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Gerookte paling met komkommersalade 
en basilicumdressing 

Ingrediënten voor 4 personen 

200 gram gerookte palingfilet  
1 kleine komkommer 
6 sprietjes bieslook 
halve citroen 
2 eetlepels basilicum 
1 theelepel (Japanse) sojasaus  
4 eetlepels olijfolie  
zout en peper 
 

 

Bereidingswijze 

Haal de paling een half uur voor gebruik uit de koelkast. Was de komkommer, snijd de helft in flinterdunne 
plakjes en leg ze op keukenpapier. Schil de rest van de komkommer, halveer hem in de lengte en schraap de 
zaadjes eruit. Snijd het vruchtvlees in kleine blokjes. Laat ze op keukenpapier uitlekken. Knip de bieslook in 
stukjes. Boen de citroen schoon en rasp er 2 theelepels gele schil af. Pers de citroen uit. Doe de basilicum met 
de geraspte citroenschil, 1 eetlepel citroensap, de sojasaus, de olijfolie en 2-3 eetlepels water in een hoge kom 
en klop het geheel tot een mooi gladde dressing. Breng de dressing op smaak met zout en peper. Schep in een 
kom de blokjes komkommer met de bieslook en 3 eetlepels dressing door elkaar. Snijd de palingfilets elk in vier 
stukken. Bedek 4 borden met de plakjes komkommer. Leg de plakjes paling in het midden naast elkaar op een 
rijtje. Schep de komkommerblokjes op de paling en druppel nog wat dressing over de plakjes komkommer. 
 

  



 

Paddestoelencappuccino 

Ingrediënten voor 4 personen 

300 g kastanjechampignons 
1 dl olijfolie 
75 g sjalotten 
1 teentjes knoflook 
0,4 l kippenbouillon  
0,4 l slagroom 
0,4 l melk 
5 g verse tijm 
5 g verse rozemarijn 
1 g kardemom 
1 steranijs 
1 g karwijzaad 
1 laurierblaadjes 
Verse nootmuskaat uit de molen 
Zout en peper 
 
Hulpmiddelen 

Blender of staafmixer, zeef,  

Bereidingswijze 

Pel en halveer de sjalotjes en snipper ze ragfijn. De knoflook pellen, halveren, de kiem verwijderen en 
fijnhakken. Was de champignons in lauwwarm water en snijd ze in grove stukjes. Was de tijm en rozemarijn, 
verwijder de steeltjes en hak de kruiden fijn. Giet de olijfolie in een grote pan en laat deze goed heet worden. 
Zet hierin de champignons met sjalotjes, knoflook, kruiden en specerijen aan en voeg zout en peper toe. Blus af 
met de bouillon, schenk de melk en room erbij en laat de soep 30 minuten op een zacht vuur koken. 
 
Verwijder de steranijs en laurierbladeren en haal ook een beetje van de andere ingredienten uit de soep voor 
de garnering. Pureer de soep met behulp van een blender of staafmixer, giet door de zeef en breng op smaak 
met zout, peper en nootmuskaat. Schenk de soep in cappuccinokopjes of kleine kommetjes en garneer met de 
achtergehouden ingrediënten. 
 

TIP! 
Verwijder voordat je de soep gaat pureren de steranijs en laurierbladeren; ze hebben een sterke smaak en 
zullen de smaak van de andere ingrediënten overheersen. 

 

Wist je dat ? 
Kastanjechampignons hebben een lichte anijsachtige smaak, welke in dit gerecht wordt versterkt door de 
steranijs en kardemom.  
 
Wist je ook? 
De kardemom is een peul van een plant uit de gemberfamilie. Samen met saffraan en vanille behoort 
kardemom tot de duurste specerijen. In India is kardemom een gewild ingrediënt in kruidenmengsels zoals 
curry. Kardemom is te koop in de vorm van hele vruchten, als zaden of gemalen. Kardemom heeft een heerlijke 
geur die vrij snel verloren gaat. Koop daarom nooit gemalen kardemom, maar koop een kleine hoeveelheid 
hele peulen. Kardemom heeft een zoete, scherpe geur en smaakt naar bergamot, citroen en kamfer. 
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Varkenshaas gevuld met 
pistachenootjes 

Ingrediënten voor 4 personen 

3 bosuitjes 
100 gr. boter of margarine 
380 ml. boullion 
300 ml. witbier 
2 theel. Honing 
75 gr. gezouten pistache nootjes 
peterselie 
basilicum 
zout 
peper 
2 varkenshaasjes van 250 gr. 

