardeert met kalffsvet, Sout, peper, noot & gember,endan inde korst gelegd, de Saus maakt men van Peper, Noot,Nagelen, gember, azijn & Saffraan. Dikke Koeck: 1   Pond Tarwe meel, 6 Eijeren, wat gist, 5 musse rosewater, eenwijnig Sout, 1 pond korenten, 1 musse Soete melk, 1 kommetjeboter. Kieken Pastij: De kiekens een wallempje opgekookt, dande benen geknakt offstukken geslagen, dus in een korst gelegt, gekruijd met foelij,peper, noot, Sosijsen, Sweserikken, haane kammen, balletjes &gehakt vlees, aardtjes sokken, onder de aarde aspersjes, Costanien,en boter, moeril les en Oesters, anderhaiff uur gebakken, de Sausoff 't nat opgemaakt van Schapen nat, wat sapp van Citroen, & 2  doiren van Eijeren & wat boter, dit te same opgeset & overge-goten.

Worsten: 20 pond Osse vlees, 2 pond osse vet te same heel klijn doormalkander, daar onder 5 pond zout, 3 pond Peper, korjander &kardemon van elks 1 loot dat te zomen wel onder een gemengd& gestopt, vorder wel gerookt, dog als men in plaats van vlees,tonge van Osse neemt, zoo zijn sij bij uijtnemendheijdt mals, Concerff van Flier: Neemt 1 pond Flierbessen met stelen, & als de bessen affgeplukt& het zap door een doek daar uijtgeperst is, kookt het met 1pond Witte Suijker 1 uur off 2, totdat het dik word. 27



Tussen Rijn en Lek 1970 4. - Dl.4 4 Concerff off Gel ij van Aalbessen: Neemt 4 pond aalbessen, wringd die door een doek, kookt hetzelve met 1 pond Poijer zuijker in een kopere pan off bekke tesame sterk op, tot dat het dik word, giet het dan inde kopjes offglaasjes daar toe gemaakt. Marmelade te maken: Kookt Quee Peeren, tot dat zij murff zijn Schilt se dan, enwrijfft se in een mortier heel klijn, doet dan bij ieder pont5 pond Suijker met een weijnigh water, & laat het opkooken, enSchuijmt daar den weck aff tot dat het dik wort, dan in doosjesgedaan off platte glaasjes, en zoo gij het roodt wilt hebben, zookookt er een roode Biette wortel bij, die men daar dan wederui jfneemdt. Pausjes: Raspt zoo veel geschilde peeren Quee, tot dat gij 1 pond Saphebt, dat daar door gewrongen wort, neemt dan geschilde Queepeeren. En Snijdt die aan snippers meede 1 pond, dan met hetpond Sap, 1 pond Suijker, wat

klijne Stukjes Citroen Schil, enuijtgedrukte Sap van Citroen te same 21 a 3 uren gekookt. Porcelijn in te Leggen: Inde Maand September de Porcelijn de dikke rode Stelen affge-plukt, dan schoon gewassen, dan een Walm laten opkoken, & opeen vergiettest laten staan tot het bijna kout is dan in eenSchotel gedaan, tot het terdeeg kout is, omdat het nat alte veelWegloopt als het zo lang opde Vergiettest staat, & dan ingeleijdtals groene boonen. 28
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