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Het lekkerste van  
Guus en Dick
‘Dit kookboek is een verzaMelinG van alles wat wij 
het lekkerste vinDen. van De lekkerste Gehaktbal 
tot De lekkerste pasta en van De lekkerste 
bereiDinG van een biefstuk of kabeljauw tot De 
lekkerste Mayonaises. lekker eten Maakt GelukkiG.’

zanGer en enthousiaste thuiskok Guus Meeuwis 
en sterrenchef Dick MiDDelweerD kozen Meer 
Dan 70 favoriete soepen, salaDes, vlees- en 
visGerechten en Desserts, en niet te verGeten 
De lekkerste snacks, onMisbare sauzen en 
hoMeMaDe Mayonaises. van zoMerse erwtensoep, 
De beste Gehaktbal en De favoriete tarte tatin 
Met peer van Guus, tot De krokante kalfssukaDe, 
De Garnalenkroket en De bossche bolletjes Met 
koffiekaraMelijs van Dick: welk Gerecht je ook 
kiest, je hebt altijD een hit in hanDen.

meer Dan 

70 
recepten

 2 sterren in De keuken, hun versies van De lekkerste Gerechten: 

 1 van thuiskok Guus voor elke DaG & 

 1 van chef Dick oM inDruk te Maken 
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Door lekker eten hebben we elkaar ontmoet.
Door lekker eten is onze vriendschap begonnen.
Door lekker eten hebben we samen pop-uprestaurant Gustaaf uit de grond gestampt.
En door lekker eten is nu dit kookboek ontstaan.

Lekker eten maakt gelukkig en geluk maakt gezond. Dat geloven wij althans graag. Ons advies 
luidt dan ook: als je eet, zorg dan dat het lekker is.

Dit kookboek is een verzameling van alles wat wij het lekkerste vinden. Heel persoonlijk, maar we 
durven te denken dat anderen dat ook (gaan) vinden. Van de lekkerste gehaktbal tot de lekkerste 
pasta en van de lekkerste bereiding van een biefstuk of kabeljauw tot de lekkerste mayonaises. 

Jazeker, mayonaises. De stiekeme liefde van de culinaire wereld heeft van ons een eigen 
hoofdstuk gekregen, want zeg nou zelf: alles is lekkerder met een goeie mayonaise!

De gerechten van Guus zijn vanzelfsprekend laagdrempeliger dan die van Dick en geschikt voor 
elke dag. Veelal verantwoord, soms geperfectioneerd door Dick en vaak ook geschikt voor tijdens 
het spitsuur thuis met kinderen.

De gerechten van Dick zijn net anders dan je zou verwachten, maar nog steeds toegankelijk. 
Perfect voor de dagen dat je wat meer tijd hebt om in de keuken te staan en je gezin wilt 
verrassen. Maar zeker ook ideaal voor etentjes. 

Omdat de avond bij ons met regelmaat nét te laat eindigt aan de keukentafel, liefst vol vrienden 
en familie, sluiten we het boek af met een hoofdstuk ontbijtjes voor the day after. Graag gedaan ;-)

Groeten,

Guus en Dick
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Tips en trucs
‘Wij houden ontzettend van lekker eten en koken. Sta je iets minder vaak achter het fornuis, dan 
zijn misschien niet alle recepten even makkelijk. Maar met onze tips en trucs gaat het vast lukken.’ 

Recepten 
• AAntAl personen: 
  De recepten zijn meestal voor 4 personen. Als dat niet zo is, of als je een voorgerecht voor  
  4 personen bijvoorbeeld ook als lunch- of hoofdgerecht voor 2 kunt serveren, dan staat dat erbij. 
 
• BereiDingstijDen:  
  De aangegeven bereidingstijd is een inschatting. Wachttijd (omdat iets in de oven of de vriezer  
  staat, moet sudderen of afkoelen) staat apart vermeld. Oventijden zijn erg afhankelijk van de  
  oven die je gebruikt: let goed op en kijk regelmatig even of het goed gaat. 

