
KOOKSESSIE LAVA ~ Jaargang 2 ~ 2017-2018 
 

Kooksessie 7 – 18 januari 
 
Carpaccio van rode biet met geitenkaas en sinaasappel 
Nodig voor 2 personen: 
2 kleine verse bieten, olijfolie, sap van ½ limoen, zwarte peper, fleur de sel, gemengde salade, 
sinaasappepartjes, geitenkaas, honing, geroosterde pijnboompitten. 
 
Werkwijze: 
Verwarm de oven op 180°C , schrob de bieten schoon en wikkel ze in aluminiumfolie en pof 
ze een uur in een voorverwarmde oven ( dit kan je vooraf doen). 
Laat de bieten afkoelen en pel ze. Snij ze een mandoline in dunne plakjes. Leg de schijfjes 
rode biet op een bord. Doe er een beetje olijfolie en limoensap over en kruid af. 
Voeg de gemengde salade aan toe, de partjes sinaasappel en de geitenkaas. Doe wat honing 
op de geitenkaas. 
Werk af met de geroosterde pijnboompitten, scheutje olijfolie en zwarte peper. 
 
Soep van geroosterde wortel, venkel met gember 
Nodig voor 2 l soep: 
1 kg wortelen in fijne schijfjes, 2 venkelknollen in fijne stukjes, het loof gebruiken we voor de 
afwerking, 2 rode uien in halve maantjes, 2 teentjes knoflook geplet in de schil, scheutje 
olijfolie, zwarte peper, 2 l groentenbouillon, 1 ½ cm verse gember in dunne schijfjes, snuifje 
komijn, geroosterde seamzaadjes 
 
Werkwijze: 
Verwarm de oven op 180°C , doe de wortelschijfjes, venkel, ui en knoflook op een bakplaat, 
besprenkel met olijfolie en meng. Kruid met peper en zout. 
Rooster de groenten 30 min. in een voorverwarmde oven, regelmatig om roeren. 
Verwijder de schil van de knoflook, doe de geroosterde groenten in een kookpot, voeg de 
groentenbouillon, de gember en de komijn toe en laat een 15 tal minuten koken. 
Blender de soep en dien op met wat seamzaadjes en het venkelloof. 
 
Groentencurry met  rijst en gebakken ui 
Nodig voor 8 personen. 
Groenten: butternut pompoen, 2 zoete aardappelen, 2 wortelen, 1 preistengel,4 stengels 
bleekselder, bloemkool, rode ui, 3 tenen knoflook 
Smaakmakers: Limoenblaadjes, kurkumapoeder,gember, pindakaas, garam massala, rode 
currypasta, kokosmelk, water. 
Rijst: kookbuiltjes, ajuin, gember, knoflook 
Afwerking: enkele takjes koriander en yorhurt 
 
Werkwijze: 
Maak de groenten schoon en snij in blokjes ( niet te klein) 
Verhit olijfolie in een grote stoofpot, bak de ui en knoflookpulp en de gember ( niet laten 
aanbranden) 
Voeg de wortel en zoete aardappelen de pompoen en stoof me aan. Voeg nu selder, prei toe. 



Kruid met de garam massala en kurkuma en de rode currypasta, laten meestoven. 
Blus met water en de kokosmelk. Voeg nu ook de pindakaas ( 1 eetlepel) toe. 
Verdeel de bloemkool in roosjes en voeg deze samen met de limoenblaadjes toe. Laat een 
half uurtje garen op een zacht vuurtje. 
Kook de rijst zoals aangeven op de verpakking in een groentenbouillon. 
Snij 2 uien fijn en bak deze samen met knoflookpulp en gember. De ajuin bruin laten kleuren. 
Voeg bij de gekookte rijst. 
Neem ¼ deel uit je stoofpot en blender deze groenten fijn, dit is de binding van onze 
groentencurry. Breng op smaak met wat zout. 
Serveer de groentencurry in een diep bord, werk af met losgeklopte yoghurt en enkele takjes 
koriander. Geef hierbij een kommetje rijst. 
 
 
 
Amandelgebak met blauwe bessen 
Nodig voor 2 personen: 
1 volle eetlepel kokosolie, 2 eieren, 80 gr amandelpoeder, 3 eetlepels rijstemelk, 1 eetlepel 
honing, 1 theelepel bakpoeder, snuifje zout, handvolle bessen. 
 
Werkwijze: 
Verwarm de oven op 180°C . Smelt de kokosolie. Meng de eieren met het amandelpoeder, de 
rijstemelk, honing, kokosvet, bakpoeder en snuifje zout. 
Doe de bessen in ingevette ovenschaaltjes en giet het mengsel erin. 
Bak 20 minuten in een voorverwarmde oven. 
 
 
 