Hulpmiddelen 

Keukenmachine 
rolladetouw of garen 
aluminiumfolie 

Voorbereiding 

Bosuitjes schoonmaken en snipperen. In braadpan 10 gr. boter smelten. De helft van de bosui zachtjes glazig 
fruiten. Bouillon, bier en honing toevoegen en laten koken tot ongeveer 1/3 deel van de vloeistof over is. 
Vloeistof zeven. Intussen pistachenootjes pellen. In de keukenmachine nootjes met de helft van de 
peterselie en de basilicum fijnhakken. De rest van de bosui erdoor mengen en op smaak brengen met peper 
en eventueel wat zout. De varkenshaasjes in de lengte opensnijden. Het pistache mengsel erover uitstrijken. 
De varkenshaasjes dichtklappen en met het touw dichtbinden.  
 

Bereidingswijze 

40 gr. boter verhitten in hapjespan. De varkenshaasjes in ca 15 tot 20 min. rondom bruin een gaar bakken. 
De rest van de kruiden en de bosui in reepjes snijden en door elkaar scheppen. De varkenshaasjes ca. 5 min. 
laten rusten gewikkeld in aluminiumfolie. Het braadvet uit de pan gieten en het ingekookte vocht erin 
schenken en aan de kook brengen. De rest van de boter in kleine klontjes snijden en door de jus roeren tot 
een lichtgebonden saus. Touw van varkenhaasjes halen en varkenshaasjes in plakken snijden. Serveren met 
de saus en de kruiden. 
Serveertips 

Lekker met gebakken aardappels en sperziebonen. Voor kinderen kan het bier vervangen worden door 
appelsap. 
  

http://www.debijenkorf.nl/braadpan.html
http://bqstore.be/bouillon.html
http://www.bol.com/keukenmachine.html
http://www.debijenkorf.nl/hapjespan.html
http://www.outdorado.com/pannen.html
http://www.gyzs.nl/jus.html
http://www.wehkamp.nl/kan.html


Bijgerechten bij varkenshaas 

Gekarameliseerde witlof: 

ingrediënten per 4 personen  

4 stronken witlof 

1 eetl bruine basterd suiker 

2 eetl boter 

1 dl bruin bier 

klein potje creme fraiche  

Halveer de stronken witlof in de lengte,  bak ze kort in de boter bruin.  Blus af met bier en breng op smaak met 

peper, zout en suiker.  Nu de oven in op 100 graden Celsius.  Laat de witlof langzaam karamelliseren.  Voeg op 

het laatst op heel zacht vuur de cremefraiche toe en roer ermee het aanbaksel van de bodem.  Bedek hiermee 

de witlof.    

 

 

Aerdappel partjes uit de oven.  

De oven voorverwarmen op 200C. 

De aardappelen niet schillen, maar heel goed wassen. 

Snijd ze daarna in partjes en prik in elk partje met een vork 

wat gaatjes. 

 

Doe de partjes in een ovenschaal, breng ze op smaak met 

peper en zout en giet hier royaal olijfolie over. 

De aardappelpartjes gaan nu in de oven tot ze gaar zijn.  
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Perzik geglaceerd in boter en likeur op 
geitenkaas 

 

Ingrediënten voor 4 personen 

4 perziken 4 zachte geitenkaasjes 8 eetlepels rietsuiker 
12 eetlepels perziklikeur 50 gr. roomboter 
2 eetlepels verse fijn gesneden basilicum 

Hulpmiddelen 

Koekenpan 4 borden 

Voorbereiding 

De perziken schillen(of uit blik) in gelijke stukken snijden 
met de suiker en de likeur glaceren in de roomboter voorzichtig roeren in 
de pan . 
Bereidingswijze 

De geitenkaasjes in dunne plakjes snijden en in het rond op de borden 
leggen de warme perzik -massa er mooi opschikken 
afmaken met de basilicum. 

Serveertips 

Lekker met een zoete dessertwijn een perziklikeurtje 
of een glas Prosecco. 
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