
 

 

 

Kooksessie Lava – jaargang 3 – 2018-2019 

Kooksessie 6 – 6 december 

• Hartige pannenkoek met rode pesto en ricotta 

Nodig voor 12 stuks: 2 eieren, 200 gr boekweitbloem, 300 ml melk, olijfolie, 250 gr ricotta, 4 el Pesto 

Calabrese, verse basilicum, 2 mozzarella bollen, 1 zoete aardappel, Parmezaanse kaas. 

Werkwijze: maak een pannenkoekenbeslag met de eieren, melk en de bloem. Kruid met P+Z. Doe 

wat olijfolie in de pan en bak 12 mooie pannenkoeken. 

Schil de zoete aardappel, snij in blokje en bak krokant en gaar in olijfolie. Kruid met P+Z. 

Versnipper de basilicum. Meng de pesto in de ricotta en voeg de basilicum toe. 

Snij de mozzarella in stukjes. 

Verdeel de ricotta-mengeling, mozzarella en de zoete aardappel over de pannenkoek, rol de 

pannenkoek stevig op. 

Besprenkel een ovenschotel met olijfolie, leg de pannenkoeken erin en zet in de oven op 180°c. om 

op te warmen. 

Rasp net voor het opdienen wat Parmezaanse kaas over de pannenkoeken. Garneer met blaadje 

basilicum en een toefje rode pesto. 

 

• Spinaziesoep met gegrilde paprika en pijnboompitten 

Nodig voor 6 personen: 1rode paprika, boter, 2 grote uien gesnipperd, 500gr diepvries spinazie 

ontdooid, wit van prei, witte selder, kippenbouillon, rozemarijnnaalden, 200 ml room, 2 el 

geroosterde pijnboompitten. 

Rooster de parika’s 15 minuten in een hete oven van 225°C. tot de buitenkant zwartgeblakerd ziet. 

Doe de paprika’s in een kom en dek af met een bordje. 

Laat wat boter smelten en stoof de ui en de groenten aan, voeg de aardappel en rozemarijnnaalden 

toe. Blus met kippenbouillon. Voeg op het laatste de uitgelekte spinazie toe en mix de soep. Breng op 

smaak met P+Z. 

Haal het velletje van de parika’s, vewijder de zaadlijsten en zaadjes en snij in repen. 

Serveer de spinaziesoep  met de gegrilde paprika’s en de geroosterde pijnboompitten. 

 

• Hasselback* aardappel met gegrilde zalm en dillesaus 

Nodig voor 4 personen: 4 mooi gelijkvormige vastkokende aardappelen, Provencaalse kruiden, 

teentje knoflook, 4 zalmfilets, dille, 2 sjalotten, 2,5 dl witte wijn, 2,5 dl room 40%, 4 el witte 

wijnazijn, 2 wortelen, 1 wit van prei, 2 staafjes selder, olijfolie. 

 

*Hasseback patatoes komen uit Zweden en werden vernoemd naar het restaurant Hasselbacken in Stockholm 

die ze als eerst op deze manier gepresenteerd. Daar is de bereidingswijze naar vernoemd. 

 

 



Werkwijze: Spoel de aardappelen grondig.  

Leg 2 houtenlepels op een snijplank tegen de lange zijde van de aardappel aan. Snij de aardappel 

met een scherp mes om de 0.4 cm, tot je de lepels raakt. 

Leg de aardappels op een bakplaat en besprenkel met olijfolie die gemengd is met P+Z en fijn 

geperste knoflook en de Provencaalse kruiden. Probeer ook wat tussen de sneden te krijgen. 

Laat 45 minuten garen in een oven op 150°C. 

Pel de sjalotten en snipper ze fijn. Breng de sjalotten, witte wijn en wijnazijn aan de kook en laat 

tot ½ reduceren. Voeg de room toe en laat opnieuw 1/3 inkoken. Kruid met P+Z en vers 

gesnipperde dille. 

Reinig de wortelen, prei en selder. Snij alles in julienne. Stoom de groenten beetgaar. Kruid met 

P+Z. 

Grill de gekruide zalm op de hete grill. 

Serveer de Hasselback aardappelen met de gegrilde zalm, gestoomde groenten en dillesaus op 

de borden. 

 

• Sinterklaas trifle 

Nodig voor 4 personen: 150 gr mascarpone, 200 gr opgeklopte room, 1 zakje vanillesuiker, 1 tl 

speculaaskruiden, 10 – 15 speculaaskoekjes, 1 banaan. 

Werkwijze: voeg de mascarpone, de speculaaskruiden en opgeklopte room VOORZICHTIG onder 

elkaar scheppen. In een spuitzak doen en in de frigo legen. 

De speculaaskoekjes met de keukenrobot verkruimelen. 

Glaasjes vullen met laagje koek, banaanschijfjes, mascarponemengeling x2 – eindigen met de 

speculaas. 

 


