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Basisrecept kaasfondue en diverse koolhydraatarme varianten

Keto en Zo

Benodigdheden:
Basis voor alle varianten:
1 teentje knoflook, fijngehakt
kokosvet
250 ml kippen(botten)bouillon + 250 ml extra om te ver-
dunnen
1 tl citroensap
verse peper en/of nootmuskaat
Konjacpoeder (koolhydraatarm bindmiddel)
extra voor Italiaanse fondue:
2 lente-uitjes, gesnipperd
200 g (jong) belegen kaas, grof geraspt
200 g Parmezaanse kaas, grof geraspt
200 g mozzarella kaas of andere jonge kaas, grof geraspt
2-3 el verse Italiaanse kruiden, fijn gehakt (of 1-11

2 el ge-
droogde)
1 tl gerookt paprikapoeder
extra voor pesto fondue:
300 g jonge kaas, grof geraspt
300 g belegen kaas, grof geraspt
2-3 el rode of groene pesto
10 zongedroogde tomaatjes op olie, in stukjes
extra voor Hollandse kaasfondue
1
2 (rode) ui, fijn gesnipperd
200 g Hollandse gatenkaas
200 g belegen geitenkaas
200 g belegen kaas
1-2 tl mosterd
100 g uitgebakken ontbijtspek of walnoten, in stukjes 2-3 el
verse tuinkruiden, zoals peterselie, bieslook, dille
Mexicaanse kaasfondue:
1 rode paprika, klein gesnipperd
500 g Cheddar kaas of een milde jonge kaas
100 g roomkaas
1 tl harissa, of naar smaak
1
2 tl elk van komijn-, paprika en korianderpoeder

Smelt wat kokosvet in een gietijzeren pannetje. Smoor de knoflook en eventueel de (lente)-ui
of paprika op een laag vuur in het kokosvet. Voeg eventueel harde Italiaanse kruiden, zoals
rozemarijn, tijm, salie, dragon toe en smoor even mee.

Doe 250 ml bouillon bij het pannetje en laat het heet worden (net onder de kook). Voeg het
citroensap toe. Voeg de kaas beetje voor beetje toe en roer goed door zodat het kan smelten.
Laat het kaasmengsel niet te hard koken of te lang verhitten.

Voeg nu de verdere smaakmakers uit je recept toe (bijv. kruiden, mosterd, pesto, zonge-
droogde tomaatjes, ontbijtspek, harissa) en roer goed door. Strooi een halve theelepel Kon-
jacpoeder over de kaassaus en roer goed door door. Herhaal dit eventueel nog een keer tot de
bouillon begint te binden. Als het te dik is, kun je nu met de extra bouillon verder verdunnen.

1

http://www.famriemens.nl/recepten_blog/

