
KOOKSESSIE LAVA ~ Jaargang 2 ~ 2017-2018 
 

Kooksessie 13 – 12 april 
 
Gevulde komkommer met platte kaas 
Nodig voor 4 personen 
1 komkommer, ½ handvol dille, ½ citroen, 1 sjalot, 300 gr platte kaas, 60 gr yoghurt, 2 el 
room, snuifje cayennepeper, plukjes dille voor de afwerking. 
7 
Werkwijze 
Was de komkommer en schil door afwisselend repen schil te verwijderen, zodat een 
streepjespatroon ontstaat. Snij de komkommer in stukken van 6 cm. Hol deze uit, MAAR laat 
een rand van 5 mm dik. Ontpit het vruchtvlees en hak fijn. 
Spoel de dille en zwier droog en hak fijn ( bewaar enkele takjes voor de afwerking). 
Was de citroen onder de warme kraan en rasp de schil fijn. Pers de citroen uit.  
Pel en snipper de sjalot fijn. 
Roer de plattekaas, yoghurt en de room door elkaar. 
Voeg de gehakte dille, geraspte citroenschil, sjalot, de fijngehakte komkommer en het 
citroensap toe. 
Kruid met cayennepeper en zout. Vul de uitgeholde komkommer op met dit mengsel. Schik 
op een bord en werkaf met een plukje dille. 
 
Tartaar van haring op pompernikkel 
Nodig voor 4 personen 
4 haringfilets, 80 gr gekookte rode biet, 1 kleine rode ui, 2 el druivenpitolie, 150 gr zure room, 
citroensap, 1 handvol baslilicumblaadjes, 9 sneetjes ronde pompernikkel, verse kruiden voor 
de afwerking. 
 
Werkwijze 
Spoel de haring en dep droog. Snij samen met de rode biet in blokjes. Pel de rode ui en hak 
zeer fijn. Meng alles door elkaar en voeg de druivenpitolie en 1 eetlepel zure room toe. 
Breng op smaak met citroensap en peper. 
Spoel de baslilicumblaadjes en dep droog, snij in reepjes. 
Verdeel een beetje baslilicumblaadjes over een sneetje pompernikkel.  
Zet er een metalen ring op en vul op met de tartaar, 
Druk aan met achterkant van een lepel en verwijder voorzichtig de ring. Maak de andere 
porties tartaar op dezelfde manier. 
Verdeel er de rest van de zure room over ( dot) en werkaf mer de verse kruiden. 
 
 
Courgettesoep met amandelen 
Nodig voor 4 personen 
2 courgettes, 40 gr amandelschilfers, 3 el amandelpasta, 70 cl groentenbouillon, 2 handenvol 
postelein. 
 
 
 



Werkwijze 
Was de courgette en droog af. Snij in plakjes en stoom 15 minuten. Rooster intussen de 
amandelschilfers in een droge braadpan. 
Doe de gestoomde courgettes en de amandelpasta in een blender, giet er de 
groentenbouillon bij en mix tot een smeuïge soep. 
Spoel de postelein en mix fijn. Roer door de courgettesoep en warm kort op. 
Schep de courgettesoep in diepe borden en werk af met de geroosterde amandelschilfers. 
 
Bladerdeeghapje met groene asperges en parmaham 
Nodig voor 4 personen: 
12 groene asperges, 360 g bladerdeeg, 4 sneetje parmaham, 100 gr geraspte mozzarella, 1 
eierdooier, 1 el seamzaadjes, 200 gr zure room, 1 el graanmosterd. 
 
Werkwijze: 
Verwarm de oven voor op 200°C. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Was de groene 
asperges en schil het onderste gedeelte. 
Blancheer de asperges 5 minuten, giet af en dep droog. 
Rol het bladerdeeg uit en snij vierkanten van 15 cm uit. 
Leg op de bakplaat, verdeel er de groene asperges en de parmaham over. Bestrooi met de 
geraspte mozzarella en plooi twee tegenovergestelde hoek over de vulling naar het midden. 
Kluts de eierdooier met 1 a 2 eetlepels water en bestrijk er het bladerdeeg mee. 
Bestrooi met de seamzaadjes en bak 25 tot 30 minuten in de oven. 
Roer intussen de zure room en de graantjesmosterd door elkaar. Kruid met peper en zout. 
Serveer dit mosterdsausen bij het bladerdeeghapje. 
 
Compote van appel, aardbei en watermeloen met meringue  
Nodig voor 4 personen  
150 gr aardbeien, 2 appels, 150 gr vruchtenvlees van watermeloen, 3 el suiker, sap van ½ 
citroen, 2 eiwitten. 
 
Werkwijze 
Was de aardbeien en verwijder de kroontje. Schil de appels en snij in 4 en verwijder het 
klokkenhuis. Snij de watermeloen in blokjes. 
Mix met de blender, al het fruit tot een smeuïge massa met 1 eetlepel suiker en het 
citroensap. Verdeel de compote over de glazen. Zet koel weg. 
Klop de eiwittenstijf met de rest van de suiker ( suiker pas toevoegen als eiwitten stijf zijn). 
Schep het eiwit in een spuitzak. 
Spuit een flinke toef meringue op de compote. 
Karamelliseer de meringue met een gasbrander en serveer meteen. 
 
 
 
 


