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Kopen
1 pak doperwten 
(diepvries)
200 gram zachte 
geitenkaas
1 appel
Rucola
Stokbrood
Verse gemberwortel
Mierikswortel (potje)
1 gele paprika
Olijfolie (extra 
vergine)
stukje lenteui (5 cm)
1 theelepel 
Accaciahoning
1 Citroen
2 theelepels oregano
3 takjes tijm
1 mespunt 
cayennepeper
1 teen knoflook
Peper
Zout

Koken
Kook de doperwten kort en spoel ze met koud water af. 
Doe ze in een keukenmachine (of gebruik een staafmixer).

Rasp de verse gemberwortel en voeg een halve theelepel 
toe aan de erwten. Doe een halve theelepel mierikswortel, 
een beetje citroensap en wat water bij de erwten en pureer 
tot een zachte, smeuïge puree. Maak op smaak met peper 
en zout, scheutje olijfolie  en doe er eventueel wat extra 
citroensap bij.

Zet de oven op de grillstand en leg de gele paprika onder 
de grill. Laat deze onder de grill rondom zwart worden. 
Doe de paprika over in een plastic zakje en laat 10 
minuten liggen. Daarna kun je makkelijk het 
zwartgeblakerde vel verwijderen. Verwijder daarna het 
zaad en de zaadlijst.

Doe de geitenkaas in een keukenmachine (of gebruik een 
staafmixer). Voeg de gegrilde paprika toe en pureer tot een 
zachte crème.

Voeg een flinke mespunt cayennepeper toe en 1 eetlepel 
citroensap, 3 (afgeriste) takjes tijm, 1 theelepel 
accaciahoning, 5 cm lenteui (gesneden), 2 theelepels 
oregano, 1 dessertlepel olijfolie. Pureer opnieuw. Proef en 
maak op smaak.

Was de appel, verwijder het klokhuis en snijd in hele 
dunne ringen (met de hand of op een mandoline). Bewaar 
tot gebruik in wat water met citroensap om verkleuring 
tegen te gaan.

Was de rucola en vermeng met wat olijfolie.

Rooster het brood en snijd het. Halveer het teentje 
knoflook en wrijf daarmee het geroosterde brood in.

Serveer de doperwtenpuree en crème van geitenkaas met 
een beetje rucola, geroosterd brood en appel. Doe wat 
puree/crème op het brood met een stukje appel!

Doperwtenpuree en crème 
van geitenkaas
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Kopen

3 venkelknollen
50 gram boter
1,5 liter groentebouillon
1/2 kaneelstokje
1 ui
1 tl korianderzaad
1/2 tl komijnzaad
1/2 limoen uitgeperst
2 Elstar appel
Peper en Zout

Voor de toastjes:
2 rode paprika’s
3 walnoten
toastjes

Koken

50 gram boter smelten in een soeppan.
1 ui klein snijden en fruiten.
Koriander, komijn, kaneel toevoegen.
Venkelknollen in stukken snijden toevoegen 
en groen bewaren.
1 appel in kwarten snijden en toevoegen.
Groentebouillon toevoegen (eerst 1 liter, 
indien nodig later de rest toevoegen 
afhankelijk van de dikte van de soep)

Paprika in de oven roosteren tot het vel zwart 
is. In plastic zakje laten afkoelen en het vel 
verwijderen.

De soep gedurende 1 uur zachtjes laten 
gaarkoken en met de staafmixer pureren. 
Soep warm houden.

1 appel in brunoise (kleine blokjes) snijden en 
aan soep toevoegen.
Limoensap toevoegen aan de soep
Op smaak brengen met peper en zout

Serveren met een toastje met geroosterde 
paprika, venkelgroen en wat gehakte 
walnoten.

Venkelsoep met specerijen
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Kopen
500 gram 
lasagnevellen 
(voorgekookt)
1000 gram groene 
asperges
130 gram geraspte 
parmezaanse kaas
Zout

Voor de bechamelsaus:
120 gram boter
120 gram bloem
1 liter ingekookt 
aspergenat
1 liter melk
2 gesnipperd uitjes
2 tenen knoflook
4 takjes peterselie

Koken
Uitjes met knoflook fruiten in wat olie. Apart houden tot gebruik 
in de saus. Hak de peterselie fijn en houd apart.

Snijd van de asperges ongeveer 5 cm van de steel af en doe 
deze samen met de asperges in een pan met 1,5 liter water.

Breng aan de kook en verwijder na enkele minuten de 
asperges, laat de stengelstukjes in de pan met het aspergenat 
zitten. Spoel de asperges koud af.

