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Pompoenflan met gedroogd bergspeck 
 

Ingrediënten; 
 

 
1 kilo flespompoen 

2 dl melk 

3 dl room 
12 eieren 

Peper-zout 
 

16 plakjes bergspeck 
 

 
 

Gaar de pompoen met schil en al in de oven voor 40 minuten tot deze 
gaar is. 

Maak schoon en pureer in de keuken machine. 
Vermeng met de overige ingrediënten en breng op smaak. 

Vet de bakje goed in en verdeel daar de massa over. 
Gaar au bain-marie in de oven op 130 graden in ongeveer 20 minuten 

Droog de spek in de oven en serveer dit erbij! 
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Slafonduta met gevulde kastanje champignon 
 

Ingredienten voor 16 personen 
 

1 grote krop sla 
500 ml melk 

250 gram fontina 

200 gram parmezaan geraspt 
½ casino wit 

16 kastanje champignons 
Melange van groene kruiden ( salie, peterselie munt oregano etc ) 

 
Droog de boterhammen in de oven en verwijder de korst. 

Verwijder de stelen van de paddestoelen en hol ze nog een beetje uit met 
een parisienne boor 

Doe het afval van de paddestoelen in de keuken machine met het brood, 2 
tenen knoflook wat peterselie en munt. 

Draai dot door en vul de paddestoelen ermee. 
Bak a la minute af in een oven op 200 graden voor 8 minuten. 

 
Was de sla en snijd hem fijn. 

Doe hem in een stoofpan samen met wat olijfolie, een teen knoflook en 

wat oregano en stoof voor een minuut of 3 tot 4. 
Voeg dan de melk toe en breng op smaak. 

Pureer het fijn in de blender en voeg dan de genseden fontina toe en laat 
smelten. 

 
Serveer in een diep schaaltje met de gevulde paddenstoel erop! 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

© 2012 KOKSGASTEN. KOOKCURSUSSEN EN SPECIALE KOOKPROJECTEN 

 

Schorseneren rosti met vanille olie en gemarineerde kip uit de oven. 
 

Ingredienten voor 16 personen 
 

1 kg schorseneren 
Klont boter 

2 teentjes knoflook 

1 rode peper 
¼ bosje koriander 

3 eieren 
3 el bloem 

Peper en zout 
 

200 ml zacht olijfolie 
1 vanille stokje 

 
2 kg kipfilet 

1 el gele curry pasta 
1 el sereh 

 
Bereidingswijze; 

 

Snijd de kipfilet in blokjes en marineer met de curry en sereh, prik daarna 
aan sate stokjes. 

Verwarm de olijfolie en doe daar de vanille in, snijd het stokje eerst door 
en haal het merg eruit. 

Schil de schorseneren en rasp grof. 
Gaar de schorseneren in de roomboter in ongeveer 20 minuten in een 

braadpan. 
Meng de overige ingredienten en bak samen met de schorseneren rosti’s, 

aan beide kanten goudbruin. 
Gaar de kip sate in de oven gedurende 10 minuten op 190 graden. 

Serveer met de vanille olie 
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Op de huid gebakken snoekbaars met spinazie en een beurre blanc saus 
 

Ingrediënten; 
 

1 grote snoekbaars 
1 uitje 

2 tenen knoflook 

1 kg spinazie  
1 fles witte wijn 

1 liter room 
Peper en zout 

1 pakje roomboter in kleine stukjes koud uit de koelkast 
 

Schub de vis eerst en spoel de schubben eraf. 
Fileer de vis van kop naar staart en portioneer in 16 stukjes 

Snipper de ui en knoflook en zet zachtjes aan in de olie 
Controleer de spinazie op zand en bak deze nu mee 

Kook de witte wijn in met peper, zout en een laurierblaadje tot 1/5 
Voeg nu de room toe onder vooortdurend roeren. 

Kook dit in tot een mooie sausdikte en proef op smaak. 
Monteer met de blokjes roomboter. 

Bak de vis op de huid uit draai vlak voor het serveren om en serveer op 

een bedje van spinazie met de beurre blanc. 
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Melanzane al parmegiano met osso buco 
 

Ingredienten; 
 

4 aubergines 
16 grote tomaten 

Oregano 

Rozemarijn 
Knoflook 

2 of 3 grote buffelmozzarella 
Geraspte parmezaan 

 
Bereidingswijze; 

 
Snijd de aubergines in plakken en bestrooi flink met zout aan beide 

kanten. 
Op deze manier onttrek je het vocht. 

Na een kelin half uurtje kun je dit afspoelen en droog deppen. 
Maak de aubergines aan met olijfolie en grill aan beide kanten. 

Ontvel de tomaten en hak fijn. 
Maak er met de kruiden een lekkere tomaten saus van. 

Bouw hier nu een lasagne van en verdeel de mozzarella op de boven kant 

en strooi daar als laatste de parmezaan op. 
Gaar voor 40 minuten op 160 graden in de oven. 

 
Osso buco 

 
Ingredienten; 

 
16 plakken kalfsschenkel 

100 gram bloem 
Boter 

Salie en rozemarijn 
300 ml witte wijn 

10 tomaten 
Peper en zout 

 

Verwarm de boter in de pan en doe daar de rozemarijn en salie in. 
Bestrooi de schenkels met zout, peper en wat bloem. 

Bak zachtjes aan beide kanten. 
Ontvel de tomaten en hak grof. 

Voeg deze samen met de witte wijn toe aan de schenkel en stoof deze 
gaar in ongeveer 90 minuten met de deksel erop 
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Crème brûlée met citroengras en oosterse ananas 
 

Ingrediënten 
 

 
800 ml volle melk 

3 stengel citroengras 

400 g suiker 
1000 ml room 

20 eidooiers 
4 el rietsuiker 

 
  

Bereiding 
Breng de melk met het citroengras zachtjes aan de kook. Laat afkoelen. 

Doe de suikeren de eidooiers in een kom en zeef de melk erboven. Schenk 
al roerend de room erbij en roer door. 

Verdeel het mengsel over de bakjes, dek af met aluminiumfolie en bak ze 
ong 15 min au bain marie gaar in een oven van 120ºc. 

Laat afkoelen en vervolgens in de koelkast koud worden. 
Bestrooi vlak voor het serveren een laagje rietsuiker op de lepels en brand 

het met de brander tot karamel. Serveer direct. 

 
Ananas; 

 
2 grote ananassen 

1 el kaneelpoeder 
1 el zoethout poeder 

1 el steranijs 
1 el gemberpoeder 

1 rode peper 
500 gram suiker 

Beetje water 
 

Maak de ananas schoon en snijd in blokjes 
Meng de poeders met wat water en verwarm dit. 

Voeg de suiker toe en de fijn gesneden rode peper en kook op  

Maak er een lichte karamel van. 
Marineer hier de ananas in tot het moment van uit serveren. 

 
 

 
 

 


