
Rezept Semmelknödel met eekhoorntjesbrood (Steinpilze / Porcini ) 
Voor 4 personen 
 
Eekhoorntjesbrood is een paddenstoel en behoort bij de boletenfamilie; zij worden ook 
porcini en in Duitsland Steinpilze genoemd. De paddenstoel heeft een nootachtige smaak en 
is heel lekker. 
 
Eekhoorntjesbrood is ook gedroogd verkrijgbaar. 
 
Ingrediënten voor Semmelknödel: 1000g eekhoorntjesbrood, 6 volkorenbroodjes, 350 ml 
magere melk, 2 eieren, 30g gladde peterselie, 2 uien, 30g creme fraiche, 2 el koolzaadolie, 
zout (optioneel) peper en nootmuskaat. 

Toebereiding; 
1. Broodjes in dunne plakjes snijden. 
2. Melk in een pan verwarmen; noodmuskaat, zout en peper toevoegen en omroeren. 
3. Eieren toevoegen en met de melk opkloppen. 
4. Dit mengsel over de broodjesplakjes gieten en deze laten weken. 
5. Peterselie wassen en fijnhakken. 
6. Een deel van de gehakte peterselie aan de geweekte broodjes toevoegen en goed 

door het deeg mengen. 
7. Van het deeg 8 knödels vormen. 
8. Water met een beetje zout in een grote pan koken. 
9. Vuur lager zetten en de knödels aan het kokende water toevoegen; ca. 15 minuten in 

de open pan koken tot ze naar de oppervlakte komen. 
 

10. Ondertussen de uien pellen, kleinsnijden en in een pan met olie kort bakken. 
11. De paddenstoelen afborstelen, in plakjes snijden en aan de uien toevoegen; met zout 

en peper kruiden en ca. 10 minuten bakken.  
12. Creme fraiche aan de paddenstoelen toevoegen en goed omroeren. 
13. Knódels met een schuimlepel uit het water halen. 

 
Knödels met de paddestoelen op een bord serveren en met rest peterselie bestrooien. 
 

Eet smakelijk! Guten Apetit! 

Andere lekkere recepten staan in mijn boeken: 

Pipke en Popke, verhaaltjes voor kleine wereldburger 
Pipke und Popke, Erlebnisse kleiner Weltbürger  
Pippa & Paul, stories for the little World Citizens 
Pippa e Paolo, storie per piccolo cittadini del mondo 
 
Alle boeken zijn ook als E-book verkrijgbaar bij Amazon en Kobo 
 
Veel plezier ! 
 

 


