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Kookles 4 10-04-2017 

beginners 
 

 
 

Salade met paddenstoelen  

met een lijstje met diverse dressings 

 
--- 
 

Fluweelzachte bloemkoolsoep met kerrie 
 
 

--  
 

Dorade met pernodsaus 

Rösti aardappelen 

Venkel met groene en gele paprika en tomaat 

--- 
Panna cotta met peren 
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Salade met paddenstoelen  

Ingrediënten voor 4 personen 

350 gr kleine (kastanje)champignons ( of verschillende soorten) 
100 gr spekreepjes 
1/3 krop krulsla 
1 el pijnboompitten 
1,5 el olijfolie 
1 teentje knoflook 
2 tl bieslook 
zout/peper 

voor de dressing: 

6 el olijfolie 
2 el witte wijnazijn 
1 tl honing 
zout en peper 

 

Bereidingswijze 

• Maak de champignons schoon en snijd ze doormidden. 
• Snipper de knoflook zeer fijn 
• Was de sla en droog met de slacentrifuge. 
• Rooster de pijnboompitten in een pan, zonder dat ze teveel verkleuren. Laat 

ze afkoelen.  
• Bak het spek in een droge pan bruin en knapperig. Laat ze uitlekken.  
• Voeg de olie toe aan het resterende bakvet.  
• Bak de champignons in dit bakvet ca. 5 min. Houdt de champignons wel 

voortdurend in beweging.  
• Voeg tijdens het bakken knoflook toe.  
• Strooi wat zout en peper erover en schep de spekjes erdoor.  
• Maak de sla aan met de dressing en verdeel over de bordjes.  
• Schep de champignons en spekjes in het midden van de sla.  
• Maak het af met de pijnboompitten en bieslook.  
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Diverse dressings 

Dit is een klein overzichtje van enkele eenvoudige maar onmisbare dressings 
voor allerlei soorten salades. Gebruik voor de vinaigrettes (dressings op basis 
van olie en azijn/citroensap) een leeg, schoon jampotje om de ingrediënten in 
te mengen. Schud het potje goed om te zorgen dat de olie en azijn zich 
mengen. Controleer tijdens het maken van de dressing altijd of de smaak in 
orde is. De aangegeven hoeveelheden zijn richtlijnen. In de praktijk gaat het 
om het vinden van de juiste smaakbalans. 

Vinaigrette met witte wijnazijn en honing 

• 6 el olijfolie 
• 2 el witte wijnazijn 
• 1 tl honing 
• zout en peper 

Citroenvinaigrette 

• 2 el citroensap 
• 5 el olijfolie 
• zout en peper 

Basilicumdressing met pijnboompitten 

• 2 el balsamicoazijn 
• 5 el olijfolie 
• 1 flinke handvol verse basilicum, fijngehakt 
• 1 flinke handvol pijnboompitten, geroosterd en gehakt 
• zout en peper 

Vinaigrette met mosterd 

• 6 el olijfolie 
• 2 el Dijon mosterd 
• 2 el rode of witte wijnazijn 
• zout en peper 
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Dressing van limoensap en koriander 

• 2 el limoensap 
• 3 el verse koriander, fijngehakt 
• 125 ml olijfolie 
• 1 el witte wijnazijn 

Yoghurtdressing 

• 150 ml yoghurt 
• 2 el witte wijnazijn 
• 1 el verse munt, fijngehakt 
• 1 el verse peterselie, fijngehakt 
• versgemalen zwarte peper 

Blauwe-kaasdressing 

• 75 g blauwe kaas, verkruimeld (bijv. Roquefort) 
• 1 teentje knoflook, geperst 
• 225 ml zure room of dikke yoghurt 
• 1 el witte wijnazijn 
• 2 el verse peterselie, fijngehakt 
• versgemalen zwarte peper 

Honing-mosterddressing 

• 1 el grove mosterd 
• 1 el Dijon mosterd 
• 1 el heldere honing 
• 1 el citroensap of witte wijnazijn 
• 4 el olijfolie 
• zout en peper 

Pestovinaigrette 

• 2 á 3 el witte wijnazijn 
• 2 tl pesto 
• 75 ml olijfolie 
• zout en peper 
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Oosterse dressing 

• 1 el mosterd 
• 1 el Japanse sojasaus 
• 1 el balsamicoazijn 
• 2 el olijfolie 
• 1 el sesamolie 
• zout en peper 
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Fluweelzachte bloemkoolsoep met kerrie 
 
Ingrediënten: (10 personen ) 
 
1 kleine bloemkool 
100 gr boter 
1 prei  
1 theelepel kerrie 
120 gram bloem 
2 ltr. bouillon (groenten, rund of gevogelte) 
150 ml. slagroom 
1 eierdooier 
kervel 
 
Bereiding: 

• Was de bloemkoolroosjes. Houd een twintigtal roosjes opzij. Snijd de 
rest in grote stukken, kook 5 minuten in gezouten water en laat 
uitlekken. 

• Was de prei en snijd fijn. Gebruik het witte gedeelte  
• Verwarm de boter in een pan op matig vuur. Voeg de prei en de kerrie 

toe en meng. Laat 1 minuut koken en voeg vervolgens de bloem toe. 
Laat nog ongeveer 1 minuut koken en voeg vervolgens onder stevig 
kloppen met een garde de hete bouillon toe. 

