
KOOKSESSIE LAVA ~ Jaargang 2 ~ 2017-2018 
 

Kooksessie 6 – 21 december 
 
Trio van groenten toastjes 
Nodig: toastbrood + 
Toast 1: rode ui, boter, verse tijm, rode pesto, geitenkaas 
Toast 2: avocado, zure room, olijfolie en limoensap, bieslook en koriander 
Toast 3: witte bonen, artisjokharten, geraspte parmezaan, bladpeterselie, olijfolie 
 
Werkwijze 
Toast 1: 
Snij de rode ui in zeer fijne ringen en laat 20 a 30 minuten karamelliseren in een pan met wat 
boter. Breng op smaak met verse tijmblaadjes. 
Rooster de toastjes en bestrijk met rode pesto, verdeel de uiringen hierover. Kruid met P+ Z. 
Verkruimel hierover de geitenkaas, net voor het serveren even in de oven. 
Versier met een takje tijm. 
 
Toast 2 
Ontpit en pel de advocado en puree met de zure room, olijfolie en limoensap. Kruid met P en 
Z. 
Pel en ontpit een tomaat en snij in blokjes ( ½ cm) meng met de fijn geneden bieslook en 
koriander, kruid met P en Z. 
Rooster de toastje en beleg met avocado, tomatensalsa en versier met blaadje koriander. 
 
Toast 3 
Laat de witte bonen uitlekken en mix met de uitgelekt artisjokharten. Voeg de geraspte 
parmezaan toe en de zeer fijn gehakte peterselie. Roer er een beetje olijfolie door. Breng op 
smaak met P en Z.  
Rooster de toastjes en lepel op elk toastje wat crème. Werkaf met een druppeltje truffelolie 
en versier met bladpeterselie. 
 
Leg de 3 toastjes samen op een bord en serveer. 
 
Bisque van gamba’s 
Nodig ( 8 personen) 
1 kg gamba’s, 5 cl cognac, 1 grote wortel, 1 ui, 1 preistengel, 4 tomaten, 10 kerstomaatjes, 1 
teentje look, 150 gr tomatenpuree, olijfolie, 2 dl room, 1 dl witte wijn, enkele takjes verse 
basilicum, piment d’espelette, 8 dl visfond. 
 
Werkwijze: 
Verwijder de koppen van de gamba’s en pel ze. Snij de koppen en de schalen in stukken. 
Zet je gamba’s even opzij voor later! 
Reinig de prei, pel de ui en look en snij in grove stukken. Idem voor wortel, tomaten. 
Stoof de koppen en schalen aan in olijfolie. Kruid met piment d’espeletteen blus met de 
cognac. 



Stoof in de soepketel in olijfolie je ui, wortel en prei samen met de tomatenpuree en laat even 
meebakken. Voeg de tomaten en look toe. 
Overgiet met de wijn. 
Doe nu de koppen en schalen erbij. Overgiet met  de visfond en voeg wat water toe. 
Voeg een takje basilicum toe en laat 30 minuten pruttelen onder een deksel. 
Mix de soep en duw ze door een puntzeef breng op smaak met piment d’espelette en 
zeezout. 
Breng terug aan de kook en laat nu de gamba’s garen in de soep. 
Klop de room dik ( lobbig), moet nog wat vloeibaar zijn. 
Verdeel de gamba’ over de verwarmde borden en schep er de soep over. 
Werk af met wat room en verse basilicumblaadjes. 
 
Gevulde kalkoenrolletjes met rode bessen en honing-tijmsaus 
Nodig voor 4 personen 
4 dunne kalkoenlapjes ( 150 gr), 180 gr magere verse kaas, 100 gr rode bessen, 4 halve peren 
op siroop, 100 gr veenbessen, 40 gr suiker, 1 koffielepel citroensap, 100ml witte wijn, 250 ml 
gevogeltefond, 1 eetlepel vloeibare honing, 2 eetlepels rode bessengelei, 1 eetlepel boter, 2 
eetlepels gehakte tijm, enkele plukjes peterselie, P en Z. 
 
Werkwijze: 
Klop de kalkoenlapjes lichtjes plat tussen 2 vellen plastiekfolie. Kruid met P en Z. 
Roer de verse kaas los met citroensap, kruid met P en Z. 
Was de rode bessen voorzichtig en dep droog.Hou enkele takjes rode bessen appart voor de 
garnering, rits de andere van de steeltjes en voeg ze samen met de tijm ( gehakt) door het 
kaasmengsel. 
Verdeel het kaasmengsel over de kalkoenlapjes en rol dicht. Sluit de rolletjes met 
keukentouw. 
 
Verhit de boter in een pan en braad de kalkoenrolletjes goudbruin en giet de wijn en 
gevogeltefond bij in de pan. Dek af en laat op een zacht vuurtje 20 minuten smoren. 
Neem de rolletjes uit de pan en verwijder de touwtjes. 
 
Roer de honing en bessengelei door de saus en laat even inkoken. Giet de saus door een zeef. 
Breng op smaak met P en Z. Leg de rolletjes nog even in de pan en warm nog even door. 
 
Stoof de veenbessen met de suiker gedurende 10 minuten. 
 
Verwarm de peertje in een beetje eigen siroop. Vul ze met de veenbessen. 
Verdeel de kalkoenrolletjes over de borden en lepel er wat saus bij. Leg er een gevuld peertje 
bij en werk af met een trosje rode bessen en een plukje peterselie. 
Lekker met kroketjes. 
 
 
 
 
Appeltaarttjes met Napoleon karamel en een bolletje ijs 
Nodig voor 8 taartjes 



Voor het deeg ( vooraf klaar gemaakt wegens tijdsdruk) 
100 ml warme melk, 1 ei, scheutje olijfolie, 25 gr suiker, 15 gr verse gist,250 gr bloem, snuifje 
bloem, 50 gr boter. 
 
Meng de de lauwe melk met ei, de olie en de suiker. Los er de gist in. Doe de bloem met het 
zout en de boter in een keukenmachine en giet het gistmengsel erbij. 
Meng tot een dik beslag en laat 30 minuten rijzen. Leg het deeg dan een kwartiertje in de 
koelkast, zodat je het goed kan uitrollen. 
 
Nodig voor de  vulling 
2 Boskoop appelen 
10 Napoleon snoepjes citroen, klontje boter, enkele blaadjes munt. 
 
Werkwijze 
Verwarm de oven op 180°C. 
Schil de appelen en verwijder het klokhuis en snij de appel in blokjes. 
Hak de snoepjes fijn ( mes of hakmolen) 
Smelt in een antiaanbakpan een klontje boter en laat er de snoepjes in smelten, zodat je een 
citroenkaramel krijgt. 
Doe er de stukjes appel bij en stoof enkele minuten aan. 
Haal de pan van het vuur en verdeel de karamelappeltjes over de siliconenvormpjes. 
 
Rol het deeg op een bebloemd werkbladen uit tot ongeveer 5 mm 
 


