
 

 

Kooksessie Lava – jaargang 3 – 2018-2019 

Kooksessie 5 – 22 november 

• Galette van pompoen en salie 

Nodig voor één galette: 1 rol bladerdeeg, 6 aardappelen, 1 ui, ½ butternut, 120 gr mascarpone, 2 

plakjes abdijkaas van Corsendonck, 6 blaadjes salie. 

Werkwijze: verwarm de oven voor op 180°C. 

Leg het bladerdeeg in een lage vorm en prik met vork enkele gaatjes. 

Snij en schil de aardappel en pompoen en ui in zeer fijn plakjes. 

Besmeer het deeg met de mascarpone en beleg met ui, pompoen en salie en kruid met P+Z. 

Maak dan 3 lagen met de aardappelschijfjes. Tussen laag in en twee stukjes abdijkaas. Leg de 

schijfjes mooi dakpansgewijs. Besprenkel met olijfolie en kruid met P+Z. bak in voorverwarmde 

oven goudbruin (35 à 40 minuten). 

 

• Herfstsoep van zoete aardappel en kastanjes 

Nodig voor 4 personen: 3 zoete aardappelen, 1 ui, 1 teentje knoflook, 1 el kokosolie, rood 

pepertje fijn gehakt, groentebouillon, 1 pot kastanjepuree, 4 el room, 4 el gehakte hazelnoten, 

P+Z, bladpeterselie. 

Werkwijze: was de zoete aardappel en snij in blokjes, pel en snipper ui en knoflook. 

Verhit de kokosolie en frit de ui en knoflook . voeg het rode pepertje en de blokjes zoete 

aardappel toe. Giet er de groentebouillon over. Laat 20 min sudderen. 

Voeg de kastanjepuree toe en kruid naar smaak met P+Z.  

Mix tot een gladde soep. Dien op met 1 tl lobbig geklopte room en gehakte hazelnoten en 

blaadje bladpeterselie. 

 

• Gesmoord witloof met varkenshaasje 

Nodig voor 4 personen: 8 stronkjes witloof, sap van een citroen, 2 varkenshaasjes, 2 el mosterd, 

1 el esdoornsiroop, 7 sneetjes ontbijtspek, 4 el hazelnoten, boter, olijfolie versgemalen peper, 

zeezout en nootmuskaat. 

Aardappelpuree: aardappelen, boter, melk, P+Z 

Werkwijze:  

Spoel het witloof en snij elk stronkje overlangs doormidden. Verhit een scheutje olijfolie in een 

braadpan en leg er het witloof in. Kruid met verse gemalen P en fleur de sel en wat nootmuskaat. 

Laat een paar minuten bakken, zet er een deksel (+ vel bakppapier met in het midden een gaatje) 

op en laat op laag vuur stoven. Besprenkel op het einde met wat citroensap. 

Verwarm de oven voor op 200°C. 

Masseer zout en peper in het varkenshaasje. Laat wat boter smelten in een pan en bak het vlees 

rondom bruin bakken (dicht schroeien). Leg het op een bord. 

Meng de mosterd met esdoornsiroop en borstel het vlees hiermee in. Wikkel het vlees in het 

ontbijtspek en zet vast met keukentouw. 



Leg de varkenshaasjes in een ovenschaal besprenkel met olijfolie. Laat 15 min bakken in de oven, 

draai het vlees en laat nog eens 10 min bakken. Voeg op het einde de hazelnoten toe. 

Schil en kook de aardappelen, prak ze GROF. Voeg eventueel wat boter en melk toe. Kruid met 

P+Z en nootmuskaat. Dien op met witloof en varkenshaasje en een torentje  aardappelpuree met 

geroosterde hazelnoten en blaadje bladpeterselie. 

 

• Crumblebar met blauwe druiven en peer en een bolletje ijs 

Nodig  voor 10 à 12 stuks: 2 eieren, 125 gr zelfrijzende bloem, 125 gr boter, 125 gr kristalsuiker, 2 

peren, 200 gr blauwe druiven, 100gr tarwebloem, 50 gr rietsuiker, 50 gr noten, 50 gr koude 

boter, snuifje zout, ijs naar keuze. 

. 

Werkwijze: laat  de boter smelten in een pan en laat afkoelen. Meng de kristalsuiker en de eieren 

onder de gesmolten boter. Voeg de bloem toe en meng tot een cakebeslag. 

Smeer een bakvorm in met wat zachte boter en bedek de bodem en zijkanten met bakpapier. 

Giet het cakebeslag in de vorm. 

Schil de peren en snij in stukjes. Hak de noten grof. 

Verdeel druiven en  de stukjes peer en over het cakebeslag. 

Verwarm de oven op 180°C. 

Meng de tarwebloem met de ruitsuiker, gehakte noten en een snuifje zout. 

Snij de koude boter in stukjes en verkruimel onder het bloemmengsel, tot je een zandstructuur 

krijgt. 

Verdeel de crumble over het fruit (overschot kan in vriezer) 

Bak de crumblebar in de voorverwarmde oven 35 à 40 min. controleer met een prikker of de 

cake uitgebakken is. 

Laat een beetje afkoelen en server lauw warm met een bolletje ijs naar keuze met hierop een 

blaadje munt. 


