
 

Hete bliksem
Aardappels en appels schillen en snijden en samen stamppot maken
Een ouderwets gerecht maken met een spannende naam? We maken een 
lekkere Hollandse stampot.

Duratie : 45 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische 
ontwikkeling

Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Eten en drinken

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 
kinderen

• 1½ kg aardappels
• 1½ kg zure appels (goudrenetten)
• 500 gr gehakt
• 300 gr ui
• 250 gr suiker
• Olie of boter

• 1 tl kaneel
• Versgemalen zout en peper naar smaak
• Eventueel nog een snufje nootmuskaat
• Grote pan
• Stamper
• Kleinere pan
• Koekenpan

Ingrediënten
Voldoende voor een complete maaltijd voor 4 personen

Wat is hete bliksem?
Hete bliksem is een oud Nederlands gerecht. Het is een stamppot die bestaat uit 2 delen aardappel, 1 deel 
zure appel (goudreinetten), 1 deel zoete appel of peer en 1 deel ui. Het gerecht wordt doorgaans opgediend 
met bloedworst. In Gelderland wordt hete bliksem traditioneel gegeten met klapstuk. Vaak zitten er ook 
stukjes spek bij.
Door het gebruik van appels en peren bevat het gerecht veel vocht, waardoor het lang zijn hoge 
temperatuur behoudt. Daaraan dankt het waarschijnlijk zijn naam. In het westen en noorden van Duitsland 
is de naam Himmel und Erde ('hemel en aarde') gangbaar, waarbij 'hemel' verwijst naar appels uit een 
boom en 'aarde' naar aardappels.

 



 

Hoe maak je hete bliksem?
Zet 1,5 liter water op. Schil de aardappels desgewenst, of als je dit niet doet, boen ze dan goed schoon 
zodat er geen zand aan blijft zitten. Snijd de aardappels in kleinere stukjes en zet ze in een pan met water 
op het vuur. Zorg daarbij dat de aardappels net onder water staan. Kook ze in ongeveer 15 minuten gaar.

Schil ondertussen de appels, snijd ze in kleinere stukken en kook ze in een grote pan (waar later ook de 
andere ingrediënten bij kunnen). Zet de appels op in een pan met ongeveer 5 cm water (de appels hoeven 
dus niet onder water te staan) en doe de deksel dicht tot het water kookt. Haal vervolgens de deksel eraf en 
schep de appels af en toe om. De appels zullen zacht worden en veranderen in appelmoes. Dit duurt 
ongeveer 12 minuten, of tot de appelmoes te dik wordt.

Snijd de uien fijn en fruit ze in een pan met een dikke bodem in olie of boter tot ze glazig zijn. Voeg het 
gehakt toe en rul het.

Stamp vervolgens de aardappels en doe de aardappelpuree en het gehakt bij de appels. Doe de suiker 
erbij. De aangegeven hoeveelheid is een indicatie. Hou je van zoete hete bliksem, dan is dit een goede 
hoeveelheid. Heb je hem graag wat zuurder, doe er dan minder in. 

De hete bliksem mag zacht en smeuïg zijn. Voeg ook 1 theelepel kaneel en versgemalen zout en (witte) 
peper naar smaak toe en eventueel nog een snufje nootmuskaat. Dit geeft het recept een meer kruidige, 
pittige smaak. Roer goed door en eet smakelijk!

Variaties
Maak in een ovenschotel laagjes van de puree en gehakt, puree. Eindig met een laagje puree en strooi hier 
paneermeel over. Bak dit in een oven op 200 graden in ongeveer 15 minuten goudbruin. 

Bovenstaand gerecht is natuurlijk maar één suggestie voor een stamppot. Je kunt zelf met de kinderen 
brainstormen over wat zij het liefste willen eten. In de Activitheek vind je nog veel meer stamppot 
gerechten in het thema "Holland".

 



 

Video
• https://youtu.be/_uFJ9F9n0pQ

 


