
KOOKSESSIE LAVA ~ Jaargang 2 ~ 2017-2018 
 

Kooksessie 5 – 7 december 
 
Taartje camembert met een fris slaatje 
Nodig voor 4 personen: 
Bladerdeeg, frisse salade, camembert in schijfjes, 2 tomaten, verse tijm, olijfolie, 2 teentjes 
knoflook, P+Z. 
 
Werkwijze: 
Verwarm de oven voorop 180°C. 
Snij het kroontje uit de tomaten, halveer ze en bestrooi ze met zout en laat met de 
aangesneden kant minstens 1 uur uitlekken op een rooster. 
Neem 4 eetlepels olijfolie met 2 teentjes knoflook uit de knijper + peper. 
Druk 4 rondjes uit het bladerdeeg ( serveerring). 
Leg de rondjes op bakplaat bekleed met bakpapier, prik gaatjes 1 cm van de rand. 
Beleg het bladerdeeg ( waaiervorm) afwisselde met schijfjes tomaat en camembert. Opgelet! 
Blijf voldoende van de rand. 
Besprenkel met de gearomatiseerde olijfolie en werk af met de verse tijm. 
Bak de taartjes 25 minuten in de oven. 
 

Pastinaakcreme met gebakken Sint jacbosnootjes 
Nodig voor 6 personen: 
800 gr pastinaak, 200 gr bloemige aardappelen, 1,5l groentenbouillon, 12 cl droge witte wijn, 
2 dl room, olijfolie, 12 Sint- jacobsnootjes, 6 fijne snede gerookt spek, boter, nootmuskaat, 6 
stevige takken rozemarijn  
 
Werkwijze: 
Bak het spek krokant in een droge koekenpan met een antibaklaag. Laat uitlekken op 
keukenpapier en. En verkruimel. 
Schil de aardappelen en pastinaak en snij ze in stukjes. Verwarm een scheut olijfolie en stoof 
deze stukjes zonder ze te laten verkleuren. 
Blus met de wijn en bouilllon. 
Laat de soep 15 minuten koken en pureer de soep. 
Roer er de room door en kruid met P+ Z en nootmuskaat. 
Dep de Sint- jacobsnootjes droog met keukenpapier en kruid met P+ Z. 
Verhit een klontje boter in een koekenpan en bak de nootjes kort aan beide zijde op een hoog 
vuur. 
Verdeel de soep over voorverwarmde borden en rijg de Sint-jacobsnootjes aan de takjes 
rozemarijn en leg op de rand van het bord. 
Werk de soep af met de spek kruimels en serveer. 
 
 
Zeebaars met vanillestoemp, botersaus en witloof 
Nodig voor 6 personen: 
12 zeebaarsfilets, 6 strookjes witloof, boter en nootmuskaat. 
 
 



 
Nodig voor de broodkorst: 
12 el panko, 100 gr zachte boter, 3 el bieslook, 2 el bladpeterselie, zeste van 1 citroen, 
kneepjes citroensap, 1 el graantjesmosterd, 1 ei, olijfolie, half gedroogde tomaatjes op olie, 2 
teentjes knoflook. 
Nodig voor de vanillestoemp: 
1 kg zachtkokende aardappelen, 1 vanillestokje, 150 gr boter, 150 ml melk. 
Nodig voor de botersaus: 
2 dl visbouillon, 4 sjalotjes, 4 dl room, 2 dl witbier, maizena express wit 
 
 
Werkwijze: 
Botersaus: 
Snipper de sjalotjes grof en stoof ze aan in boter. Voeg visboillon en wit bier toe en laat 1/3 
inkoken. Giet door zeef en gooi sjalotjes weg. 
Voeg de room toe en laat nogmaals inkoken. Breng op smaak met P+ Z en dik eventueel in 
met sausbinder. 
 
Broodkorst: 
Snij de zongedroogde tomaten in stukjes en pers een teentje knoflook. Snij de bieslook en 
peterselie fijn. 
Meng alle ingrediënten tot een homogene massa. Kruid met P+ Z. 
Verwarmde oven voor op 200°C. 
 
Vanillestoemp: 
Schil en spoel de aardappelen. Snij in stukken. 
Kook ze gaar, giet af en pureer. 
Snij de vanillestokjes overlangs open en schraap het merg eruit met de botte kant van het 
mes. Voeg het merg en de vanillestokje toe aan de melk en verwarm. 
Laat de boter in de melk smelten, verwijder de vanillestokje en schep de melk door de puree. 
Kruid met P + Z en hou warm. 
 
Witloof en vis: 
Snij de kontjes uit de witloof, snij de witloof in de helft en stoof aan in boter. Bedek met 
bakpapier en laat langzaam garen. Kruiden met P+ Z en nootmuskaat. 
Beboter een ovenschaal en schik de visfilets er op de velkant in. 
Bestrijk met het broodkorstmengsel. 
Plaats 10 min. In de oven, tot de korst goudgeel kleurt. 
 
Verdeel de vanillestoemp over de voorverwarmde borden. Schik hierop de visfilets, aan beide 
snijde de witloof met de saus er over gelepeld. 
 
 
 
Chocolademoelleux met bessen 
Nodig voor 8 personen: 



125 gr donkere chocolade, 125 gr boter, 4 eieren, 84 gr bloem, 24 gr suiker, ½ koffielepel 
vanilleextract. 
Voor de versiering: blauwe bessen, frambozen en braambessen. 
 
Werkwijze: 
Hak de chocoladen doe samen met de boter en vanilleextract en smelt. 
Klop de eierdooiers met de helft van de suiker tot een urban  met de mixer.voeg de chocolade 
toe en roer tot alles goed gemengd is. 
Klop in een andere kom de eiwitten stijf met de resterende suiker toen meringue met stevige 
pieken. 
Spatel de meringue voorzichtig onder het chocolade mengsel. Spatel er op het laatste de 
gezeefde bloem eronder. 
Beboter de aluminiumbakjes in,  vul de vormpjes met de modelleur en zet in de koeling tot 
gebruik. 
 
Bak  ze net voor het serveren in een oven 200°C en dit voor 10 minuten. 
Keer om op borden en serveer met het fruit. Dadelijk opdienen. 


