
RECEPTEN BIJ SUKKOTH 
 
Het menu voor Sukkoth symboliseert de overvloed van de oogst. Traditioneel zijn gevulde 
gerechten (symbool voor overdaad) en strudel. 
 
Gevulde kool is een traditioneel soekkotgerecht en de moeite van het proberen waard. Hij 
smaakt het lekkerst na twee dagen, als de verschillende smaken goed op elkaar zijn 
ingewerkt. 
 
8 of meer grote koolbladeren van een witte of savooienkool; 
de rest wordt klein gesneden. 
 
Voor de vulling: 
500 g runder- en/of lamsgehakt 
1 ei 
1 beschuit 
1 uitje 
peper, zout 
een klein scheutje zoete ketjap 
 
voor de saus: 
500 g tomaten of een blik gepelde tomaten of een blikje tomatenpuree of een pak 
tomatensap 
zout 
peper 
een afgestreken eetl. Bruine suiker 
1 uitje 
eventueel een handvol rozijnen 
1,5 eetl. Citroensap 
0,5 liter bouillon (kan eventueel van een blokje) 
 
Overgiet de koolbladeren en de kleingesneden kool met kokend water en laat dit een paar 
minuten staan. Giet af en dep de bladeren droog. Haal de dikke hoofdnerf eruit. 
Maak het gehakt aan met de overige ingrediënten. Het mengsel mag best een beetje pittiger 
zijn dan u normaal uw gehakt kruidt. 
 
Ontvel en ontpit de tomaten als u verse gebruikt. 
Verdun een blikje tomatenpuree met wat water of bouillon. 
Tomatensap kan zo worden gebruikt. 
Voeg de andere ingrediënten toe en meng het geheel goed door elkaar. 
Vul elk koolblad met één of twee lepels gehakt. Vouw de zijkanten naar binnen en rol ze op. 
Steek ze met een prikkertje vast of bind ze met een draadje dicht. 
Leg op de bodem van een braadpan met dikke bodem een laagje gehakte kool en giet 
hierover een beetje bouillon. 
Leg nu de koolrolletjes met de naad naar beneden in de pan en giet de tomatensaus 
eroverheen. Sluit de pan en stoof de holishkes, zoals dit gerecht in oost-europa wordt 
genoemd, een uurtje op zacht vuur. 
Ook kunt u de pan zonder deksel circa 60 min. In een voorverwarmde oven van 175º C 
zetten. Bedruip de koolrolletjes zo nu en dan. 
U kunt de saus nog wat binden door een paar lepels bloem met wat koud water tot een papje 
te roeren en dit al roerend bij de saus te doen. Laat nog enige minuten doorkoken. 
Verwijder de prikkertjes alvorens de rolletjes te serveren. 
 
 
 



Strudel met pruimen 
Met hun zuurzoete smaak zijn pruimen heel geschikt voor een strudel ter gelegenheid van 
Soekkot. 
 
6 grote vellen filodeeg, uitgevouwen, op kamertemperatuur. 
100 g margarine, gesmolten 
suiker om de strudel mee te bestrooien 
 
Laat het filodeeg ontdooien volgens de aanwijzingen op de verpakking. Filodeeg droogt snel 
uit, dus haal de vellen pas uit de verpakking wanneer u de ingrediënten voor de vulling hebt 
gemengd. 
Leg niet meer dan de benodigde aantal vellen klaar, doe de rest van de vellen terug in de 
verpakking en leg ze in de koelkast of diepvries. Dek de vellen voor de strudel af met plastic 
folie of een vochtige doek tot u de vulling erop schept. 
 
Vulling: 
8 tot 10 stevige, rijpe middelgrote pruimen, ontpit en in plakjes gesneden. 
50 g. suiker, gedeeltelijk bruine suiker 
halve theelepel gemalen nootmuskaat 
snufje piment 
1 theelepel geraspte citroenschil 
75 g fijngehakte noten (pecannoten, walnoten of amandelen) 
 
Verwarm de oven voor op 190º C.  
Hutsel pruimen, suiker, nootmuskaat, piment en citroenschil goed door elkaar. Leg 2 vellen 
filodeeg op vetvrij papier en kwast ze licht in met margarine. Strooi er 2 eetlepels gehakte 
noten over. 
Doe hetzelfde met de andere velletjes deeg, steeds 2 per keer. 
Strooi er de rest van de noten over en ten slotte het paneermeel. 
Schep de vulling er als een lange streep op. 
Laat aan de lange kant van het deeg 5 cm vrij, aan de korte kant 2,5 cm. Vouw de twee korte 
kanten naar binnen en rol het deeg op. 
Leg de strudel met de naad naar beneden op een ingevette bakplaat en kwat hem in met 
margarine. Bestrooi de strudel met suiker. 
Bak hem in 35 tot 45 minuten goudbruin. 
Laat de strudel iets afkoelen, maar serveer warm. 
 
 
 


