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KOMKOMMERS is een van ons volopste groentesoorte en in die 
somer ook een van die verfrissendstes om te eet. Komkommers is 
natuurlik bale gewild vir slaai. Veral die slanke, sogenaamde Engelse 
komkommer (London Long Green) is 'n heerlike slaaikomkommer 
wat saam met kropslaai en tamaties sommer dadelik die eetlus op 
selfs die warmste dag prikkel. 
Om 'n aptytlike komkommerslaai te maak, is dit noodsaaklik dat die 
skyfies papierdun gesny word. 'n Spesiale komkommerskaaf (waar-
mee radyse, wortels en ander groentesoorte ook in 'n japtrap opge-
sny kan word) is werklik die moeite werd om aan te skaf. As die skil 
van die komkommer mooi glad is, is dit nie nodig om dit af te skil 
nie; was dit net eers goed. Soms word dikker skyfies tog verlang. 
Dan is dit 'n goeie plan om met 'n vurk se tande al tangs die kom-
kommer af te trek. Die skyfies kry dan 'n mooi dekoratiewe randjie 
as hulle gesny word. 
 
 
 
 
 
 



Komkommersap is ook heerlik, veral as dit met ander groentesap gemeng word. Komkommers is 
ook voordelig vir sap, want dit bevat baie water. Ontsap die komkommers met skil en al in ’n ontsap 
masjien en meng die sap met wortelsap en 'n klein bietjie seldery- of radyssap. Verkoel dit as die 
groente nie reeds verkoel was nie of voeg 'n ysblokkie of twee by en u het 'n baie gesonde, baie 
verfrissende en boonop verslankende somerdrankie. 
Komkommers wat nie meer jonk genoeg vir slaai is nie, kan gaargemaak word en so nog altyd ver-
skeidenheid aan die spyskaart gee. Groot komkommers is veral lekker as dit met 'n geroomde vleis- 
of visvulsel gevul word. 
 

Links: 
Komkommer-vleisbrood. 
 

KOMKOMMER-SIERSLAAI 
 

As dit warm is, is niks so ver-
frissend soos verkoelde kom-
kommers nie. In hierdie slaai 
word kraakbros komkommer-
skyfies saam met ’n verskei-
denheid van ander bestand-
dele gebruik. 
 

Bros slaaiblare; 1 suurlemoen; 
komkommerskyfies met die skil 
aan; goedgeweekte of gestoof-
de pruimedante; radyse; swart 
olywe; ingemaakte garnale of 
tuna (opsioneel). 

 
Voer 'n plat slaaibak met slaaiblare uit. Sny 
suurlemoen in dwarste deur en maak vyf 
snytjies deur skil van ‘n suurlemoen. Steek 
halwe komkommerskyfies daarin. Plaas in 
middel van slaaibak op slaaiblare. 
Rangskik komkommerskyfies in groepies 
van drie of vier rondom. Plaas vyf pruime-
dante om suurlemoen met radyse tussen 
pruimedante. Plaas olywe tussen groepies 
komkommer en die garnale of opgebreekte 
tuna boop komkommerskyfies. Indien ver- 
kies gebruik die sap van orige halwe suur-
lemoen vir slaaisous. 
 
 
Links:  
Komkommer-sierslaai. 
 

 
 
 
 
Dit is nie nodig om jong komkommers te skil nie. Trek net die 
tande van 'n vurk oor die komkommer sodat dit groefies vorm 
en sny dan in dun skyfies. 
 
 
 
 
 



KOMKOMMER-VLEISBROOD 
 

1 pakkie suurlemoenjellie    2 eetlepels fyngekapte kruisement 
1 koppie kookwater     3/4 koppie koue water 
2 eetlepels suurlemoensap    1 teelepel sout  
peper na smaak     komkommer- en radysskyfies 
gaar geelwortelringetjies 
1 1/2 tot 2 koppies gaar skaapvleisblokkies, sonder vet en bene 
 

1.) Skud jelliepoeier in 'n bak uit. 
2.) Voeg gekapte kruisement by.  
3.) Voeg kookwater by, roer om jelliepoeier op te los en geur uit kruisement te trek.  
4.) Voeg koue water, suurlemoensap, sout en peper by.  
5.) Verkoel tot jellie begin verdik (so dik soos ongeklitste eierwit).  
6.) Roer vleis by. 
7.) Gebruik 'n langwerpige glasskottel of 'n broodpan van 18 x 10 x 5 cm om brood in te stol.  
8.) Spoel met koue water uit.  
9.) Rangskik komkommer en radysskyfies en wortelringetjies op boom van skottel.  
10.) Skep vleismengsel bo-op en verkoel tot mengsel gestol is.  
11.) Keer op 'n lang of 'n ovaalvormige skottel uit.  
12.) Versier met waterkers, radysrosies en komkommerskyfies. 
 

