
 

Kooksessie Lava – jaargang 3 – 2018-2019 

Kooksessie 7 – Kerstdiner 

❖ Krab flan 

Nodig voor 4 personen: enkele saffraandraadjes,25 gr geraspte Parmezaan, 240gr krabvlees, 2 dl 

room, 2 dl volle melk, 4 eieren 

Werkwijze: meng de saffraan met de room, melk, eieren en Parmezaanse kaas, afkruiden met 

d’Espilette en zout. Tuinkers voor afwerking. 

Verdeel het krabvlees over vuurvaste timbaaltjes en giet er de saffraan room op. Vullen tot ¾. 

Bak de timbaaltjes in een schaal met water 30 minuten in een oven van 160°C. Uithalen en laten 

afkoelen en serveren. Werk af met plukjes tuinkers. 

 

❖ Venkelsoep met spinaziepesto 

Nodig voor 6 personen: 1.2 kg venkel, 2 sjalotten, wit van prei, 2 teentjes knoflook, 1/4l droge witte 

wijn, 1/2l volle melk, 7 dl groentebouillon, olijfolie en boter. 

Garnituur: 2 sneetjes wit brood en wat boter 

Pesto: 50gr pijnboompitten, 2 el olijfolie, spinazieblaadjes, dragon, zeste van 1 citroen, koffielepel 

witte wijnazijn, teentje look, geraspte Parmezaanse kaas, 2,5 el water. 

Werkwijze:  

Pesto: rooster de pijnboompitten in een kleine pan. Doe alle ingrediënten in de blender. Voeg 2,5 el 

water toe en mix tot een gladde puree. Zet opzij tot gebruik. 

Soep: neem een grote pan en doe er half-om-half boter en olijfolie in. Pel de sjalotten en snipper fijn. 

Voeg toe in de pan en fruit 3 minuten, roer af en toe. 

Spoel de prei en snij het wit van de prei in dunne ringen. Pel de look en hak fijn. Voeg prei en look toe 

aan de sjalotten. Fruit nog eens 3 minuten tot alles gaar is. 

Snij de venkel in stukjes van 1 à 2 cm en voeg toe. Stoof aan gedurende 12 minuten tot ze een beetje 

gekaramelliseerd zijn. 

Giet er de wijn over en breng aan de kook. Laat de soep 3 à 4 minuten op medium vuur tot ¾ 

inkoken. Roer er dan de melk en de groentebouillon erdoor en breng opnieuw aan de kook. 

Schuim indien nodig de soep af, zet op een klein vuurtje en laat zachtjes koken tot alles volledig zacht 

is. Neem de pan van het vuur en mix de soep mooi glad. 

Garnituur: neem de sneetjes wit brood en maak met klein vormpje cirkeltjes in het brood. Bak ze 

krokant in wat boter. 

Schep de soep voor het serveren in een bord en besprenkel met de pesto en strooi de krokant 

broodcirkeltjes errond. Werk af met wat venkelgroen. 

 

❖ Kip in witte portosaus met granaatappel 

Nodig voor 4 personen: kipfilets, witte porto, gevogeltefond, boter, P+Z 

Voor erbij: bloemkool, brood, granaatappel, sjalot, verse kruiden (peterselie, dragon, koriander), 

olijfolie, boter, P+Z. 

Werkwijze: maak de bloemkool schoon en blender tot couscous. 

Snij het brood in blokjes. Doe de pitten uit de granaatappel.  Spoel en snipper de verse kruiden. 



Bak de croutons samen met de helft van de verse kruiden en de helft van de sjalot goudbruin in 

boter. 

Maak de saus. Breng de gevogeltefond en de porto an de kook en laat 15 minuten op een hoog vuur 

reduceren. 

Kruid de kip met P+Z en schroei ze goudbruin aan beide kanten in boter. Wikkel in aluminiumfolie en 

houd warm. 

Meng onder de bloemkoolcouscous met de rest van de sjalot, de rest van de kruiden en de 

granaatpitjes. 

Bind de saus met ijskoude klontjes boter. Serveer de kip met de croutons, de couscous (ringentje) en 

de saus. 

 

❖ Trio van zoete zaligheden 

1.Frambooskokospudding 

Nodig voor 4 personen: 400 gr frambozen, 40 gr tapioca, 300ml kokosmelk, 4 el suiker, 2 el honing, 1 

el citroensap 

Werkwijze: doe de tapioca in een kommetje, giet er kokend water bij en laat 10 minuten wellen. 

Verwarm de kokosmelk met de room en de suiker. Voeg er de tapioca aan toe. Laat 20 minuten op 

een zacht vuurtje pruttelen tot de tapioca doorzichtig is. Haal van het vuur en laat afkoelen. Is de 

pudding te dik, doe er dan een beetje water bij. 

Mix de frambozen en breng op smaak met honing en citroensap. Verdeel de frambozencoulis over de 

4 glaasjes. Lepel er een laagje pudding over. Werk af met wat frambozen en serveer. 

 

2.Panna cota met passievruchten 

Nodig voor 4 personen: 200 ml halfvolle melk, 130 ml light room, 100 gr ricotta, vanillestokje, 5 gr 

gelatine, honing om te zoeten, passie vruchten voor de afwerking. 

Werkwijze: week de gelatine in koud water. Breng de melk en room aan de kook en zet vuur zachter. 

Doe de vanillezaadjes en het stokje bij de melk. Hou 10 warm, net onder het kookpunt. Roer af en 

toe om. 

Neem het vanillestokje uit de melk. Knijp de gelatine uit en roer die me de ricotta door de melk. 

Breng op smaak met wat honing. Schenk in de glaasjes en laat opstijven in de frigo. 

Halveer de passievruchten en lepel de pitjes net voor het opdienen over de panna cotta. 

 

3. Chocolade mouse 

Nodig voor 4 personen: 200 gr fondantchocolade, 125 ml room (koud), 2 el koude espresso, 1 el 

cognac, 3 eieren, 2 el vanille suiker, 50 gr suiker, chocoladedecoratie voor de afwerking. 

Werkwijze: hak de chocolade grof. Smelt deze samen met de espresso en cognac au bain-marie. Haal 

van het vuur en laat lichtjes afkoelen. 

Splits de eieren. Klop de eidooiers met de vanillesuiker schuimig au bain-marie. Klop de eiwitten met 

de suiker tot stevige pieken. Klop de room stijf. 

Meng de de gesmolten chocolade door de eidooiercrème en roer goed glad. 

Spatel dan de slagroom en de eiwitsneeuw VOORZICHTIG door het chocolademengsel. Verdeel over 

de glaasjes. Laat opstijven in de frigo. 

Afwerken met organgettes en gekonfijte sinaasappelzeste 

 



 

 

 


