
Koken met Hüttenkäse 
lekker, simpel en toegankelijk!

 #LEKKERLICHT
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9

dailylin.nl3

Verwarm de oven voor op 180°C.
Begin met het zetten van de koffie en laat deze even afkoelen.
Intussen pak je je twee mooiste glazen en bedek je de bodem met 
stukjes lange vingers. 
Schenk hier een laagje van de koffie over. 
Ontpit intussen de kersen met een mesje of met een speciale 
kersenontpitter.
Meng de Hüttenkäse met de honing en de kwark en breng een laagje 
over de lange vingers aan. 
Bedek vervolgens met een laag kersen. 
Herhaal dit tot het glas vol is en zorg dat de bovenste laag 
Hüttenkäse is.
Garneer met een blaadje munt, een kers en rasp tot slot wat witte 
chocolade over de tiramisu.

TIP Geen fan van kersen of geen zin om ze te ontpitten? Je kunt ze 
natuurlijk vervangen door aardbeien, perziken of ander zacht fruit. 
Hiermee kun je eindeloos variëren.

Ingrediënten
200 gram kersen
150 gram Hüttenkäse
100 gram kwark
twee blaadjes munt
2 eetlepels honing
twee blokjes witte chocolade
6 lange vingers
1 kop koffie

Zomerse tiramisu als ontbijt 
of toetje

1
2
3

4
5

6

7
8

9

 

ONTBIJT 15 MIN 2 
Lindsey
dailylin.nl
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francescakookt.nl4

Pak een mooi glas en vullen maar! Eerst een laagje granola, daarop 
de helft van de Hüttenkäse en daarover abrikozenjam met blauwe 
bessen. 
Vervolgens weer een laag granola en Hüttenkäse. 
Aftoppen met plakjes banaan, een paar blauwe bessen en nog een 
beetje granola.

TIP Dit kun je natuurlijk maken met alle soorten fruit en jam! Dus laat 
je vooral inspireren door dit recept en maak er je eigen killer 
combinatie van. 

Ingrediënten
4el granola 
100gr Hüttenkäse
 1 of 2 eetlepels abrikozenjam of 
fruitspread
handvol blauwe bessen
½ banaan

Hüttenkäse ontbijt met granola 
en fruit
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ONTBIJT 5 MIN 1 
Francesca
francescakookt.nl
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modernehippies.nl5

Besmeer het brood eerst met rode pesto.
Vervolgens voeg je een lekkere laag Hüttenkäse toe.
Leg hier bovenop een paar blaadjes rucola en voeg een halve avocado 
per snee toe.
Doe er vervolgens nog een scheutje olijfolie overheen.
   
Eet smakelijk!

Ingrediënten
Hüttenkäse
2 sneetjes brood
1 avocado
handjevol rucola
rode pesto
olijfolie

Snelle sandwich met avocado, 
rucola & rode pesto 
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LUNCH 5 MIN 1
Zoë
modernehippies.nl
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laurasbakery.nl6

Snijd de broodjes horizontaal doormidden.
Verdeel de Hüttenkäse over de broodjes.
Beleg de broodjes verder met de parmaham, zongedroogde 
tomaatjes en rucola. De zongedroogde tomaatjes knip ik zelf altijd in 
wat kleinere stukjes.
Eventueel kun je de Hüttenkäse nog wat op smaak brengen met 
peper en zout. Omdat parmaham van zichzelf al wat zoutig is, heb ik 
dit niet gedaan.

Enjoy!

Ingrediënten
4 meergranen triangel broodjes
1 verpakking Hüttenkäse (200 gram)
6-8 plakjes parmaham
zongedroogde tomaatjes
rucola

Meergranen sandwich met 
Hüttenkäse 
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LUNCH 5 MIN 4
Laura
laurasbakery.nl
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2wmn.nl7

Snijd de courgette met een dunschiller of kaasschaaf in plakken. 
Besprenkel de courgette met een klein beetje zeezout. Doe wat 
olijfolie in een grillpan en grill de courgette aan beide zijden.
Snijd de paprika in stukken en grill deze tegelijkertijd met de 
courgette.
Voeg de gegrilde courgette en paprika bij elkaar in een schaal.
 Was de rucola als dit nodig is en voeg deze bij de andere ingrediënten 
in de schaal.
Doe er een dressing over heen. Wij maakten een dressing van 
citroensap en olijfolie. Roer alle ingrediënten goed door elkaar.
Als laatste voeg je lekker wat eetlepels Hüttenkäse toe en wat 
walnoten. Dit doen we als laatst en scheppen we niet door de hele 
salade heen, vanwege de presentatie.

