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Gerechte meej kèès van ut kèèsmèske 
 

Gruune bloemkoolsoep meej witte en blauwe kèès 
(Broccolisoep met Magor) 

 
Kèèsfondueke in unne parpika 

(kaasragout van belegen kaas in gepocheerde rode paprika) 
 

De zalm en de zeuve gèitjes 
(zalmfilet met honing en geitenkaas en Hollandse groenten) 

 
Zattemansslagrôôm meej wè vruchjes 

(Marcarpone met advocaat en vruchten) 
 

Kèèsplènkske 
(verschillende harde en franse kazen en een glas port) 

 
 

Gastchef: Marian ut Kèèsmèske



 
Gruune bloemkoolsoep met witten en blauwe kèès 

(Broccolisoep met Magor) 
 
 
 
Ingrediënten (12p):   
 
3 stronken broccoli 
2 sjalotten 
2 el olijfolie 
1 glas witte wijn 
200 gr magor (mascarpone, gorgonzola) 
2 a 3 groente of kippebouillontabletten 
Zout, peper, nootmuskaat 
    
    
 
 
 
 
 
 
Voorbereiding 
Maak de broccoli schoon en snijd er kleine roosjes van. Kerf eventueel de wat dikkere 
stammetjes nog in met een kruis. Houdt een hand vol zeer kleine roosjes apart als 
garnering. Pel en snipper de sjalotten. Verhit de olie en bak hierin het sjalotje glazig. 
Doe de broccoli in de pan, voeg de wijn toe en doe er net zo veel water bij dat de 
broccoli net niet onderstaat. Bouillontablet erbij en broccoli aan de kook brengen. 
Ongeveer 10 minuten koken. Pan van het vuur halen en broccoli passeren.  
 
 
Bereiding 
Soep indien nodig opnieuw verhitten. De magor toevoegen en in de soep smelten. De 
roosjes toevoegen en nog 3 minuten laten koken. Soep op smaak brengen met peper, 
zout en nootmuskaat.  
 
 
Wijntip: 
Geen wijn of Pinot Blanc  
 



Kèèsfondueke in unne parpika 
(kaasragout van belegen kaas in gepocheerde rode paprika) 

 
 
 
 
Ingrediënten(12p):   
 
12 kleine paprika’s 
2 groente of kippenbouillon tabletten 
1 rode ui 
2-3 takjes verse oregano 
300 gr extra belegen kaas  
23 gr boter 
25 gr bloem 
50 ml melk 
Versgemalen peper en nootmuskaat 
    
    
 
 
Voorbereiding 
Leg de paprika’s stabiel neer. Snijd uit de bovenkant van de paprika’s een kapje weg en 
verwijder zaad en lijsten. Breng 1 liter water met de bouillontabletten aan de kook. Kook 
de paprika’s ongeveer 3 minuten en laat ze daarna goed uitlekken. Snipper de ui en 
uitgesneden paprikastukjes zeer fijn. Pluk de oreganoblaadjes af en hak deze fijn. Rasp 
de kaas grof. 
 
Bereiding 
Verwarm de oven voor op 225°C. 
 
Smelt de boter in de pan en fruit de ui, paprikasnippers en oregano ongeveer 3 min. 
Roer vervolgens de bloem erbij enroor het glad. Voeg, krachtig roerend met een garde, 
100 ml warme groentebouillon toe en roer het geheel glad. Voeg nu de melk toe en roer 
de saus opnieuw glad. Breng dit aan de kook. Voeg de geraspte kaas toe en laat deze al 
roerend smelten. Breng de saus op smaak met wat peper en nootmuskaat.  
 
Leg de paprika’s in een ovenschaal. Verdeel de ragout over de paprika’s. Zet de schaal 
in de oven. Laat de ragout in de paprika’s goudbruin kleuren. 
 
 
Wijntip: Chardonnay 

 
 
 



De zalm en de zeuve gèitjes 
(zalmfilet met honing en geitenkaas en Hollandse groenten) 

 
 
 
 
Ingrediënten (12p):   
 
1500 gr verse zalmfilet 
450 gr fromage de chevre 
6 el honing 
2 citroenen 
6 el olijfolie 
4 teentjes knoflook 
Chillipeper 
2 el verse italiaanse kruiden 
 
1 kg voorgekookte krieltjes 
1 kg haricot vers of andere groenten 
1 sjalotje 
50 gr boter 
    
    
 
Voorbereiding 
Pers de citroen uit in een kom. Meng met de olie, italiaanse kruiden , knoflook en peper 
naar smaak. Snijd indien nodig de zalmfilets op de juiste maat. Leg in een grote 
ovenschaal. Giet er honing over en leg de geitenkaas er dakpansgewijs op. 
Kruidenmengsel eroverheen sprenkelen. Schaal koel wegzetten. 
Maak de boontjes schoon. 
 
 
Bereiding 
Boter in een bakpan smelten en krieltjes op middelhoog vuur onder regelmatig roeren 
aan alle kanten bruin bakken.  
Oven voorverwarmen op 225°C. Zalm in de oven schuiven en ongeveer 20 min laten 
staan tot de geitenkaas bruin kleurt.  
Boontjes 10 minuten koken en afgieten. In een bakpan boter smelten en gesnippert 
uitje fruiten. Boontjes toevoegen en boter en ui goed door de boontjes roeren. 
 
Serveer Zalm, krieltjes en haricots vers op een bord. 
  
 
Wijntip:Sauvignon Blanc 
 

 



 

Zattemansslagrôôm meej wè vruchjes 
(Marcarpone met advocaat en vruchten) 

 
 
 
Ingrediënten (12p):   
 
1 galiameloen 
2 peren 
2 bananen 
250 ml lekkere vanillevla 
4 el advocaat 
500 gr mascarpone 
8 el lichtbruine basterdsuiker 
    
    
 
Bereiding 
Schil de peren en verwijder het klokhuis. Maak de meloen schoon. Pel de bananen. 
Snijdt het fruit in dunne plakjes. Roer de vanillevla, advocaat en mascarpone door 
elkaar en verdeel over de bakjes. Leg de plakjes fruit dakpansgewijs over de 
mascarpone. Strooi een dun laagje basterdsuiker over het fruit. Zet de bakjes kort onder 
de grill. 
 
 

 
 
 

 



Algemene Wijntips van Mart  
 
Bij blauwschimmelkazen: port of zoete witte wijn. 
Bij roodschimmelkazen: gewurztraminer 
Bij geitenkaas gaat meestal een wijn gemaakt van de sauvignon blanc het beste. 
 
Maar let op: Er worden vaak andere overheersende ingrediënten aan een gerecht 
toegevoegd. De combinaties geven vaak problemen. 
 
Er staat dus niks vast, en de waarheid zit in het glas. 
 
 


