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Omdat Mission Possible Nederland
10 jaar bestaat hebben wij uit elk
land waar Mission Possible
projecten ondersteunt twee
recepten gekozen. Recepten met
soms wat vreemde namen waarvan
seledka pod shuboy, haring onder
bontmantel, uit Rusland, wel de
meest opzienbarende naam is. 

De ingrediënten van al deze
recepten zullen meer bekend
voorkomen. Borshj is een recept
waar de meeste mensen wel eens
van gehoord hebben. Maar wist u
dat borshj van oorsprong niet een
Russisch maar een Oekraïens
gerecht is, dat er wel 30 recepten
van bestaan en dat het ook koud
wordt gegeten? 

Sjtsji, soep van zuurkool, is wel
typisch Russisch. Het klinkt
misschien niet zo aantrekkelijk
maar deze typische Russische soep
smaakt uitstekend en is het
proberen waard!

Uit Armenië is gekozen voor
khorovats en khash. Khorovats is
een vleesgerecht waarbij de voor-
bereiding, het marineren, erg
belangrijk is alsook de manier van
bereiden: langzaam, niet op een te
heet vuur.

Van de tien gekozen recepten is
Khash waarschijnlijk het meest
extreme recept. En dat niet alleen
vanwege het ingrediënt koeienpoot
maar ook vanwege de combinatie
van het vroege tijdstip dat het
wordt gegeten, zes uur in de
ochtend, en de hoeveelheid wodka
die erbij wordt genuttigd. Minstens
drie glaasjes want er wordt
minstens drie keer getoost. De
eerste keer simpel 'Goedemorgen',
de tweede op de koks en de derde
toost is op de gasten. En daarna op
van alles en nog wat….

Een veel gezondere maaltijd is
Gyuvech, een Bulgaarse stoofpot.
Het zit boordevol vitaminen en
eiwitten. Gyuvech dankt zijn naam
aan de grote kom met deksel
gemaakt van klei genaamd gyuvech
waarin het traditioneel wordt
bereid.

De Shopshka salade uit Bulgarije
heeft een socialistische achter-
grond want deze salade is eind
jaren 50 bedacht in opdracht van de
Socialistische partij om lokale
ingrediënten te promoten als
onderdeel van een toeristische
promotie. Erg succesvol want het is
de populairste salade in Bulgarije en
omstreken. 

Alstublieft: 10
heerlijke recepten

uit 5 landen
waar Mission

Possible werkzaam
is.

WWW.MISSIONPOSSIBLE.NL

Mission Possible is een christelijke organisatie die zich richt op hulpverlening aan kansarme kinderen en gezinnen in Oost-
Europa. Hiervoor zijn verschillende activiteiten op gezet zoals opvang-tehuizen, rehabilitatie- en dagopvangcentra,
ondersteuning van Roma, opvang van tienermoeders en een Babybox project. Mission Possible heeft projecten in Albanië,
Armenië, Bulgarije, Oekraïne en Rusland. Meer weten? Kijk op: www.missionpossible.nl

Het deeggerecht met vulling wordt
in veel landen gegeten. Maar
vareniki zijn typisch Oekraïens
vanwege de ingrediënten
karnemelk/kefir en ei die voor het
deeg worden gebruikt.  

Byrek me Spinaq is een gerecht dat in
veel landen wordt gemaakt die ooit
hebben behoord tot het Ottomaanse
Rijk. In Albanië is het gerecht heel
populair. Net als Jani me Fasule, een
soep van witte bonen. De bereiding
kost wat tijd, vanwege het weken van
de bonen (3-4 uur), maar is eenvoudig
en de soep is erg smaakvol!

Të bëftë mirë 
Բարի ախորժակ
Приятен апетит

Смачного
Приятного аппетита

EET SMAKELIJK!
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Week de bonen 3-4 uur in koud water
Verhit de olie in een snelkookpan op
laag tot middelhoog vuur en fruit de
uien en paprika's tot ze doorschijnend
en zacht zijn.
Voeg de tomatenpuree, uitgelekte
witte bonen, 1,5 liter water en de
runderbouillon toe.
Sluit de snelkookpan af en kook
gedurende 1 uur.
Haal van het vuur en laat een nacht
rusten (hoeft niet te worden gekoeld).
Breng de soep aan de kook en laat
inkoken.
Voeg de paprika, oregano en peper en
zout naar smaak toe en roer.