 
Ingrediënten
• olie, peper en zout: 
  Deze basisingrediënten staan niet vermeld in de ingrediëntenlijst, tenzij je er een grotere  
  hoeveelheid van nodig hebt. Een scheutje olie en wat zout en peper heb je altijd wel in huis.  
  Gebruik liefst versgemalen peper uit de molen.  

• olijfolie: 
  Gebruik een goede kwaliteit olijfolie. Om in te bakken gebruik je geen extra vierge, voor alle  
  koude bereidingen liefst wel. Houd je niet van de smaak van olijfolie? Gebruik dan een andere  
  (plantaardige) olie zoals zonnebloem- of arachideolie.  

• Boter, melk en eieren: 
  Boter is altijd roomboter en de melk die we gebruiken is volle melk, maar dat kan ook prima  
  halfvolle of magere melk zijn. Gebruik liefst biologische eieren. 

• Citroenen, limoenen en sinAAsAppels:
  Gebruik je in een gerecht de schil van een citrusvrucht, dan wil je niet dat deze bespoten of met  
  was behandeld is. koop daarom liefst biologische citroenen, limoenen of sinaasappels, of boen  
  de schil goed schoon. 
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‘Mosterd is zo’n mooi ingrediënt, het heeft zoveel smaak. 
ik ben echt een mosterdman. en guus, of eigenlijk zijn 
broer Marc, vond dat er gewoon een bitterbal bij moest, als 
ballen bij de soep. Als je die vult met oude kaas, heb je een 
mooie en herkenbare combinatie van kaas en mosterd.’

bitterballen (12-15 stuks):

2 sjalotten

125 g boter

250 g bloem

100 ml la trappe (tilburgs  

   abdijbier) of ander donker  

   bier

400 ml kippenbouillon

250 g oude kaas van de  

   ruurhoeve (of andere  

   oude kaas)

2 takjes peterselie

arachideolie, om in te frituren

4 eieren

250 g paneermeel

soep:

250 g knolselderij

1 ui

4 tenen knoflook

250 g champignons

1 takje tijm

1 takje rozemarijn

50 g boter

50 g bloem  >>

Begin met de bitterballen. Pel en snipper de sjalotten. Verhit de boter 
in een pan en fruit hierin de sjalotten aan. Voeg in één keer 150 gram 
van de bloem al roerend toe en laat circa 4 minuten garen.

Blus af  met het bier en schenk de kippenbouillon erbij. Verwarm op 
laag vuur en blijf  roeren tot er een gladde, gebonden ragout ontstaat. 
Laat 10-15 minuten zachtjes koken.

Snijd de kaas in blokjes. Pluk de blaadjes van de peterselie en hak ze 
fijn. Roer de kaas en de peterselie door de ragout en neem de pan van 
het vuur. Schenk de ragout in een ondiepe schaal, laat afkoelen en 
minimaal 2 uur opstijven in de koelkast.

Schil voor de soep de knolselderij en snijd in blokjes. Pel en snipper 
de ui en de knoflook. Snijd de champignons in grove stukken. Ris de 
blaadjes van de tijm en de naaldjes van de rozemarijn.

Verhit een soeppan en smelt hierin de boter. Voeg de knolselderij, ui, 
knoflook, champignons, tijm en rozemarijn toe en laat even stoven.

Roer de bloem erdoor en laat de roux circa 10 minuten garen.

Voeg de koude bouillon toe, roer goed door en breng aan de kook. 
Zet het vuur laag en laat 10 minuten doorkoken.

Pureer de soep met een staafmixer en roer de room en het bier 
erdoor. Schenk de soep door een zeef  en roer de mosterd erdoorheen.

met

tilburGse 

kaasbitterballen
mosterdsoep

60 Min.

voor-/lunchgerecht
voor 4 personen
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‘ik doe mijn kinderen het allergrootste plezier van de 
wereld als ik spareribs maak. ik begin dan bij een goede 
slager, want de beste sparerib zit ’m in de combinatie van 
goed vlees, de marinade en de garing. Als je de spareribs 
lekker rustig in de marinade in de oven laat garen, kan 
het bijna niet misgaan. En ’s zomers leg je ze gewoon op 
de barbecue!’

