
 

 

 

 

LAVA KOOKSESSIE  - JAARGANG 3 – 2018-2019 

Kooksessie 2 – 11 oktober  

Carpaccio van ossenhaas 

Nodig: fijne sneetjes ossenhaas, pijnboompitten, olijfolie, schilfers Parmezaanse kaas, P+Z, rucola. 

Werkwijze:  schik de sneetjes vlees op het bord, besprenkel met enkele druppels olijfolie, P+Z. 

rooster de pijnboompitten en dresseer met de rucola op het bord. Afgedekt in frigo tot het opdienen. 

 

Pompoensoepje met Italiaanse kruiden 

Nodig:  pompoen, sjalotten, knoflook, olijfolie, vers gemalen P, rozemarijn, tijm, Italiaanse kruiden, 

kippenbouillon, Griekse yoghurt en verse peterselie. 

Werkwijze: 

Schil de pompoen en verwijder de pitten en de draden. Snij in blokjes van ongeveer 2 op 2cm. 

Schil de sjalotten en knoflook en snij grof. Stoof dit alles aan in olijfolie en kruidentuiltje. Blus met 

kippenbouillon. Verwijder het kruidentuiltje en blender de soep. Afkruiden met P+Z.  Opdienen met 

vers gehakte peterselie en toefje Griekse Yoghurt. 

 

Lasagne van aubergine, Toscaanse salade en bruschetta met burrata. 

Nodig voor de lasagne (4 pers.) 

2 aubergines, teentje look,  passata, blaadjes basilicum, harde mozzarella, bloem en olijfolie, 

Parmezaanse kaas, P+Z 

Werkwijze: 

Stoof de knoflook in de olijfolie en voeg de passata toe, laat op een zacht vuurtje inkoken. Kruiden 

met P+Z. 

Was de aubergines en dep ze droog. Snij in plakken van ongeveer 0.5cm. voeg dadelijk P+Z toe. 

Wentel ze in de bloem en bak ze bruin in een pan met ruim olijfolie. Leg ze op keukenpapier om de 

overtollige olijfolie te verwijderen. 

Vul de ovenschaal, start met spiegel van de passata een laag aubergine, schijfjes van de harde 

mozarella, fijn gesnipperde basilicum,  herhaal en eindig met de passata en werk af met fijn geraspte 

Parmezaan. In voorverwarmde oven van 200°c en dit voor 15 min. 

 

Nodig voor de Toscaanse salade (4 pers.) 

4 slaharten, 6 kerstomaatjes in vier gesneden, ½ rode ui in halve ringetjes, stukje verse tonijn 

(blokjes) 2 el witte bonen, 2 el rode wijnazijn, zeste van limoen, P+Z, olijfolie. 

Werkwijze: 



Reinig de sla, dep droog en doe in een grote kom. Doe hierbij de tomaatjes, rode ui, witte bonen en 

de blokjes tonijn. Meng voorzichtig en maak de salade aan met wat olijfolie en wijnazijn en de zeste. 

Kruid af met P+Z 

 

Bruschetta: 

Nodig: stokbrood, bol burreta, tomaatjes, oregano fijngehakt, olijfolie, P+Z 

Werkwijze: roosteer de snede stokbrood, beleg met de tomaatjes (geschild en in blokjes – zonder 

pitten) werk af met een beetje burrata en verse oregano en besprenkel met druppeltjes olijfolie. 

 

Zucotto met chocolade schilfers 

Nodig voor 4 pers.: 

55 gr amandelschilfers, 250 ml room, 100 gr bloemsuiker, 8 gr gelatine blaadjes, 3 el amaretto, 3 

eidooiers, 375 mascarpone, chocoladeschilfers. 

 

Werkwijze: 

Rooster de amandelschilfers in een pan zonder vetstof. Laat afkoelen. 

 

Klop de room om met de helft van de poedersuiker, tot hij ongeveer zo dik is als yoghurt (lobbig) en 

bewaar in de frigo. 

 

Week de gelatineblaadjes in koud water. Verwarm de amaretto en knijp de gelatine blaadjes uit en 

los op in de amaretto. Laat lauw worden. 

 

Klop de eidooiers met de rest van de bloemsuiker tot een luchtig mengsel. Meng voorzichtig met de 

losgeklopte mascarpone en de amaretto/ gelatine mengsel. 

Spatel er ten slotte VOORZICHTIG de opgeklopte room onder. 

 

Vul de dessert glaasjes met de zucoto en laat opstijven in de frigo (minstens 45 min) Garneer met de 

amandelschilfers en de chocolade. 

 