2 kopjes WITTE BONEN
2 RODE PAPRIKA's, gesnipperd
2 UIEN, gesnipperd
1 kopje RUNDERBOUILLON
2 eetlepels TOMATENPUREE
4 eetlepels OLIJFOLIE
1,5 liter WATER
1-2 theelepels OREGANO
1 theelepel PAPRIKAPOEDER
ZOUT en PEPER

 Jani me Fasule

Ingrediënten Bereiding
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TË BËFTË MIRË! - EET SMAKELIJK!

TIP: Serveer warm met knapperig brood.

https://www.missionpossible.nl/portfolio-item/opvang-in-albanie/
https://www.missionpossible.nl/


Verwarm de oven voor op 180° C.
Olie de bakvorm in en bekleed de binnen-
kant met lapjes filodeeg.
Leg 2 blaadjes in de bakvorm, borstel die in
met olie en herhaal dit totdat de helft van
het filodeeg is gebruikt. Het deeg hangt dan
ongeveer 1 cm over de rand   van de
bakvorm hangen.
Bestrooi de spinazie met zout, daarna goed
met de hand mengen.
Voeg de fetakaas, lente-ui, wat olie, evt.
nog wat zout en de eieren toe en verdeel dit
over de reeds gelegde blaadjes filodeeg.
Leg de resterende blaadjes filodeeg er
bovenop, (volgens bovenstaande methode)
en rol het over de rand hangende onderste
deel over het bovenste deel van het deeg.
Bestrooi de bovenkant met olie en bak ong.
45 min. of tot de taart goudbruin is.

2.4 dl OLIJFOLIE
30 FILODEEGBLADEREN
750 gram SPINAZIE, gehakt
1 pakje FETAKAAS, in blokjes
1/2 bos LENTE-UI, fijn gesneden
2 EIEREN
1/2 theelepel ZOUT

 Byrek me Spinaq

Ingrediënten Bereiding
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TË BËFTË MIRË! - EET SMAKELIJK!

TIP: Serveer warm, vergezeld met
karnemelk, of opgeklopte yoghurt
verdund met koud water of met
gekoelde gestoofde pruimen.

https://www.missionpossible.nl/
https://www.missionpossible.nl/portfolio-item/opvang-in-albanie/


Was en leg de koepoot in een diepe
kom.
Giet koud water in de kom en laat de
koepoot een nacht of minstens 8 uur
zacht worden.
Ververs het water regelmatig
Was de koepoot grondig en plaats
het in een pan met uien, peper, water
en knoflook. 
Kook tot het vlees zacht is en
gemakkelijk van de botten kan
worden gehaald.
Voeg zout naar smaak toe en serveer
het heet met bieslook over de soep
gestrooid.

1 UI, in blokjes
1 teentje KNOFLOOK, gesneden
1/2 theelepel BIESLOOK blaadjes
1 KOEPOOT, gesneden, gewassen
WATER
ZOUT
CHILI PEPER
LAVASH, droog
LAVASH, zacht 

 Khash

Ingrediënten Bereiding
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ԲԱՐԻ ԱԽՈՐԺԱԿ! - EET SMAKELIJK!

Khash vereist een sterke maag. Het wordt ’s ochtends als ontbijt gegeten en het
wordt vaak gecombineerd met wodka! De droge lavash wordt over de khash
gebrokkeld. Het zachte lavash dient als lepel. Je eet het dus met je handen…

https://www.missionpossible.nl/portfolio-item/steun-opvang-armenie/
https://www.missionpossible.nl/


120 ml OLIJFOLIE
50 ml CITROENSAP
1 theelepel ZOUT
1 theelepel verse TIJM, fijngehakt
1 theelepel verse OREGANO, fijngehakt
1 theelepel verse ROZEMARIJN,
fijngehakt
4 eetlepels verse PETERSELIE,
fijngehakt
1/2 theelepel gemalen ZWARTE PEPER
3 teentjes KNOFLOOK
3 SJALOTJES, fijn gesneden
750 gram LAMSKOTELETTEN

Mix alle ingrediënten en marineer het
vlees.
Stook de barbecue op tot medium
heet; circa 180-190 graden.
Grill de koteletten en draai zo nu en
dan om.
Smeer het vlees in met overblijfselen
van de marinade (marinade eerst
verhitten).
Serveer met peper/zout en een
scheut olijfolie.