De lekkerste
spareriBs

Guus

Ontvlies de spareribs: leg een sparerib op de bolle kant op je werkblad 
en steek de punt van een mesje tussen een van de botjes en het vlies. 
Wrik het vlies een beetje los. Je kunt het taaie vlies nu in één beweging 
van de sparerib trekken. Ontvlies de overige spareribs op dezelfde 
manier. Dit is een tijdrovend klusje, maar als je de lekkerste spareribs 
wilt, hoort het erbij. Je kunt ook vragen of  de slager het voor je doet.

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Meng voor de droge rub alle ingrediënten door elkaar en voeg peper en 
zout naar smaak toe. Wrijf  de spareribs hiermee in.

Leg de spareribs in een braadslee. Zet in de oven en laat circa  
30 minuten garen.

Meng ondertussen alle ingrediënten voor de marinade door elkaar.

Neem de braadslee met de spareribs uit de oven en bedruip de spareribs 
rondom royaal met de marinade. Zet de braadslee terug in de oven en 
verlaag de oventemperatuur naar 150 °C. Laat de spareribs nog circa 
1,5 uur garen. Bedruip de spareribs regelmatig met het vocht uit de 
braadslee of  met meer marinade. Dek de braadslee met aluminiumfolie 
af  als de bovenkant van de spareribs te snel bruin wordt. Voeg eventueel 
wat water of  kippenbouillon toe als de bodem van de braadslee droog 
komt te staan. Als het vocht van de marinade nog niet helemaal in de 
spareribs is getrokken, maar het vlees wel al bijna gaar is, zet je de oven 
wat hoger zodat het vocht sneller verdampt.

30 Min.

ca. 2 kg spareribs

droge rub:

2 tl gemalen kurkuma

2 tl paprikapoeder

2 tl gemalen komijn

2 tl gemalen koriander

½ tl gemalen nootmuskaat

marinade:

4 el ahornsiroop 

800 ml cola

4 el mosterd

6 el ketchup

4 el appelazijn

snack
voor 4 personen

+ 2 uur in  
De oven
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Guus: 
• tilburg
• thuiskok voor familie en vrienden
• zanger van beroep
• Op tv met Ik hou van Holland & The Voice
• Bourgondiër van sterrenbeeld
• Verzamelt o.a. Gouden Harpen, Edisons,  
   3fm Awards, gouden- en platina platen
• Wilde advocaat of chef-kok worden tot die ene  
   (het is een) nacht 
• Droomt er van ooit nog met Bruce springsteen  
   op het podium te staan
• treedt jaarlijks op in het stadion van zijn favoriete 
   voetbalclub PSV met zijn ‘Groots met een zachte  
   G’ concerten. 
• Succesnummer: pasta vongole
• favorieten zijn saus (bij alles), oesters en  
   Bolognese-chips (van Croky!)
• uit eten in pop-uprestaurant gustaaf, de  
   treeswijkhoeve van Dick en kok Verhoeven  
   in tilburg



Dick: 
• Waalre
• Chef-kok in eigen restaurant De treeswijkhoeve
• kookt thuis voor mevrouw middelweerd en  
   twee zonen
• in het bezit van 2 michelinsterren
• Was DJ of radiomaker geworden als de passie  
   voor eten niet zo groot was geweest
• import Brabander (geboren in Woerden)
• Voorheen in de keuken bij o.a. Okura,  
   La Provence en De Hoefslag
• zou ooit nog eens voor koningin maxima  
   willen koken
• Geroemd om zijn speciale worstenbroodjes  
   en lichte gerechten met producten uit de regio
• fervent wielrenner
• haalt inspiratie uit zijn reizen in Azië
• Altijd op de kaart: sukade
• favorieten zijn garnalenkroketten uit knokke,  
   mosterd en buns
• uit eten bij librije’s zusje Amsterdam,  
   ron gastrobar en hakkasan (londen)
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