TIP Wil je wat sneller zijn? Koop dan gegrilde paprika uit een pot en 
snijd deze in stukjes. 

Ingrediënten
3 el Hüttenkäse
200 gr rucola (of een andere slasoort)
1 gegrilde paprika (zelf gegrild of uit
een pot)
1 gegrilde courgette
een halve citroen
een scheutje olijfolie
50 gram walnoten
een snufje zeezout

Snelle salade 
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LUNCH 10 MIN 2 
Willemijn en Martine
2wmn.nl
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styletoday.nl8

Was de sla grondig en laat het even uitlekken. 
Vervolgens snijd je de cherry tomaatjes in kleine stukjes gevolgd 
door de komkommer. 
Laat de kikkererwten uitlekken en voeg ze toe aan de sla, 
komkommer en tomaten.
Daarna meng je de Hüttenkäse er doorheen. 
Vervolgens knijp je een halve limoen over je salade uit voor een frisse 
smaak. Mocht je de salade wat meer willen vullen dan kan je stukjes 
gerookte kip toevoegen.

TIP De komkommer kan je ook met een kaasschaaf slicen om je 
salade wat meer “bite” te geven en het ziet er ook nog een stuk leuker 
uit.

Ingrediënten
blad sla naar keuze
blikje kikkererwten
handjevol cherrytomaatjes
halve komkommer
anderhalve  eetlepel Hüttenkäse
scheutje limoensap
naar keuze: gerookte kip

Frisse zomersalade 
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LUNCH 10 MIN 1styletoday.nl 
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gewoonwateenstudentjesavondseet.blogspot.nl 9

Snijd de courgette in plakjes of dunne reepjes. Leg ze op de grill en 
giet er een scheutje olijfolie overheen. Grill de courgettes totdat ze 
mooie grillstreepjes hebben. 
Verdeel ondertussen een flinke eetlepel Hüttenkäse over een kwart 
van de wrap. Verdeel je wrap dus denkbeeldig in vier parten en vul 
één partje in met de romige kaas.
Leg ook de gegrilde courgettes op dit hoekje van je wrap en vouw ‘m 
dicht, tot je alleen een hoekje overhoudt.
Leg de dichtgevouwen wraps tussen de grill en bak totdat er mooie 
streepjes op de wrap ontstaan. Inmiddels mag je je wrap een 
quesadilla noemen, want kennelijk is dat de juiste naam voor zo’n 
dichtgevouwen gegrilde tortilla.
Haal je quesadillas uit de grill en stop er een beetje rucola bij in. 

Eet smakelijk!

Ingrediënten
2 tortilla’s 
twee plukjes rucola 
10 cm courgette
twee flinke eetlepels Hüttenkäse 

Hüttenkäse quesadillas 
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LUNCH 15 MIN 2 

Leonie
gewoonwateenstudentje
savondseet.blogspot.nl 
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ilovehealth.nl10

Verdeel een beetje olijfolie over de courgette en aubergine en grill in 
een grillpan of in de oven.
Toast ondertussen de boterhammen.
Begin met de onderste boterham en doe hier een laagje Hüttenkäse 
op. Vervolgens twee plakken courgette en twee schijven aubergine. 
Doe hetzelfde met de volgende boterham en stapel deze op de 
eerste boterham.
Smeer de derde boterham in met de honing en leg deze bovenop de 
andere twee boterhammen (met de honing uiteraard naar beneden).
Steek er twee prikkers in en snijd voorzichtig doormidden.

