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Kooksessie 3 – 9 november 
 
 
Quiche met rode kidneybonen en courgette. 
Nodig voor 4 personen: 
Blikje rode kidneybonen, kersttomaten in verschillende kleuren, courgette in blokjes, kant en 
klaar bladerdeeg, 2 eieren, 2 dl room van 35% vet, sjalot fijngehakt, basilicumblaadjes, 
nootmuskaat, peper en zout. 
 
Werkwijze: 
Verwarm de oven op 180°C en bekleed de bakvorm met bladerdeeg. 
Stoof de sjalot, courgette in een beetje olijfolie, voeg de kerstomaatjes en de bonen toe. Laat 
zachtjes laten stoven. Neem de pan van het vuur en voeg de fijngesnipperde basilicum toe en 
verdeel het groentenmengsel over het deeg. 
Klop de eieren los, voeg de room toe en kruid met P+Z en nootmuskaat. Verdeel het 
eierenmengsel over de groenten in de bakvorm en bak de quiche 25 tot 30 minuten in de 
oven. 
Dien op met een frisse salade. 
 
Pompoensoep met blauwe schimmelkaas en gepofte pompoenzaden. 
Nodig voor 3 liter soep. 
Groentenbouillon, 2 ajuinen, 2 tenen knoflook, 1 venkel, 1,4 kg hokkaido pompoenen, verse 
tijm, blaadjes laurier, 1 steranijs, snuifje cayennepeper, peper en zout, takje rozemarijn, 
mosterd,klontje boter, pompoenpitten, blauwe schimmelkaas. 
 
Werkwijze: 
Verhit een scheut olijfolie in een grote soepketel. 
Pel de uien en snijd ze grof. Stoof ze in de olie. Kneus en pel de knoflook en doe de teentjes 
bij de uien. 
Maak de venkel schoon en snijd hem in stukken. Stoof hem met de uien en knoflook in de 
soepketel. 
Spoel de pompoen. Snijd hem in stukken en verwijder de pitten. Stoof de pompoen met de 
rest van de groenten. 
Blussen met de groentenbouillon. 
Bind de tijm, laurier en rozemarijn samen met keukentouw tot een bouquet garni. Leg het in 
de soepketel. Doe er de steranijs bij. Kruid met cayennepeper, peper en zout. 
Zet een deksel op de soepketel en laat de groenten 30 minuten garen op een zacht vuur. 
Smelt een klontje boter in een pan. Rooster de pompoenpitten in de boter tot ze ‘poffen’. 
Laat ze uitlekken op keukenpapier en bestrooi met een snuif zout. 
Haal het bouquet garni en de steranijs uit de soep. Doe de mosterd bij de soep en breng 
eventueel op smaak met wat extra peper en zout. 
Mix de soep met een staafmixer. Je kunt ze zeven maar dat is niet noodzakelijk. 
Serveer de soep met in stukjes gebroken blauwe kaas en gepofte pompoenpitten. 
 
 



Tournedos van rundvlees met broccoli. 
Nodig voor 4 personen: 
100 tot 150 gr rundvlees 
2 grote broccoli’s 
Nootmuskaat 
 
Werkwijze: 
Snij de broccoliroosjes in kleine stukjes. Gebruik ook de stengel. Snij de harde schil van de 
stelsel en snij in plakjes. Kook alles 5 minuten in kokend water met zout. 
Giet het water af en bak nu de broccoli in een hete pan met een scheut olijfolie. Goed roeren 
zodat debroccoli niet verbrandt. 
Pureer de broccoli en kruid met P+Z en veel nootmuskaat. 
Indien je de puree nog smeuïger wilt, voeg nog wat olijfolie toe. 
Bruin het vlees in een pan en kruid met P+Z. Zet afhankelijk van hoe gaat je het vlees wilt, 
daarna de braadpan weg in een oven van 180°C. 
Snij het vlees in dikke plakken. Maak quenelles van de broccolipuree en verdeel over de 
verwarmde borden. Schik het in plakjes geneden vlees erlangs. 
 
Carpaccio van gemarineerde sinaasappel met granite van Aperol. 
Nodig voor 4 personen: 
8 eetappelsienen, 2 el pistachenoten, verse munt. 
Granite: 2,5 dl Aperol, 2,5 dl water, 200 gr suiker, zeste van van 1 sinaasappel. 
Marinade: 2 dl vers sinaasappelsap, 50 gr suiker, ½ vanillestokje, roze peperbollen, 1 
kaneelstokje, 1 steranijs, zeste van citroen en sinaasappel. 
 
Werkwijze: 
Bereide de granite 1 dag op voorhand. Breng de suiker en water aan de kook. Laat afkoelen. 
Dit is suikersiroop. Neem 2,5 dl Aperol en voeg bij 2,5 dl suikersiroop. Werk af met zeste van 
sinaasappel. Verdeel over de ijsbanen en laat 12 u in diepvries koelen. 
Bereid de marinade: breng alle ingrediënten aan de kook en laat afkoelen in frigo. 
Schil 1 sinaasappel per persoon, snij vervolgens in fijne plakjes en schik deze op een koud 
bord. 
Giet er eend ether marinade over en werk af met gesnipperde verse munt en gehakte 
pistachenoten. 
Schik net voor het opdienen de bol granite erop. 
 


