
KOOKSESSIE LAVA ~ Jaargang 2 ~ 2017-2018 
 

Kooksessie 12 – 29  maart 
 
Toast of bagel met hartige toppings  

1. Ansjovis, feta en tomaat 
Toast , anjovislilets grof gehakt, tomaat, verse tijmblaadjes, feta, fijngehakte peterselie, 
teentje look, olijfolie en peper. 
Doe de ansjovisfilets, tomaatjes, tijm en de helft van de peterselie in een kom en meng alles 
goed door elkaar. Kruid met peper en zout. 
Rooster de toast. Wrijf een kant in met de knoflook. Verdeel er het tomaten – anjovismengsel 
over. Verbroken er de feta over, bedruppel met olijfolie en strooi er de resterende peterselie 
over. 

2. Wortelhummus en avocado 
Toast, wortel, kikkererwten, avocado, handvol waterkers, pindakaas, sesamzaadjes, beetje 
citroensap, knoflook, olijfolie, peper en zout. 
Schil de wortel en snij in kleine stukjes. Kook gaar in licht gezouten water. Giet af. Blender de 
wortelstukjes, kikkererwten, pindakaas, citroensap, knoflook en olie glad. Breng op smaak 
met peper en eventueel zout. 
Rooster de toast, beleg rijkelijk met de wortelhummus, verdeel er de avocadoplakjes over. 
Werk af met geroosterde sesamzaadjes en waterkers. 
 
Romige raapjessoep 
Nodig voor 4 personen 
350 g raapjes, geschild, in blokjes - 200 g aardappelen, geschild en in blokjes - 1 preiwit, in 
ringen- 1 ui, gesnipperd - 1,5l groentenbouillon – 150 ml sojaroom – nootmuskaat – olijfolie 
– peper en zout. 
Rauwe ham, 1 sneetje per persoon en cresson 
 
Werkwijze 
Verhit een scheutje olijfolie in eeen diepe pan en stoof de ui en de prei glazig. Voeg de rapen 
en aardappelen toe en laat 20 minuten op een zacht vuurtje pruttelen. Mix de soep glad met 
de blender en roer er de sojaroom onder. Breng verder op smaak met nootmuskaat, peper 
en zout. 
Voor de garnering: 
Leg de plakjes rauwe ham op een bakplaat met bakpapier en zet. 10 tot 15 minuten in de 
oven, tot ze krokant zijn. 
Verdeel over de soep samen met de cresson. Druppel er nog wat olijfolie over. 
 
Rode bietenpannekoeken met lengfilet en gebakken kerstomaten en dille 
Nodig voor 4 personen 
125 gr havermeel, 100 gr voorgekookte rode biet, 2 eieren, 400 ml rijstdrink, peper en zout 
Per persoon een lengfilet, witte ui geschild en in halve ringen, kerstrostomaatjes, olijfolie 
Nodig voor de dressing 
4 eetlepels olijfolie, 2 eetlepels citroensap, verse dille, peper en zout, teentje knoflook, 
kurkuma. 
 



Afwerking 
Dille en babyspinazie 
 
Werkwijze 
Mix de havermout tot havermeel. Doe in een kom en voeg de gemixte rode biet toe,2 
eierdooiers, 400 ml rijstdrink, peper en zout. Net voor het baken de opgeklopte eiwitten 
voorzichtig onder mengen. 
Maak de dressing: 
Meng olijfolie, citroensap, verse dille, kruiden met peper en zout, kurkuma en een teentje 
knoflook. 
 
Leg de visfilets in een ingeoliede ovenschotel, leg de witte halve uiringen bovenop de vis. 
Doe de helft van de dressing over de vis. Leg de trostomaten mee in de ovenschotel doe 
hierover de rest van de dressing. 
10 tot 15 in voorverwarmde oven op 180°C  
 
Bak intussentijd de pannenkoekjes ( 4 kleine p/p). Leg de pannenkoekjes op een 
voorverwarmd bord, leg hierbij de vis, trostomaatjes, werkaf met dille en babyspinazie 
 
Brownie met karamel en zeezout 
Nodig voor 6 personen 
200 g pure chocolade – 180 gr ongezouten boter + extra boter om in te vetten – 100 g suiker 
– 6 eieren – 3 el bloem – grof zeezout 
Voor de karamel 
1 blikje gecondenseerde melk – 60 g boter – 4 el donkere bruine basterdsuiker – snuifje 
zout. 
 
Werkwijze 
Verwarm de oven voor op 180°C. Vet de bakvorm in. Smelt de chocolade met de boter au 
bain Marie. Haal de kom van het vuur en voeg de suiker toe. Roer goed door. Mix er een 
voor een de eieren door. Roer de bloem door het beslag. Giet het beslag in het blik en bak 
ongeveer 20 minuten. Laat de brownie afkoelen. 
 
Smelt voor de karamel de boter in een pannetje. Voeg de suiker en zout toe en roer snel 
door elkaar. 
Voeg de gecondenseerde melk toe en roer tot er een egale, lichtbruine kleur ontstaat. Blijf 
roeren tot het begint te koken en dikker wordt. Zet het vuur uit. 
 
Snij de afgekoelde brownie in porties. Giet de karamel over de brownie, smeer uit en 
bestrooi met het zeezout. 