Ingrediënten
3 boterhammen
6 el Hüttenkäse
4 plakken courgette
4 schijven aubergine
1 el honing
olijfolie

Clubsandwich met gegrilde 
groenten  
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LUNCH 10 MIN 1
Daisy 
ilovehealth.nl
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kookse.tv11

Om deze lekkere frittata te maken, snipper je eerst een uitje en de 
knoflook en fruit je deze in een hete pan met de traditionele olijfolie. 
Daarna voeg je de spinazie toe en bak je deze even kort mee.
Kluts nu de eieren goed los in een kom samen met peper en zout en 
eventueel wat nootmuskaat (als je hier van houdt, ik raad het aan in 
ieder geval). De Hüttenkäse al roerende toevoegen aan de eieren.
Giet nu het mengsel in de pan, even goed roeren zodat alles goed 
gemengd is. Het beste kun je het in een ovenvaste pan doen, want 
dan kan je hem zo in de oven zetten, anders even in een quiche vorm 
gieten.
In de oven moet deze heerlijke lunch nog 15-20 minuten op 190C.

Genieten!

TIP Serveer de frittata met wat brood of een heerlijke frisse salade.

Ingrediënten
1 à 2 tenen knoflook
1 ui
+/- 300 gr Hüttenkäse 
olijfolie
6 eieren
250 gr verse spinazie
½ tl. nootmuskaat
peper en zout

Spinazie frittata
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LUNCH 30 MIN 2kookse.tv 
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leukerecepten.nl12

Bestrooi de kip met een beetje peper en zout en bak in een pannetje 
in een klein beetje olie gaar. 
Bak de broodjes zo nodig af en snijd ze doormidden. 
Beleg de broodjes met wat plakjes komkommer en besmeer lekker 
met  wat Hüttenkäse. 
Schep de kip op het broodje (de kip is zowel warm als koud lekker op 
het broodje). 
Verdeel er wat taugé over en druppel er wat chilisaus naar smaak 
over. 

Smakelijk eten!

TIP Voor een vegetarische variant kun je ook kiezen voor tofu of 
tempé in plaats van kip.

Ingrediënten
1 volkoren broodje
paar plakjes komkommer
handje taugé
2 eetlepels Hüttenkäse
50 gr kip in blokjes
chilisaus naar smaak
peper en zout

Thai chili delight sandwich 

1

2
3

4

5

 

LUNCH 10 MIN 1
Sandra 
leukerecepten.nl 
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monstyle.nl13

Smeer de wrap in met Hüttenkäse en verdeel de plakjes zalm erover. 
Snijd daarna ongeveer een kwart avocado in plakjes en leg deze op 
de zalm. 
Strooi wat peper (vers uit de molen vinden wij ’t lekkerst) naar smaak 
over de ingrediënten. 
Om de smaak nog wat frisser te maken kun je er nog lekker wat sla 
bij doen. 
Rol nu de wrap zo strak mogelijk op en tadaa! Deze wrap is geschikt 
voor (bijna) elk moment van de dag. Zo is ’ie ideaal om mee te nemen 
als lunch, maar hij kan ook prima door als avondeten (neem er dan 
gewoon twee). 

TIP Het is ook leuk om ’m in kleine stukjes te snijden en te serveren 
als borrelhapje.

Ingrediënten
3 eetlepels Hüttenkäse
1 wrap
200 gram gerookte zalm in plakjes
een avocado
gemengde sla
peper

Koude wrap met Hüttenkäse 
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LUNCH 10 MIN 1monstyle.nl 
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ohmyfoodness.nl14

Breng de Hüttenkäse op smaak met peper en zout en roer hier de 
pittige mosterd door.
Laat de tonijn goed uitlekken en pluk deze met een vork uit het blikje. 
Roer de tonijn door de Hüttenkäse.
Was de appel en snijd deze in kleine blokjes. Snipper ook de sjalot. 
Was de ijsbergsla en snijd deze in smalle reepjes.
Schep de appel, sjalot en ijsbergsla luchtig door de Hüttenkäse en 
proef de salade. Breng desgewenst op smaak met peper en zout.
Rooster de pitabroodjes even kort in de oven of in een broodrooster. 
Snijd ze open en vul de pita’s met de Hüttenkäse-tonijnsalade. 
Serveer de broodjes direct.

