
 

  RECEPTEN 
       met 

        KNOLSELDERIJ 
 
 

Knolselderijfrietjes 
Schil de knolselderij en snijd hem in dunne frietjes (5-7 mm). Eventueel blancheren in bouillon of 
water met zout. Haal de frietjes door een papje van bloem en water en draai ze dan door paneer-
meel. Neem eventueel tempura in plaats van bloem en panko in plaats van paneermeel voor een 

knapperiger resultaat. De gepaneerde frietjes even afbakken (3-4 minuten ) in de frituurpan.  
 

Knolselderijchips 
Schil de knolselderij en snijd hem in rechte blokken. Snijd daarvan met de dunschiller plakjes in 
chips-formaat. Verhit zonnebloemolie in een steelplan en doe de plakjes erin zodra de olie op 

temperatuur is. Roer af en toe zodat de plakjes ondergedompeld blijven en niet aan elkaar kleven. 
Schep de plakjes uit de olie met een schuimspaan als ze donkerder beginnen te worden, vóórdat ze 

donkerbruin zijn. Laat de chips uitlekken op keukenpapier en daarna afkoelen in een schaal. 
(Zee)zout naar smaak toevoegen. Ook lekker met dipsaus, knoflook en zongedroogde tomaten. 

 

Knolselderijburgers 
Schil de knolselderij en snijd deze in plakken van ca. 5 mm. Kook de plakken in bouillon totdat ze 

beetgaar zijn. Haal ze uit de pan, laat ze afkoelen en drogen op keukenrol. Paneer de burgers door 
ze eerst door bloem te halen, dan door losgeklopt ei en dan door het paneermeel. Neem eventueel 
een papje van tempura met water in plaats van bloem/ei en panko in plaats van paneermeel voor 

een knapperiger resultaat. Bak de plakken goudbruin in boter of olijfolie. Leg eventueel op het 
laatste moment in de pan een plakje kaas op de burgers, zodat deze er overheen smelt. 

 
Knolselderijpuree 

Schil 2 kilo aardappelen en 1 knolselderij, snijd ze in stukken. Kook beiden apart in bouillon of water 
met wat zout, totdat ze gaar zijn. Afgieten en dan pureren in een grote pan. Voeg wat melk en 
eventueel koffiemelk toe totdat de puree de juiste consistentie heeft. Op smaak brengen met 

nootmuskaat. Schep de puree in een ovenschaal, strooi er wat paneermeel over en leg er enkele 
klontjes  (room)boter op. Zet de schaal in een voorverwarmde oven (150 graden) totdat er een 

korstje overheen komt (10-15 minuten). 
 

Knolselderijbouillon 
Bij alle recepten waarbij knolselderij eerst wordt gekookt in runder-, kippen- of tuinkruiden-

bouillon, ontstaat een heerlijke selderijbouillon. Laat wat stukjes gekookte knolselderij in de soep, 
voeg eventueel verse soepgroenten toe, vermicelli en/of gehaktballetjes. 
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