 Khorovats

Ingrediënten Bereiding
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ԲԱՐԻ ԱԽՈՐԺԱԿ! - EET SMAKELIJK!

TIP: Marineer het vlees tussen de 8 en 48 uur, hoe langer hoe beter!
Houd je hand boven de gloeiende kolen en tel tot 12. Is het vuur te heet
voor je hand dan is het ook te heet voor het vlees! 

https://www.missionpossible.nl/portfolio-item/steun-opvang-armenie/
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Was de komkommer, schil hem en
snijd hem in blokjes.
Was de tomaten, verwijder de pitjes
en snijd in blokjes.
Was de paprika en snijd in schijfjes
Was de lente-uien en snij de uien; ook
de groene stengels. 
Meng alles in een schaal samen met
de olie, azijn, wat zout en peterselie.
Rasp de kaas/feta er overheen en
garneer met een paar zwarte olijven.

1 KOMKOMMER
2 grote TOMATEN
1 GROENE PAPRIKA
2 LENTE-UIEN
200 gram WITTE KAAS van
SCHAPENMELK of FETA
4-5 eetlepels plantaardige olie
1-2 eetlepels witte WIJNAZIJN
ZOUT
PETERSELIE, gehakt
ZWARTE OLIJVEN 

 Shopska

Ingrediënten Bereiding
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ПРИЯТЕН АПЕТИТ! - EET SMAKELIJK!

TIP: Snij alle ingrediënten in kleine blokjes zodat je alle smaken in één hap proeft! 

https://www.missionpossible.nl/portfolio-item/steun-opvang-bulgarije/
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Verhit de olie in een braadpan en fruit
daarin de uien tot ze wat bruin beginnen
te zien.
Voeg de knoflook toe en fruit even mee.
Doe dan het vlees erbij, bestrooi het met
zout en peper en bak het aan alle kanten
bruin.
Voeg de kruiden, citroenschil, bouillon
en wijn toe en laat het geheel afgedekt
anderhalf uur stoven.
Haal het vlees met een schuimspaan uit
de pan en zet weg.
Meng de bloem goed door de boter en
roer dit door het stoofvocht
Voeg, als er te weinig vocht over is, wat
water toe.
Laat 3-4 minuten inkoken en doe het
vlees terug in de pan.
Roer het citroensap erdoor.

4 eetlepels ZONNEBLOEMOLIE
2 grote UIEN, gesnipperd
5 teentjes KNOFLOOK, gesnipperd
800 gram STOOFVLEES, in blokjes
3 LAURIER blaadjes
2 eetlepels PAPRIKAPOEDER
geraspte schil van 1 CITROEN
sap van een halve CITROEN
2 theelepels BONENKRUID
1 theelepel CAYENNEPEPER
ZOUT en PEPER
2 eetlepels PETERSELIE, fijn gehakt
1 eetlepel BLOEM
75 ml RODE WIJN
500 ml RUNDERBOUILLON
1 eetlepel BOTER, kamertemperatuur

 Gyuvech

Ingrediënten Bereiding
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ПРИЯТЕН АПЕТИТ! - EET SMAKELIJK!

TIP: serveer met rijst, aardappelpuree of
noedels en gegarneerd met peterselie.

https://www.missionpossible.nl/portfolio-item/steun-opvang-bulgarije/
https://www.missionpossible.nl/


500 gram BIETEN, geschild en
gehakt
1 UI, gehakt
200 gram RADIJSJES, in blokjes
1,8 liter RUNDVLEESBOUILLON
1 eetlepel OLIJFOLIE
125 gram CHAMPIGNONS, gehakt
2 teentjes KNOFLOOK, gehakt
1 grote fris-zure APPEL, geschild
en gehakt
2 stengels BLEEKSELDERIJ, gehakt
1 RODE PAPRIKA, gehakt
2 eetlepels KOMIJNZAAD
1 groot LAURIERBLAD
gedroogde TIJM
2 eetlepels BALSAMICOAZIJN
ZOUT en PEPER
2 dl ZURE ROOM

Doe de ui, knoflook, bieten, appel,
bleekselderij, rode paprika en
champignons met de olie en 3
eetlepels bouillon in een grote pan.
Leg het deksel op de pan en laat
alles 15 minuten zachtjes stoven.
Roer af en toe om.
Doe het komijnzaad erbij en kook 1
minuut mee, voeg dan de rest van de
bouillon, tijm, laurierblad en
balsamico toe, plus zout en peper
naar smaak. Breng aan de kook, zet
het vuur lager en laat de soep 30
minuten zachtjes koken.
Laat de soep afkoelen en pureer hem
met een staafmixer glad. Doe de
soep terug in de pan en warm hem
op. Garneer de soep voor het
opdienen met wat zure room

