
KOOKSESSIE LAVA ~ Jaargang 2 ~ 2017-2018 
 

Kooksessie 4 – 23 november 
 
Gevulde groene pannenkoeken met een gorgonzolasaus. 
Nodig voor 8 pannenkoeken: 
165 gr bloem, 3 eieren, 3 dl melk, 5 blokjes diepvries spinazie, boter. 
Nodig voor de vulling: 
500 gr kastanjechampignons en verse kruiden ( dragon, tijm, bieslook en peterselie), boter 
Saus:  
25cl room en 200 gr gorgonzola 
 
Werkwijze vulling en saus: 
Snij de champignon in plakjes en bak ze op een hoog vuur in boter. 
Snij de kruiden fijn en schep ze door de paddestoelen. Breng op smaak met P+Z en hou ze 
warm. 
Verwarm de room en roer er de gorgonzola door. Breng op smaak met P+ Z 
 
Werkwijze pannenkoekendeeg: 
Zeef de bloem in een grote kom en roer er een snuifje zout door. Breek de eieren in een 
kuiltje in het midden van de bloem. Klop de eieren onder de bloem en voeg langzaam de melk 
toe. Klop tot een glad beslag. 
Knijp de ontdooide spinazie goed uit en voeg toe bij het beslag. Bewerk met de staafmixer. 
Verhit een kleine koekenpan op een hoog vuur en smelt er een klontje boter in. Schep 
voldoende beslag in en draai de pan rond om een gelijkmatige laag deeg te bekomen. 
Bak de pannenkoek aan beide zijden. Leg op en bord en hou ze warm tot alle deeg is 
opgebruikt. 
 
Verdeel de paddestoelen ( hou enkele appart voor garnering) over de pannenkoek, rol op en 
overgiet met de saus en serveer. 
Garneren met wat paddestoelen en blaadjes dragon. 
 
Spruitjesveloute met feta en gekookte ham 
Nodig voor 1 l soep: 
500 gr spruitjes, 2 uien, 1 stengel selder, kruidentuiltje, 4 plakken gekookte ham, pakje feta, 1 
l gevolgeltebouillon,50 gr boter, 2 dl room 40% 
 
Werkwijze: 
Reinig de groenten. Hou enkele spruitjes appart voor de garnering. Snij selder, ui en spruitjes 
in grove stukken. Stoof aan in wat boter. Voor kruidentuiltje toe. 
Bevochtig met de bouillon en laat gedurende 25 min.  Garen op een zacht vuurtje. Breng op 
smaak met P+Z. Haal het kruidentuiltje eruit en mix de soep. Werk af met de room. 
 
Snij de feta in balkjes en rol deze in de plakken ham. Druk mooi aan. Snij hier cilinders van. 
Schik de cilinders in een diep bord. Serveer de spruitjesveloute erbij en werk af met enkele 
spruitenblaadjes. 
 



 
 
Opgevuld varkensgebraad met bloemkoolcouscous 
Nodig 4 personen: 
600 gr varkensgebraad, 2 wortelen, 1 witte preistengel, 1 bio citroen, 2 dl melk, 1 ui, 
salieblaadjes, olijfolie. 
Werkwijze: 
Verwarm de oven voor op 180°C. 
Reinig de prei en snij in de lengte doormidden. Schil de wortelen en snij in de lengte in dikke 
repen. 
Blancheer de groenten 5 min in en pan met een bodem water. 
Snij het varkensgebraad in de lengte open tot een flap. Kruid met P en Z. 
Laat de gebalanceerde groenten uitlekken en schik mooi tussen het gebraad. Bind met 
keukentouw stevig dicht. 
Pel de ui en snij grof en leg in oven schaal, leg het gebraad en de salie op de ui. 
Overgiet het gebraad met de melk en besprenkel met olijfolie. 
Kruid het gebraad met P en Z en de zeste van een citroen. 
Bak het gebraad gaar in de oven 45 tot 50 min. Het vlees mag nog lichtroze zijn. 
Overgiet het vlees tijdens het bakken een paar keer met de melk. 
Snij in dikke plakken en serveer met de bloemkoolcouscous. 
( weetje: vlees garen in melk? Ideale manier op je vlees super mals te krijgen. Het 
calciumgehalte in de melk activeert enzymen in het vlees. Die helpen de eiwitten af te breken) 
 
Nodig voor de bloemkoolcouscous  (8 pers.) 
2 sjalotten, 1 bloemkool, 1 broccoli, 1 rode parika, olijfolie, citroensap, currypoeder en P+Z 
Werkwijze: 
Doe bloemkool- en broccolieroosjes in de portie in blender en mix tot grove korrels. 
Verhit een scheutje olijfolie in een grote koekenpan en bak de sjalotten glazig. Voeg de 
parikablokjes toe en laat 3 minuten meebakken. Schep er dan de bloemkool en 
brocolicouscous bij en laten enkele minuten meebakken. Kruid met currypoeder, peper en 
zout. Breng verder op smaak met citroensap en een scheutje olijfolie. 
 
 
 
Dessertglaasje met chocopops, fruit en yoghurt 
Nodig: 
Chocopops, stevige appel, citroensap,  volle yoghurt, handvol rode druiven. 
 
Werkwijze: 
Was de druiven en halveer. Was de appel en snij in ‘sigaretjes ‘ en besprenkel met citroensap. 
Doe een lepel chocopops in een glaasje bedek met yoghurt en  een laagje appel. Opnieuw 
chocopops, yoghurt en afwerken met de druiven. 
 
 
 
 