SWEEDSE KOMKOMMER 
 

Skil komkommer en sny dun in dun skvfies. Strooi sout oor en laat 'n halfuur staan, dreineer en be-
dek met Franse slaaisous. Strooi gekapte vars dille of dillesaad oor. 
 

KOMKOMMERROOM 
 

2 komkommers     2 koppies witsous 
1 eetlepel gekapte ui    sout en peper 
4 teelepels gelatien     1 koppie room 
slaaiblare en slaaisous 
 

1.) Skil komkommers en sny in skywe.  
2.) Voeg by witsous, saam met uie en stowe tot sag.  
3.) Giet deur 'n sif.  
4.) Geur na smaak.  
5.) Los gelatien in warm water op en roer by.  
6.) Laat koud word, maar moenie laat stol nie.  
7.) Klop room, nie te styf nie, en vou in witsousmengsel.  
8.) Giet in vormpies, vooraf met koue water uitgespoel.  
9.) Laat stol in koelkas.  
10.) Keer op bros slaaiblare uit en sit met slaaisous voor. 
 

GEVULDE KOMKOMMERS 
 

2 middelgroot komkommers   4 pekanneute 
2 takkies pieterselie     2 takkies waterkers 
2 radyse      1 eetlepel olyfolie 
1 eetlepel tamatiesap    sout en peper 
4 eetlepels maaskaas    slaaiblare 
 

1.) Skil komkommers.  
2.) Sny in lengte deur en skep pitte uit.  
3.) Meng gekapte neute, pieterselie, waterkers, radyse en komkommerpulp saam.  
4.) Voeg olie en tamatiesap by.  
5.) Skep in uitgeholde komkommers en verkoel.  
6.) Spuit of skep maaskaas bo-op en garneer met meer neute en radyse.  
7.) Plaas op bros slaaiblare. 
 



GESOTEERDE KOMKOMMERS 
 

Groot komkomrners     soutwater 
botter of margarien     suiker 
gekapte pieterselie 
 

1.) Skil komkommers dun, sny in lengte middeldeur, verwyder pitte en sny in 2-cm stukke.  
2.) Kook 15 minute in soutwater, dreineer goed.  
3.) Verwarm botter in 'n braaipan, plaas komkommers daarin en soteer liggies tot goudbruin van 
kleur.  
4.) Strooi sout, 'n bietjie suiker en pieterselie oor. 
 

KOMKOMMERS EN TAMATIES 
 

Groot komkommers     meelblom 
botter, margarien of spekvleisvet   1 knoffelhuisie 
sout       tamaties 
gekapte pieterselie 
 

1.) Skil komkommers en sny in 1-cm skywe. 
2.) Strooi meelblom oor en braai in warm botter of vet waarby 'n knoffelhuisie, met sout fyngedruk, 
gevoeg is.  
3.) Braai komkommerskywe tot hulle weerskante effens bruin is.  
4.) Haal uit pan en voeg 'n gelyke hoeveelheid tamaties, geskil en gekap, by.  
5.) Stowe tot sag.  
6.) Voeg gekapte pieterselie en komkommers by.  
7.) Sit warm voor. 
 

KOMKOMMERKASSEROL 
 

Kook geskilde komkommerskywe sowat 10 minute in soutwater. Dreineer en plaas in 'n oondskot-
tel met genoeg gesmelte botter daarin om die boom te bedek. Strooi sout en peper oor, maak toe 
en plaas, saam met ander geregte, in 'n matige oond, 15 minute of tot sag. Sprinkel 'n klein bietjie 
suurlemoensap net voor bediening oor. Garneer met gekapte pieterselie. 
 

