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Voorgerechten

Gerookte zalm, opgevuld met 
krab, zalmeitjes, groenten en 
dillesaus

Bereiding
Hak de kerstomaatjes en lenteuitjes fijn 
en doe ze in een grote kom. Meng er het 
uitgelekte krabvlees, zalmeitjes en de 
mayonaise door en kruid met peper en 
zout. Leg plasticfolie in een kopje, schik 
hierin een plak zalm en vul deze op met 
het krabmengsel. Vouw de hoeken van 
de zalm naar binnen en druk stevig aan. 
Draai het kopje voorzichtig om en haal 
het zalmpakketje er voorzichtig uit. Schik 
het op een serveerbord. Werk de andere 
zalmpakketjes af op dezelfde manier.

Hak voor het sausje de dille fijn en doe 
in een vijzel, samen met het citroensap 
en een flinke scheut olijfolie. Kruid met 
peper en zout. Meng goed zodat de dille 
zijn groene kleur begint af te geven. Giet 
het sausje, net voordat je het opdient, 
over de zalmpakketjes.

Ingrediënten voor 6 personen 
6 grote plakken gerookte zalm
250 gr krabvlees uit blik (uitgelekt)
1 potje zalmeitjes
3 lenteuitjes
250 gr kerstomaatjes
2 eetlepels mayonaise
olijfolie, plasticfolie

Sausje: 2 bundels dille, sap van ½ citroen

In walnotenboter gebakken 
portobello’s met clotted cream

Bereiding
Verwarm de oven voor op 200 ˚C. Ver-
wijder de steel van de paddenstoelen 
en leg ze met de hoed omlaag in een 
ovenschaal. Leg in het midden van elke 
paddenstoel een teen knoflook. Meng de 
walnoten met de roomboter en verdeel ze 
over de paddenstoelen.

Rooster de paddenstoelen 15 minuten in 
de oven of tot ze gaar zijn. Dien de pad-
denstoelen onmiddellijk op met een flinke 
schep room en zout en peper.

Ingrediënten voor 4 personen 
4 portobello’s
4 hele tenen knoflook
150 gr grof gehakte walnoten
120 gr roomboter
120 gr dikke room (clotted cream of 
creme fraiche)
zout en peper



Hoofdgerechten

Pompoen met geitenkaas

Bereiding
Verwarm de oven voor op 180˚C.  Schep 
de pompoen door de gesmolten kokos-
olie, het komijn- en korianderpoeder, de 
nootmuskaat en de zout en peper. Leg 
de pompoenblokjes in een laag bakblik 
en rooster ze 50 minuten, tot de randen 
mooi beginnen te kleuren. Laat de pom-
poen afkoelen.
Maak ondertussen de dressing. Klop het 
citroensap en de mosterd in een kom en 
voeg al kloppen de olijfolie toe. Breng op 
smaak met zout en peper.
Verdeel de rucola over een schaal en 
verdeel over de geroosterde pompoen. 
Voeg de stukjes geitenkaas en de zonne-
bloempitten toe en maak af met een 
royale scheut dressing.

Ingrediënten voor 4 personen 
Voor de dressing:
sap van 2 citroenen, 1 el dijonmosterd
1,5 dl olijfolie extra vierge
zout en peper

Voor de salade:
600 gr pompoen in blokjes
kokosolie om te roosteren
1 el komijnpoeder
1 el korianderpoeder
1tl gemalen nootmuskaat
200 gr zachte geitenkaas verkruimeld
35 gr zonnebloempitten
zout en peper
200 gr rucola

Kippendijen met citroen

Bereiding
Verhit olijfolie en boter in een grote 
braadpan. Voeg de kippendijen toe en bak 
ze minimaal 10 min. tot ze goudbruin zijn. 
Haal de kip uit de pan, voeg de ui toe en 
fruit op laag vuur de ui glazig. Fruit de 
knoflook een paar minuten mee.

Zet het vuur hoger, blus af met de witte 
wijn en breng aan de kook. Laat 1 min. 
koken. Roer de citroenzeste, citroensap en 
mosterd erdoor. Schenk het water erbij. 
Leg de kip terug in de pan met de huid 
naar boven en bestrooi met zeezout en 
zwarte peper. Leg het deksel half op de 
pan en laat ongeveer 10 minuten zachtjes 
koken tot de kippendijen gaar zijn. Schenk 
indien nodig wat extra water erbij.

Haal de kippendijen uit de pan en roer de 
basilicum en de kappertjes door de saus 
in de pan. Schep de saus voor het serveren 
over de kip.

Ingrediënten voor 3 personen 
1 el olijfolie, 15 gr boter
8 kippendijen of kipkarbonades, met vel 
en bot
1 ui (gesnipperd)
2 tenen knoflook (fijngehakt)
100 ml witte wijn
fijngeraspte zeste van 1 onbespoten ci-
troen en sap van 2 citroenen
1 el dijonmosterd, 100 ml water, 1 el kap-
pertjes, afgespoeld en uitgelekt
flinke hand basilicumblaadjes (in grove 
stukken gescheurd)
zeezout en versgemalen zwarte peper
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Nagerechten

Panna Cotta met mangogelei

Bereiding panna cotta
Leg de gelatine ongeveer 10 min. in koud 
water. Verwarm de room en de andere 
ingrediënten tot het kookpunt en roer 
voorzichtig. Laat de room daarna een 
beetje afkoelen voordat je de gelatine 
door de lauwe room roert. Doe het meng-
sel in de glaasjes en zet ze een paar uur 
in de koelkast om op te stijven.

Bereiding mangogelei
Leg de gelatine in koud water. Schil de 
mango’s en snijdt het vruchtvlees van 
de pitten. Doe 50 ml water en de mango 
in een pan, breng aan de kook en laat 5 
minuten sudderen. Pureer de mango met 
een staafmixer tot het mengsel een goede 
consistentie heeft. Giet de mangopuree in 
een schaal en roer voorzichtig de gelatine 
erdoor.
Haal de glaasjes uit de koelkast en ver-
deel de gelei over de glaasjes. Zet nog 
een paar uur in de koelkast voordat je ze 
opdient. Garneer met een muntblaadje.

Ingrediënten voor 5-6 glaasjes 
Panna Cotta:
2 blaadjes gelatine, 500 ml room
2 el Sukrin Melis of een andere natuur-
lijke zoetstof, tl vanillepoeder

Mangogelei: 1 blaadje gelatine, 2-3- 
rijpe mango’s, 50 ml water

Afwerking: muntblaadjes

Warme zachte chocolade met 
smeuïg fruit

Bereiding
Verwarm de oven voor op 180 graden. 
Ontdooi de diepvriesbessen en giet het 
vocht af. Smelt de chocolade au bain-
marie. 
Scheid de eierdooiers van het eiwit. Meng 
eerst de suiker met de eierdooiers en 
daarna met de bessen. Giet alles in een 
kleine ovenschaal. Klop het eiwit op tot 
witte pieken en meng er de gesmolten 
chocolade door. Lepel het mengsel voor-
zichtig op het fruit.
Zet de schaal 10 tot 15 minuten in de 
oven. Garneer met het verse fruit.

Ingrediënten voor 4-6 personen 
300 gr pure chocolade met minstens 70% 
cacao
600 gr gemengde diepvriesbessen
4 el kokosbloesemsuiker of een andere 
zoetstof 
4 eieren
een handvol vers rood fruit


