Vinnige Goedkoop Geregte En Resepte.
Sewe laag dis
Een laag uie in skyfies gesny
Een laag artappels in sktyfies gesny
Een laag wortels
Een laag mielies of suiker mielies
Een laag rou rys of koring
Worsies ens.
pakkie tamatie soppoeier
Bo op pak jy worsies,varkworsies of boereworsies of weense worsies of maalvleisballetjies of soja
vleis eers gaar. Ek verkies dat as jy soja gebruik om dit eers 'n bietjie gaar te maak. Die res van die
goed is rou.
Sout en peper na smaak, meng dit sommer in by die soppoeier, sodat dit lekker deur die kos kan
werk. Ek hou daarvan om 'n deksel op te plaas want anders kan die rys droog en hard wees.
Meng 'n pakkie soppoeier met die hoeveelheid water wat aanbeveel word vir die soppoeier en gooi
bo-oor. Verkieslik tamatie sop.
Bak in 'n vuurvaste oondskottel of bak by 180 grade celsuis. Vir plus minus 1 uur lank of tot dat die
rys gaar is.
As jou vloeistof te min is vir die hoeveelheid wat jy maak meng nog 'n pakkie soppoeier en gooi bo
- oor.
(Het dit al gemaak sonder vleis is nog heerlik. Groente al vervang met ander soorte.)
Viskoekies
1 Blik sardientjies in tamatiesous
2 kop koekmeel
1 gerasperde ui
1 0f 2 eiers
sout en peper
knippie rooi peper opsioneel.
Meng alles saam en bak lepels vol in diep olie of in 'n pan tot gaar.
Vries baie goed.
Handtert kors
500 gram Margarine (verkieslik stork bake)
1 koppie kookwater
4 koppies koekmeel
sout
Gooi die koowater oor die botter en laat smelt. Margarine moet sag wees.
Gooi die 4 koppies meel by en meng goed tot 'n stywe deeg.
Verdeel in twee en plaas oornag in yskas.
Rol dun uit.
Hierdie kors kan gebruik word vir handtertjies, sout tertjies en pasteitjies.
Wenk:
Hou deeg koel terwyl daarmee gewerk word. Rol een uit en werk met hom. Plaas res terug in yskas om koel te bly gebruik dan volgende stuk. So hou jy aan.
Bak by 200 grade celsuis, party areas selfs laer.
Gebak vries goed.
Smeer kors
125 gram Botter of Margarine
1 eetlepel suiker 12,5 ml
2 eiers
1 kop koekmeel

3 tl bakpoeier 15 ml
Room botter en suiker saam.
Voeg eiers een een by, meng goed na elke eier.
Voeg koekmeel en bakpoeier by.
Spuit of smeer panne. Smeer deeg in panne.
Bak by 200 grade celsuis. (Glasbak bak vir 5 minute; Aluminuim foelie bak vir 4 minunte.)
Wenk:
Laat suiker uit by soutterte.
Korse bewaar goed in lugdigte houers.
Heerlike kerrie sous
3 uie
sout en peper
1/2 tl paprika
1 tl borrie
1 eetl Mielieblom (Maziena)
2 eetl botter
1 tl kerrie
1 koppie asyn
1 koppie suiker
Braai uie in die botter of margarine of olyf olie.
Meng die kerrie,paprika en borrie saam met asyn en suiker gooi by uie in en laat deur kook.
Verdik met mielieblom tot die verlangde dikte.
Ek gebruik die sous vir vis.
Ek pak die vis in 'n vuurvaste bak en gooi die sous bo-oor en bak dan dit in die oond tot gaar.
Kan ook vir viskoekies gebruik word.
Kan ook vir maalvleis balletjies gebruik word.
Laat die verbeelding loop.
Spagetti en Worsies
Blikkie spagetti in tamtiesous
Blikkie weense worsie of ander worsies
Maak 'n sous soos hierbo.In pleks van suiker kan stroop of appelkooskonfyt gebruik word.Heerlik.
Meng dit met die spaggetti en weense worsie wat in stukke gesny is so plus minus 3 cm lank.
Bak dit in die oond totdat worsies so uitpof. Dit moet souserig wees, nie droog nie.
Ek het dit al op die stoof in 'n pot ook gekook. Pasop net vir vasbrand.
Bedien dit op brood.
Macoroni en kaas
Kook macoroni in sout water tot gaar.
Gooi dit in ‘n oondbak en plaas skyfies tamaties bo- op.
Strooi cheddar kaas bo-oor.
‘n Knippie rooi peper.
Klits eiers met sout en peper en gooi bo-oor.
Die hoeveelheid eiers hangaf van die hoeveelheid macoroni. (2 eiers vir 250 gram rou macoroni)
Bak in oond by 180 grade celsuis totdat gestol.
Bedien saam met 'n slaai.
Sommige mense hou van brood hierby.
Macoroni en Bullybeef
500 gram Macoroni
1 blik bullybeef
uie na smaak
witsous

Kook macoroni tot gaar in sout water.
Braai uie en voeg boelibeef daarby.
Meng alles saam.
Strooi kaas bo-oor (Opsioneel) en bak in oond by 180 grade celsuis tot geset.
Bedien saam met slaai.
Hollandse Mostert
Ken dit by hierdie naam.
Hierdie mostert het 'n soet suur smaak en is baie heerlik.
1 koppie water
1 koppie witasyn
1 koppie suiker
Kook saam tot suiker opgelos is.
1 gelykvol eetlepel mostert poeier
1 hoogvol eetlepel Mielieblom (maziena)
1 of 2 eiers
knippie sout
Meng die bestandele saam.
Voeg die kokend vloeistof stadig by terwyl jy dit goed roer.
Moet asb nie die mostert mengsel by die vloeistof voeg nie, dit sal skif.
Gooi terug in pot en kook oor lae hitte, tot die dikte wat jy verlang.
Laat afkoel en plaas in houer.
Hou dit verkieslik in die yskas.
Hou taamlik goed vir so 'n week.
Heerlik saam met enige kos.
Toebroodjies in eier (sommer my eie naam)
Maak toebroodjies van koue vleis met so 'n smeersel mostert.
Plaas in 'n gesmeerde bakpan.
Klits 2 eiers met 'n bietjie melk (ongeveer 50 ml.), sout en peper en gooi bo-oor die broodjies.
Bak dit by 180 grade celsuis totdat eiers gestol is.
Hierdie is genoeg vir so 5 of 6 toebroodjies.