Laat het aspergenat met de afsnijdsels nog zo'n 15 minuten 
inkoken (om de smaak van het aspergenat te verhogen)

Snijd de afgekoelde asperges overdwars in kleine stukjes.

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Maak de bechamelsaus: smelt de boter in een grote pan met 
dikke bodem, voeg de bloem toe en roer met een houten lepel 
tot het samengeklonterd is (tot een bal) en wat zanderig 
aanvoelt. Zorg dat het niet bruin kleurt; je wilt een witte saus 
krijgen! Voeg in kleine beetjes het mengsel van de koude melk 
en aspergenat toe, blijf roeren tot het een gladde saus is.
Zet de pan nu op een klein vuurtje en laat deze ongeveer een 
half uur staan terwijl je af en toe roert (niet koken). Dit zorgt dat 
de bloemsmaak verdwijnt. Zeef de saus als er klontjes in zitten. 
Breng op smaak met zout, peper en voeg de peterselie toe.

Gebruik een grote ovenschaal om de lasagne in te maken. 
Schep een laagje bechamelsaus op de bodem van de schaal. 
Bedek dit vervolgens met lasagnevellen (breek de 
lasagnavellen om ze passend te maken), asperges en 
parmezaanse kaas, lasagnevellen, bechamelsaus, asperges, 
parmezaansekaas, lasagnevellen ga zo door met lagen maken 
tot de schaal gevuld is. Eindig met saus.

Zet de schaal in de oven en bak af gedurende 30 tot 45 
minuten. Bedek met parmezaanse kaas en laat nog even bruin 
worden in de oven.

Haal de schaal uit de oven en laat een paar minuten afkoelen. 
Snijd de lasagne dan in stukken van gewenste grootte.

Geef er bijvoorbeeld een eenvoudige salade bij.

Lasagne met groene 
asperges
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Kopen
Voor de 
chocolademousse:

150 gram pure 
chocolade
2 eieren
25 gram kristalsuiker
300 ml slagroom

Voor de popcorn:

40 gram popcornmaïs
2 dessertlepels 
kristalsuiker

Voor de gelei:

1 uitgeperste 
sinaasappel of mineola
10 ml Cointreau
1 blaadje gelatine of 
0,57 gr agar-agar

Cranberrycompote 
(bijvoorbeeld Ocean 
Spray)

Koken
Bereiding chocolademousse:
Hak de chocolade in kleine stukjes en doe deze in een 
kleine steelpan. Verwarm de steelpan met de chocolade au 
bain marie (hang de pan in een grotere pan met heet water. 
op een laag vuur). Roer tot de chocolade gesmolten is en 
zet het vuur uit.
Splits de eieren.
Klop met een mixer het eigeel met de helft van de suiker. 
Klop de room lobbig (niet stijf). Klop het eiwit met de rest 
van de suiker tot het stijf is. Meng het stijfgeklopte eiwit 
met de geklopte room. Voeg langzaam het geklopte eigeel 
toe.
Vermeng dit met de gesmolten chocolade (als de 
chocolade te stijf is geworden, eerst even al roerend een 
beetje verwarmen).
Schep in glaasjes of doe over in een spuitzak en spuit de 
mousse in glaasjes. Zet de glaasje minimaal een uur in de 
koelkast.

Bereiding Cointreaugelei:
Week het blaadje gelatine gedurende 10 minuten in koud 
water. 
Doe de Cointreau en het sinaasappelsap in een pannetje 
(totaal ca. 150 ml). Verwarm de Cointreau-sinaasppelsap. 
Knijp het gelatineblaadje uit en voeg het toe aan 
Cointreau-sinaasappelsap. Roer door tot de gelatine is 
opgelost. 
Haal de pan van het vuur. Laat enkele minuten afkoelen en 
verdeel over vormpjes naar keuze (gebruik bij voorkeur 
siliconenvormpjes, want daar krijg je de gelei gemakkelijk 
weer uit). Op laten stijven in de koelkast.

Bereiding gecaramelliseerde popcorn:
Doe de popcornmaïs in een pan, voeg twee dessertlepels 
suiker toe. Deksel op de pan (laat een opening om de 
stoom te laten ontsnappen) en voortdurend schuddend 
(om suiker en popcorn goed te vermengen) de popcorn 
poffen. Pas van het vuur halen als je geen geplof meer 
hoort.

Presenteer een glaasje mousse op een bord met de 
popcorn en Cointreaugelei en wat cranberrycompote. Als 
extra garnering: rasp chocolade tot poeder.

Chocolademousse met 
cranberrycompote, popcorn en 

Cointreaugelei


