
 

Kooksessie Lava – jaargang 3 – 2018-2019 

Kooksessie 8 november 

• Miniquiche met peer en geitenkaas  

Nodig voor 12 stuks: bladerdeeg, 2x geitenkaas buche, 2 durondeau peren, vloeibare honing, verse 

tijm, boter. 

Vet de muffinvorm in met de boter en verwarm de oven voor op 200°C. 

Steek met de serveerring 12 cirkels uit en leg in elke holte van de muffinvorm een cirkel bladerdeeg. 

Schil de peren, verwijder het klokkenhuis en snij in stukjes. Verdeel de peer over het bladerdeeg. 

Snij de geitenkaas in 12 stukken. Leg de geitenkaas op de stukjes peer. Kruid met P+Z en verse tijm. 

Druppel over elk stukje geitenkaas wat vloeibare honing. 

Bak de quiches ongeveer 30 min. in de voorverwarmde oven, tot het bladerdeeg krokant is. 

Lekker met wat salade en zongedroogde tomaatjes. 

• Erwtensoep met munt, spekjes en Parmazaancrumble 

Nodig voor 4 personen: boter, witte selder, wit van prei, 3 sjalotten grof gesnipperd + 1 voor de 

afwerking, 1 teentje geperste knoflook, 400 gr erwten, verse tijm, ½ el suiker, 2 el citroensap, 1 l 

kippenbouillon, 100 gr spekjes, 125 ml room, P+Z 

Voor de crumble: 1 snede brood, 2 teentjes knoflook, ½ bosje peterselie, 30 gr Parmezaan, 2 el 

olijfolie. 

Werkwijze: laat boter smelten en fruit de sjalot en selder 5 min op een laag vuur. Voeg de knoflook; 

erwten toe (HOU er opzij voor de garnering); munt; suiker en het citroensap toe. Giet er de bouillon 

bij en breng aan de kook , laat ongeveer 15 min. sudderen. 

Bak de spekjes krokant in een pan zonder vetstof. Rooster het brood en mix dan fijn in blender met 

de knoflook en de Parmezaan. 

Voeg de olijfolie toe. Zet 2 min onder de ovengrill. 

Giet de room bij de soep en mix ze glad. Kruid met P+Z. verdeel de soep over de borden en werk af 

met spekjes, extra munt, de extra erwten, Parmezaancrumble en extra sjalot ringetje. 

• Spruitjesstamppot met appel en kip 

Nodig voor 4 personen: 2 rode appels, olijfolie, 1 el kerriepoeder, 6 aardappelen, 500 gr spruitjes, 

400 gr kippenreepjes, P+Z, nootmuskaat, geraspte oude kaas, walnoten grof gehakt, melk 

Werkwijze: kook aardappelen en spruitjes gaar in wat gezouten water. 

Steek het klokkenhuis uit de appel, snij in plakken. Wrijf de plakken in met kerriepoeder. 

Giet de aardappelen met spruitjes af en stamp ze fijn. Voeg er al roerend 25 gr boter toe en melk toe 

totdat er een smeuïg geheel ontstaat. Roer er de noten en de kaas door. Warm de stamppot op een 

laag vuur goed door tot de kaas gesmolten is. Breng op smaak. 

Verhit een koekenpan met wat boter en bak de plakken appel aan beide kanten snel bruin. Bak de 

kippenreepjes krokant. 

• Gluttenvrije flensjes met kaneelsuiker 

Nodig voor 4 personen: Mix 1 banaan grof met 2 eieren. Laat een beetje boter smelten in een pan en 

bak flensjes van het mengsel. Meng 200 gr suiker met 1 el kaneelpoeder en dien op bij de flensjes. 

 


