
KOOKSESSIE LAVA ~ Jaargang 2 ~ 2017-2018 
 

Kooksessie 11 – 15 maart 
 
Ravioli met championvulling en salieboter 
Nodig voor het pastadeeg: 
500gr bloem ( 00 of doppio zero), 5 eieren 
Stort de bloem in een hoop op het aanrecht. Maak een kuiltje in het midden van de hoop, 
waardoor je een soort van vulkaan maakt. Weetje: "00" of doppio zerobloem is bloem die erg 
fijn gemalen is. Deze bloem is zeer geschikt om zelf een perfecte pasta te bereiden. 
Breek de eieren, en stort de inhoud in het kuiltje. Gebruik een vork om de eieren zorgvuldig te 
mengen met de bloem. 
Zodra het deeg een vaste vorm krijgt, gebruik je je handen om alle ingrediënten tot een egale 
massa te kneden. Blijf aan de slag tot je een solide bol deeg hebt. 
Dit pastadeeg kan je nu verwerken naar keuze. Gebruik een deegroller om dunne lappen 
pastadeeg te rollen die geschikt zijn voor bv. ravioli of tortelloni. Met een pastamolen kan je 
dit deeg ook verwerken tot allerhande andere vormpjes, zoals tagliatelli. 
 
Nodig voor de vulling 
Sjalot, paddestoelen, teentje look, vers gemalen paremezaanse kaas. 
Snipper de sjalotten, snij de paddenstoelen middendoor en plet de look. 
Smelt een klontje boter in een pan op matig vuur, en stoof er de sjalotten en de look in aan. 
Voeg er na enkele minuten ook de paddenstoelen bij. 
Voeg voldoende peper van de molen toe, want de vulling moet voldoende krachtig smaken 
(geen zout). 
Schep het mengsel in de blender en mix alles tot een homogene massa. 
Doe deze paddenstoelenpuree in een mengschaal en voeg er zoveel versgemalen 
parmezaanse kaas aan toe tot het een vaste (bijna droge) massa wordt. (Wees niet zuinig met 
de kaas.) 
Laat de vulling wat opstijven in de koelkast 
 
Nodig voor de salieboter: 2 eetlepels boter, 3 blaadjes salie, scheutje citroensap 
Snijd de verse salie fijn. 
Smelt de boter in een pannetje op een zacht vuur. Laat de boter lichtbruin kleuren (noisette). 
Voeg de saliesnippers en een scheutje citroensap toe en haal het pannetje van het vuur. 
 
Gaar de ravioli in kokend water tot ze komen bovendrijven. Dan zijn ze gaar. 
Serveer de warme tortelloni op een bord en schenk er een lepel botersaus met salie over. 
 
Kervelsoepje met croutons,advocado en zure room 
Nodig: wit van prei, witte selder, ui, wortel, kippenbouillon 
Donker brood, olijfolie, zure room en advocado voor de garnering. 
Maak de groenten schoon en stoof aan in wat boter of olijfolie. Voeg bouquet garni toe. Blus 
met de bouillon en laat alles gaar koken. 
Blender de soep en voeg de kervel toe. Kruid met P en Z. 
Leg in een diep bord wat croutons, stukje avocado en toefje zure room. Schep hieronder de 
soep. 



 
 
 
Risotto met  scampi  
Nodig voor 4 personen:500 gr scampi’s, 1 rode paprika, 1 sjalot, knoflook, chilipeper, 250 gr 
rijst, 500 ml warme kippenbouillon, 300 ml kreeftenfond, lente-ui  
 

Pel en snipper de sjalot en fruit hem glazig in olijfolie. Voeg er de rijst aan toe en roer tot alle 

korrels bedekt zijn met een laagje olie. Giet er de warme kippenbouillon bij. Dek af en laat op 

een heel zacht vuur 15 minuten sudderen. Roer af en toe om 
  

Pel en snipper de knoflook. Maak de paprika en het pepertje schoon, verwijder zaadjes en 

zaadlijsten en snij het vruchtvlees in stukjes. Snij de lente-uitjes in ring 

Pel de scampi’s. Snij ze op de rugkant van kop tot staart in en verwijder het zwarte 

darmkanaal. Kruid de scampi’s met peper en zout. Bak ze samen met de knoflook 2 minuten 

in olijfolie. Haal uit de pan en zet even opzij. 

Breng in dezelfde pan de kreeftenbouillon aan de kook met de paprika, de chilipeper en de 

lente-uitjes. Laat tot twee derde inkoken. Voeg er de rijst en de scampi’s aan toe. Breng op 

smaak met limoensap en vermeng. Maak nog even warm en werk af met baslicum. 

 
Fruittiramisu 
Nodig voor 4 personen 
4 sinaasappelen, 2 el diepvries frambozen, 250 gr mascarpone, 4 eierdooiers, 80 gr suiker, 
150 gr plantaardige slagroom, boudoirs, 1 mango, 2 bananen, kiwibes 
Pers de sinaasappel uit en doe bij de frambozen en mix. Doe in een komen laat de koekjes 
hierin weken. 
Klop de mascarpone los met de garde, klop eidooiers met de suiker wit schuimig. Spatel de 
eidooiers door de mascarpone en spatel er ook de opgeklopte slagroom onder. 
Vul de glazen, laagje koekjes, met hierop mango en banaan en laagje mascarpone. Herhaal. 
Eindig met mascarpone en werk af met kiwibes. Zet nog even in koelkast. 
 


