
 

Kooksessie Lava – jaargang 3 – 2018-2019 

 

Kooksessie 3 – 25 oktober 

• Toast met gebakken champignons en kruidenkaas 

Nodig: toastbrood, boter,  champignons, verse tijm, P+Z, kruidenkaas, veldsla en truffelolie 

Werkwijze: bak de champignons in wat boter, kruid met P+Z en de verse tijm. Rooster het toastbrood 

en besmeer met de kruidenkaas. Voor het opdienen beleg de toast met champignons en wat veldsla, 

besprenkel met de truffelolie. 

 

•  Raapjessoep 

Nodig: wit van prei, aardappelen, gesnipperde ui, groenten bouillon, boter, bloem eidooier en 

kookroom. Gehakte peterselie en/of bieslook. 

Werkwijze: snij de raapjes en de aardappel in blokjes, snipper de ui en het preiwit. Hak de 

peterselie/bieslook. 

Stoof de groenten en de aardappel aan in wat boter. Bestuif met wat bloem en schep goed om. Blus 

met de bouillon. Roer weer goed om. Breng aan de kook en laat 20 min. zachtjes koken. Blender de 

soep. 

Klop de eidooier los met de room. Schenk, van het vuur bij de soep. Zet weer op het vuur en breng 

tegen de kook aan. Roer voortdurend en laat NIET meer doorkoken. 

Breng op smaak met P+Z. werk af met rijkelijk wat gehakte peterselie en bieslook. Serveer goed heet. 

 

• Stoofvlees van varkenswangentje met aardpeer en rozemarijn en een wortelpuree. 

Nodig voor het stoofvlees: 

250 gr varkenswangetjes p/p, ui, boter, honingbier, wortel, broccoli, kruidentuiltje, appelsiroop, 

mosterd, bruine boterham, scheutje appelazijn.  

Werkwijze stoofvlees: 

Braad het vlees aan in boter. Stoof de ui, wortel, broccoli aan in wat boter, voeg het vlees toe. Blus 

met honigbier, voeg kruidentuiltje toe. Leg bovenop bruinbrood (binding) goed besmeerd met de 

mosterd, voeg een beetje siroop en appelazijn toe. Laat zachtjes stoven. Afkruiden met P+Z. 

Nodig voor de aardpeer: 

Aardpeer geschild en in partjes, rozemarijn, knoflook, olijfolie, ovenschotel, aluminiumfolie, fleur de 

sel. 

Werkwijze aardpeer: 

Verwarm de oven voor op 200°C. schil de aardpeer met dunschiller en snij in kwarten. Neem een 

bakslee en leg daar de aardpeer in. 

Pel de knoflookteentjes NIET, trek ze wel los van elkaar. Verdeel over de aardpeer. Voeg olijfolie toe, 

fleur de sel en de takjes rozemarijn. Hussel alles goed. Bedek met een vel aluminiumpapier en zet 30 

minuten in het midden van de oven. Hussel alles daarna nog eens en haal het aluminiumpapier eraf 

en zet opnieuw in de oven voor nog eens 10 minuten. Haal de bakslee uit de oven. De knoflook is 

lekker zacht en zoet geworden. Scheur de schil voorzichtig open en knijp er de knoflook uit. Hussel 

alles nog eens goed en serveer warm als bijgerecht. 



Nodig en werkwijze voor de wortelpuree:  

Loskokende aardappel en veel wortelen. Kook de aardappelen gaar samen met de wortel in gezouten 

water. Maak er een puree van met stamper. Kruid met nootmuskaat, P+Z.  

 

• Limburgse gepocheerde peren in een gekruide rode wijn met een bolletje vanille ijs 

 

Nodig: 4 peren, 1 fles rode wijn, 2 dl water, 150 gr suiker, 1 kaneelstokje, munt voor de garnering, 

vanille ijs 

Werkwijze: schil de peren, maar laat het steeltje eraan. Breng de wijn samen met water, suiker en 

kaneel aan de kook. Draai nu het vuur lager en doe er de geschilde peren in. Laat dit een half uurtje 

op een zacht vuurtje stoven. Laat afkoelen. Bind wat van het kookvocht in voor de saus. 

Serveer met wat saus en bolletje ijs, blaadje munt aan het steeltje van de peer. 