Ingrediënten
2 grote pita’s
1 blikje tonijn op water
½ appel
1 sjalot
100 gram Hüttenkäse
1 theelepel pittige mosterd
40 gram ijsbergsla
peper en zout

Pita met Hüttenkäse-tonijnsalade 
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LUNCH 10 MIN 1
Sabine 
ohmyfoodness.nl
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uitpaulineskeuken.nl 15

Verwarm de oven voor op 160 graden.
Klop met een garde de eieren, de Hüttenkäse en de suiker door 
elkaar. Het is niet erg als er nog wat klontjes in zitten.
Voeg de olie bij het beslag en meng het even goed. Je kunt ook een 
andere neutrale olie, zoals kokosolie gebruiken.
Spatel voorzichtig het zelfrijzend bakmeel en een snuf zout door het 
mengsel.
Bekleed een platte vorm met een vel bakpapier. De afmetingen 
maken niet zo heel veel uit. Hoe groter je vorm, hoe platter je cake. 
Giet het beslag in de vorm.
Was de perziken en snijd deze in partjes (uiteraard zonder de pit). 
Verdeel de partjes over de plaatcake.
Bak de cake in ongeveer 20 – 25 minuten gaar. Hij is klaar als een sa-
téprikker er schoon en droog uit komt.
Laat de cake iets afkoelen in de vorm en snijd hem dan in stukken.
Klop in de tussentijd de slagroom met een el suiker en het merg uit 
het vanillestokje luchtig.
Serveer de perzikentaart met de vanilleroom.
Je kunt de cake ongeveer 3 dagen bewaren in de koelkast.

Ingrediënten
200 gr Hüttenkäse
3 perziken
250 ml slagroom
4 eieren
200 gr suiker + 1 el suiker
200 gr zelfrijzend bakmeel
60 ml zonnebloemolie
1 vanillestokje
snuf zout

Plaatcake met perzik en Hüttenkäse  
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TUSSENDOORTJE 40 MIN 12
Pauline 
uitpaulineskeuken.nl
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jelmerdeboer.nl 16

Verwarm de oven voor op 150 graden.
Maak van de havermout in een keukenmachine havermeel, of koop 
gewoon havermeel.
Meng de bakpoeder en de cacao door het havermeel.
Smelt de chocolade en boter au bain-marie in een pan en voeg de 
honing toe.
Klop de eieren wat luchtig.
Neem het boter-honing-chocolademengsel van het vuur en laat wat 
afkoelen.
Voeg de Hüttenkäse toe aan de eieren en gebruik een staafmixer om 
het goed te mengen.
Voeg het Hüttenkäsemengsel toe aan het chocoladebotermengsel.
Voeg daar weer het havermengsel aan toe en meng het beslag goed 
door.
Neem een siliconen muffinblik (of een cakeblik) en verdeel het over 
de bakvorm.
Doe de cake(jes) 35-40 minuten in de oven.

Ingrediënten
400 gram Hüttenkäse
3 eieren
25 gram roomboter
50 gram honing
100 gram chocolade 
200 gram havermout
een half zakje bakpoeder
35 gram cacao

Chocolade Hüttencakes 
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TUSSENDOORTJE 55 MIN 12
Jelmer 
jelmerdeboer.nl
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brendakookt.nl17

Verwarm de oven voor op 180 ºC en vet de vormpjes eventueel in.
Klop in een kom de eieren los en meng dit met de Hüttenkäse en 
bloem. Breng op smaak met peper, zout en oregano.
Snijd de lente-ui in ringetjes en meng dit door het eimengsel.
Beleg de taartvormpjes met bladerdeeg. Vul de taartvormpjes voor 
max 2/3 met het eimengsel. Leg een plakje tomaat op het beslag en 
verdeel hier nog een klein beetje extra Hüttenkäse over. Bestrooi 
met een beetje peper en extra oregano.
Bak de hartige taartjes 30 minuten in de oven zodat het ei is gestold 
en het deeg gaar is.