• Voeg de bloemkool toe (behalve de kleine roosjes), kruid met peper en 
zout en laat op laag vuur en onder regelmatig roeren nog 25 minuten 
pruttelen. 

• Haal de pan van het vuur, pureer het mengsel fijn en voeg vervolgens 
driekwart van de room toe.  

• Kruid met peper en zout indien nodig. Laat nog even pruttelen. 
• Haal van het vuur, meng de eierdooiers met de rest van de room en 

voeg dit mengsel toe aan de soep. Meng goed en laat vooral niet koken.  
• Werk af met grof gehakte kervel en de kleine bloemkoolroosjes die u 

opzij hebt gehouden. 
	

 

Voor een roux houd je altijd de volgende verhouding aan: 
Soep 1 ltr. 
50 gr boter (5 delen) 
60 gr gezeefde bloem (6 delen) 
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Doradefilet met pernodsaus  

 
 

Ingrediënten: ( 10 personen) 
 
10 st doradefilet   
Zout en peper     
 
Pernodsaus:           
200 ml visbouillon     
200 gram crème fraîche     
20 gram sjalotten       
Pernod naar smaak 
      
 
Bereiding: 
 

• Zet de visbouillon met de crème fraîche en de sjalotten op, kook dit in 
tot de helft. 

• Zeef de visbouillon.  
• Bak de visfilets in wat olie op matig vuur in een goede anti aanbakpan op 

de huid tot deze mooi krokant is  
• Besprenkel een bakplaat met een beetje olijfolie en wat zout en peper. 

Leg de vis op een bakplaat met de velkant boven.  
• Zet deze vlak voor doorgifte in de oven (180 graden) gedurende ca. 3-5 

minuten (als de kok het zegt)  
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Rösti aardappelen 
ingrediënten: 10 personen 
 
1 kg. vastkokende aardappelen 
zout en peper 
gehakte kruiden of lente uitjes (naar wens) 
boter en olijfolie  
 
Bereiding: 

• Schil de aardappelen en kook ze 10 minuten voor in gezouten water tot 
ze iets zachter zijn. 

• Laat afkoelen 
• Rasp de aardappelen in een kom met de grofste kant van de rasp en 

kruid met zout en peper.  
• Roer er naar wens kruiden door zoals bieslook, peterselie, rozemarijn of 

tijm of wat gesnipperde lente-uitjes.  
• Verhit boter in de pan en schep er bergjes aardappelrasp in met 

tussenruimtes.  
• Duw ze plat in de pan met een spatel. 
• Bak op halfhoog vuur ongeveer 10 minuten tot de onderkant goudbruin 

is.  
• Keer de rösti en bak ook deze kant 10 minuten 
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Stoofgroenten : venkel en paprika 
Ingrediënten: (10 personen)  
 
2 venkel  
2 rode paprika  
2 gele paprika  
2 teentje knoflook  
2 tomaten  
olijfolie 
 

Bereiding: 

• Halveer de venkel en verwijder het hart.  
• Leg het groen van de venkel even opzij voor de garnering.  
• Haal het vel van de paprika en verwijder de zaadlijsten. 
• Snijd de groenten in fijne reepjes  
• Snipper de knoflook  
• Ontvel de tomaten (pliceren) verwijder de zaadlijsten en snijd de tomaat 

in reepjes.  
• Stoof de groenten (behalve de tomaten) aan in olijfolie.  
• Breng op smaak met peper en zout  
• Voeg de tomatenreepjes op de laatst paar minuten toe.  
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Panna cotta met peren 
 
 
Ingrediënten: (voor 8 personen) 
 
panna cotta 
500 ml slagroom 
125 ml melk 
1 vanillestokje 
40 g suiker 
5 blaadjes gelatine 
 
peren 
4 handperen 
6 salieblaadjes 
110 g bruine basterdsuiker 
200 ml water 
 
 
Bereiding: 
 

• Breng de room met melk en suiker in en pan op middelhoog vuur tegen 
de kook aan.  

• Snijd de vanillestokjes doormidden in de lengte en schraap de zaadjes 
eruit en voeg toe aan de melk. Neem de pan van het vuur en laat even 
trekken. 

• Week de gelatineblaadjes 5 minuten in koud water. Neem de pan met de 
room van het vuur af en los de blaadjes gelatine al roerend op in de 
warme room. 

• Giet de room in vormpjes en zet ze in de koelkast om op te stijven. 
• Verwarm voor de peren de oven voor op 160 graden. Schil de peren, 

snijd ze doormidden en verwijder het klokhuis.  
• Verwarm de salieblaadjes met de basterdsuiker en 200 ml warm water in 

een steelpan en roer op laag vuur tot de suiker is opgelost. 
• Leg de halve peren in een passende ovenschaal. Giet de kruidensiroop 

erover en zet in de oven.  
• Laat de peren in 2-2 ½ uur gaar worden op 120 graden en overgiet ze af 

en toe met het vocht. Dek ze tussentijds eventueel af als het vocht te 
snel verdampt. Laat ze afkoelen.  
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Presentatie: 
• Haal de panna cotta uit de vormpjes. (als je ze even onder lauwwarm 

water houdt gaan ze het er makkelijk uit) en stort op een bord. 
• Verdeel de halve peren op de borden en sprenkel de siroop er omheen. 

 
	
	
 

	
	
 
 

 