Ingrediënten Bereiding

 Borsjtsj
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СМАЧНОГО! - EET SMAKELIJK!

https://www.missionpossible.nl/portfolio-item/steun-opvang-odessa/
https://www.missionpossible.nl/


500 gram BLOEM
1 EI
1 dl KEFIR/KARNEMELK
1/2 theelepel ZOUT
300 gram ZUURKOOL
100 gram SPEKBLOKJES
1 TOMAAT, in blokjes
1 UI, gesnipperd
2 dl ZURE ROOM

Kneed de bloem, het ei, de
kefir/karnemelk en het zout goed
door elkaar. Rol dit deeg uit en snijd
er cirkels van.
Roerbak ui en spek gedurende
enkele minuten; voeg de zuurkool en
de tomaat toe en bak nog 10
minuten.
Schep een tot twee theelepels
zuurkool op elk deegcirkeltje en plak
de randen dicht met wat water.
Kook ze ongeveer 5 minuten in een
grote pan water.
Schep de vareniki in borden, giet de
zure room eroverheen en bestrooi
met gebakken uitjes.

Ingrediënten Bereiding

 Vareniki
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СМАЧНОГО! - EET SMAKELIJK!

TIP:  Vareniki kun je ook vullen met gehakt, paddenstoelen of vis.

https://www.missionpossible.nl/portfolio-item/steun-opvang-odessa/
https://www.missionpossible.nl/


De gesnipperde ui in boter aan
bakken tot deze glazig ziet. Voeg
geraspte kool, grof geraspte wortel
en gehakte bleekselderij toe en
ongeveer 3 minuten, onder
regelmatig roeren gaar bakken.
Voeg groentebouillon toe en zwarte
peperkorrels en laurierblad. Breng
alles aan de kook en laat 15 minuten
sudderen.
De aardappelen toevoegen en nog
een minuut of 15 sudderen tot de
aardappelen gaar zijn.
Tomatenblokjes toevoegen en
nogmaals een minuut of 10 laten
sudderen. Verwijder peperkorrels en
laurierblad.
Op smaak maken met peper en zout. 
Serveren met dot zure room en dille.

1 grote KOOL in stukjes
1 UI, gehakt
1 WINTERWORTEL, geraspt
1 SELDERIERIB, gesnipperd
1,8 liter GROENTEBOUILLON
2 AARDAPPELEN, geschild, grof
gesneden
ZWARTE PEPERKORRELS
2 ontvelde TOMATEN zonder pitjes,
gesneden
verse DILLE voor garnering
ZOUT en PEPER
ZURE ROOM
LAURIERBLAD

Ingrediënten Bereiding

 Sjtsji
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! - EET SMAKELIJK!

TIP: De soep is het lekkerst als je hem
een dag van tevoren maakt en dan een
nacht in de koelkast laat staan.

https://www.missionpossible.nl/mission-possible-filmpjes/
https://www.missionpossible.nl/


 Seledka pod
shuboy

3 HARINGEN, in stukjes
400 gram WORTELS, geschild,
gekookt en geraspt
2 APPELS, geraspt
2 BIETJES, geschild, gekookt en
geraspt
3 AARDAPPELS, geschild,
gekookt en geraspt
2 dl MAYONAISE
1 dl ZURE ROOM
50 gram KAAS, geraspt
2 EIEREN, fijngehakt
50 gram WALNOTEN, gehakt

Roer de mayonaise en de zure room
door elkaar.
Maak nu achtereenvolgens laagjes
in een schaal: 
eerst de aardappels met wat
mayonaise erover; 
dan de haring, gevolgd door
mayonaise; 
dan de wortels, met mayonaise; 
dan de bietjes, met wat mayonaise; 
dan de appel, met wat mayonaise;
dan de kaas, gevolgd door de
laatste mayonaise.
Strooi dan het ei en de walnoten
erover.

Ingrediënten Bereiding
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! - EET SMAKELIJK!

TIP: Laat de salade voor serveren 2-3 uur in de koelkast staan.

https://www.missionpossible.nl/mission-possible-filmpjes/
https://www.missionpossible.nl/