GEVULDE KOMKOMMER BOOTJIES 
 

Komkornmers     botter, margarien of spekvleisvet 
geroomde vis, hoender of groente  gekapte pieterselie 
paprika 
 

1.) Skil komkommers, sny in lengte deur, verwyder pitte en soteer 3 minute in warm botter in 'n 
groot braaipan.  
2.) Verlaag temperatuur, plaas deksel op en stowe nog sowat 8 minute.  
3.) Plaas komkommerbootjies op 'n warm, plat vleisskottel. 
4.) Vul met 'n warm geroomde vulsel of oorskietgroente, net een soort of gemengde groente.  
5.) Strooi gekapte pieterselie oor of as 'n roomvulsel gebruik word, paprika. 
 

GEVULDE KOMKOMMERSKYWE 
 

Groot komkommers     botter of margarien 
sout       geroomde vis, hoender of groentevulsel 
 

1.) Skil komkommers en sny in dik skywe van 5 cm.  
2.) Kook halfgaar, sowat 10 minute, in soutwater.  
3.) Dreineer goed en sny dan die pitte van elke skyf uit.  
4.) Plaas die ringe in 'n braaipan met genoeg warm botter of margarien om die boom te bedek. 
5.) Maak toe en verwarm nog sowat 10 minute oor stadige warmte.  
6.) Haal op 'n diensskottel uit, strooi sout oor en indien verkies, 'n klein bietjie suiker.  
7.) Vul met 'n roomvulsel. 
 

 
 



GEROOMDE KOMKOMMERS 
 

Sny geskilde komkommers in dik skywe en kook 10 minute in soutwater. Dreineer goed en plaas in 
'n oondskottel met genoeg botter om die boom van die skottel te bedek. Strooi sout en peper oor, 
maak toe en plaas in 'n matige oond en bak sowat 15 minute. Giet 'n bietjie room oor en bak nog 
sowat 5 minute. Sprinkel 'n bietjie suurlemoensap oor, strooi gekapte pieterselie oor en sit voor. 
 

KOMKOMMERS MET SPEKVLEIS 
 

4 repe spekvleis     2 groot komkommers 
1 teelepei suiker     2 teelepels asyn 
peper       2 teelepels meelblom 
 

1.) Sny spekvleis in repe en braai tot bros.  
2.) Skil komkommers en sny in 1-cm skywe en voeg by spekvleis in pan.  
3.) Strooi suiker en peper oor, voeg asyn by.  
4.) Verlaag temperatuur, maak toe en kook 15 tot 20 minute oor baie lae warmte.  
5.) Strooi meelblom oor, roer versigtig deur die mengsel en kook nog 2 tot 3 minute of tot die mengsel 
gaar is. 
 

KOMKOMMERSOP 
 

500 gram aartappels    2 groot uie 
melk       2 groot komkommers 
1 suurkomkommer      sout en peper 
fyngekapte kruisement, preilowwe, pieterselie en grasui 
 

1.) Kook geskilde aartappels en 1 ui in water.  
2.) Wanneer sag, vryf deur 'n sif en verdun met melk tot 'n dun pasta.  
3.) Rasper ongeskilde komkommers en orige rou ui en voeg by sop, saam met gekapte suurkom-
kommer en ander bestanddele.  
4.) Verwarm versigtig sodat die asyn van die suurkomkommer nie die melk laat skif nie.  
5.) Sit warm voor. 
 

TAMATIES MET KOMKOMMER VULSEL 
 

4 tot 6 groot tamaties, skille afgetrek  1 ui, skywe gesny 
1 knoffelhuisie, fyngedruk    1 eetlepel botter 
2 eetlepels meelblom    sout en peper 
suiker       1 koppie dun witsous of room 
gebraaide witbroodkrummels   1 middelgroot komkommer, geskil en blokkies gesny 
 

1.) Hol tamaties uit en draai om om te dreineer.  
2.) Soteer ui en knoffel in gesmelte botter, roer meelblom en smaakmiddels by.  
3.) Verwarm 'n paar minute.  
4.) Voeg komkommer by, en stowe nog 'n paar minute. 
5.) Voeg vloeistof by en stowe tot mengsel effens verdik.  
6.) Voeg meer smaakmiddels by indien nodig.  
7.) Strooi sout, peper en 'n klein bietjie suiker oor tamaties.  
8.) Vul met komkommermengsel en strooi krummels oor.  
9.) Bak in 'n matige oond tot sag. 
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