
KOOKSESSIE LAVA ~ Jaargang 2 ~ 2017-2018 
 

Kooksessie 10 – 22 februari 
 
Mini tarte tatins van rode ui op een bedje van raketsla 
Nodig voor 4 taartjes 
2 grote uien, 5 dl rode wijn, 2 dl crème de cassis, 1 blaadje laurier, P+Z, boter, suiker, 
bladerdeeg, enkele takjes tijm en raketsla. 
 
Werkwijze 
Stoof de halve uien beetgaar in de wijn en crème de cassis en de laurier. Kruid met P en Z. 
Laat ze uitlekken. Leg ze met het snijvlak naar onder in een beboterde en licht gesuikerde 
ovenschotel. 
Bedek elke ui met een cirkel bladerdeeg. 
Bak de taartjes goudbruin, 25 minuten in een oven van 200°C . 
Laat het kookvocht inkoken en bind met wat boter. 
Leg elk taartje omgedraaid op een bedje van raketsla en werk af met de verse tijm. 
 
Wortelcremesoep met kervel en gerookte heilbot 
Nodig voor 4 personen 
2 uien, 8 wortelen, 1 aardappel,bouquet garni,  2 dl room, 100 gr gerookte heilbot, 
groentenbouillon, 4 el gehakte kervel, boter 
 
Werkwijze 
Pel de ui en schil de wortelen en aardappelen. Snij alles in kleine blokjes. 
Stoof alles aan in wat boter. 
Voeg de bouillon en bouquet garni  toe en laat alles gaar koken. Blender de soep en voeg de 
room toe. 
Kruiden met P + Z 
Werkte soep afmet de heilbot en fijngesneden kervel. 
 
Winterse lasange met boerenkool en kip. 
Nodig 
Boerenkool, bicarbonaat, butternut pompoen, ui, knoflook, bouquet garni, takje 
rozemarijn,ricotta, Parmezaanse kaas, kippenfilet 
 
Werkwijze 
Was de boerenkool ( enkel de bladeren zonder nerven) en kook in kokend water met wat zout 
en bicarbonaat ( voor het behoud van de groene kleur) en giet af en laat goed uitdruppen. 
Stoof de  pompoen in wat ui en knoflook en voeg wat water en bouquet garni en rozemarijn 
toe. Laat gaar worden. 
Doe de pompoen in de blender ( bouquet garni en rozemarijn verwijderen) en mix samen met 
de ricotta. Kruid met P+ Z en nootmuskaat. 
Kruid de kip met P + Z ( dunne plakken) en gril. 
Vul nu de ovenschotel, begin met de pompoensaus, daarop een laagje lasagnevellen ( geen 
overlapping) daarop opnieuw pompoen, kip, boerenkool, parmezaan. Maak verschillende 
lagen. Eindig met lasgnevellen met pompoensaus en parmezaansekaas. 



Zet in voorverwarmde oven van 200°C en dit voor 25 minuten ( kijk op verpakking van de 
lasganevellen) 
 
Chocoladedessert met  rode vruchten en macarons 
Nodig voor 2 personen 
2 frambozen en 2 chocolade macarons, 4 el riccota, 1 el ameretto, 3 el chocoladegallets, 250 gr 
frambozen, 2 aardbeien, paar bosbesen en bramen, 1 el granaatappelpitten. 
 
Werkwijze  
Smelt de chocolade au bain- Marie. 
Voeg eerst de riccota en daarna de likeur bij de chocolade. Meng tot zen mooie crème en zet 10 
minuten in de frigo. 
Hou een paar frambozen appart. Prak de overige frambozen met een vork tot saus. 
Doe een bodem frambozensaus in een diep bord. 
Leg een grote el chocoladereep op de saus. Werk af met de vruchten en de 2 soorten macarons. 
 