Ingrediënten
6 plakjes bladerdeeg of hartige 
taartdeeg (ontdooid)
3 kleine eieren
2 eetlepels Hüttenkäse
halve eetlepel bloem
2 stengels lente-ui
2 tomaten (6 mooie plakjes tomaat)
halve theelepel oregano
peper en zout
Extra benodigd: kleine taartvormpjes 
of muffintray

Hartige taartjes met tomaat en 
Hüttenkäse 
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DINER 45 MIN 6
Brenda 
brendakookt.nl
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bellesqa.nl18

Verwarm de oven voor op 180°C.
Schil de zoete aardappel en snijd deze in blokjes.
Zet de zoete aardappel ruim onder water in een pan met deksel en 
kook ze gaar in ongeveer 20 minuten.
Giet de zoete aardappel af en laat ze droog stomen. Hoe droger de 
aardappels, hoe beter de pizzabodem straks wordt.
Stamp de aardappels fijn en voeg vervolgens de (spelt)bloem en het 
ei toe. Roer het geheel goed door elkaar.
Bekleed een bakplaat met bakpapier en schep het aardappel 
mengsel op de bakplaat. Vorm vervolgens met een lepel een mooie 
ronde pizzabodem (ongeveer 2-3 millimeter dik).
Bak de pizzabodem in ongeveer 30 – 35 minuten goudbruin en gaar in 
de voorverwarmde oven.
Wanneer de pizzabodem klaar is, haal je deze uit de oven.
Smeer de pizzabodem in met Hüttenkäse (de Hüttenkäse vervangt 
hiermee de tomatensaus die normaal gesproken op de pizzabodem 
wordt gesmeerd). Maak de pizza af met de toppings: rucola, 
parmaham en walnoten.

Veel plezier met het maken van de pizza!

Ingrediënten
400 gram zoete aardappel
70 gram (spelt)bloem
1 ei
100 gram Hüttenkäse
50 gram rucola
50 gram parmaham
50 gram walnoten

Zoete aardappel pizza
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DINER 60 MIN 1
Frances
bellesqa.nl
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chickslovefood.com 19

Verwarm een barbecue of grillpan.
Bestrijk de hamburgers aan beide kanten licht met wat olie en 
bestrooi met peper en zout. Bak de burgers om en om ongeveer 
8 minuten.
Snijd ondertussen de bieslook fijn, schep de Hüttenkäse in een 
kommetje, roer de bieslook hierdoor en breng het geheel op smaak 
met een flinke snuf peper en zout.
Snijd de tomaten in plakjes, schil de avocado, verwijder de pit en snijd 
‘m in partjes.
Grill om en om de wraps op de barbecue of in de grillpan, tot er mooie 
streepjes zijn ontstaan.
Neem een wrap, beleg deze met de rucola, gevolgd door een burger, 
wat avocado, wat plakjes tomaat en een flinke eetlepel van het 
Hüttenkäse-mengsel. Maak af met een wrap. Herhaal dit met de 
overige burgers.

Ingrediënten
4 hamburgers
8 mini wraps
75 gram rucola
2 tomaten
1 avocado
400 gram Hüttenkäse
1 kleine hand bieslook
peper, zout en olie

Wrap-broodje hamburger
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DINER 15 MIN 3
Nina en Elise
chickslovefood.com
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damespraatjes.nl20

Verwarm de oven voor op 180 graden en plaats de cakevormpjes in 
de muffinvorm.
Mix de spinazie, Hüttenkäse, eieren, rozemarijn, melk, peper en zout 
in een kom. 
Voeg hier ook de dadels aan toe als je dit lekker lijkt. 
Meng alles goed door elkaar. 
Voeg hier nu de bloem en het bakpoeder aan toe en roer dit rustig 
door.
Verdeel alles over de bakvormpjes en zet dit 20-25 minuten in de 
oven.

Ingrediënten
muffinvorm
cakevormpjes
1 bakje Hüttenkäse
300 gram spinazie (heel fijn gesneden)
250 ml halfvolle melk
3 eieren
450 gram bloem
4 tl bakpoeder
verse rozemarijn (fijn gesneden)
zout en peper naar smaak
eventueel wat kleingesneden stukjes 
dadels

Hartige muffins

1

2

3
4
5
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DINER 30 - 35 MIN 12
Mara
damespraatjes.nl
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