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Aardappelcrostini met roomkaas-kruiden spread 
 
 Ingrediënten voor 16 personen 
 

6 flinke aardappels 
150 gram roomkaas 

150 gram crème fraiche 
kruiden melange fijn gehakt 
1 sjalotje 

peper en zout 
5 el kappertjes 

snufje paprika poeder 
8 kapperappels 
 

 
Bereidingswijze; 

 
Schil de aardappels, was deze en dep droog. Snijd de aardappels in 16 dikke 
plakken. 

Verhit een flinke scheut olijfolie in een koekenpan en bak de aardappels in 
ongeveer 12/15 minuten knapperig en beetgaar, laat uitlekken op keukenpapier 

en dep droog. Breng op smaak met zout en paprikapoeder. 
Meng intussen de roomkaas met de crème fraiche, de gehakte kruiden, een fijn 
gesnipperd sjalotje en de gehakte kappertjes. 

Breng dit op smaak met peper en zout en serveer op de aardappelschijf en 
garneer met een halve kapperappel. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

© 2016 KOKSGASTEN. KOOKCURSUSSEN EN SPECIALE KOOKPROJECTEN 

 

Bitterbal van kruidige risotto met mozzarella en gedroogd Speck 
 

Ingrediënten voor 16 personen 
 

500 gram gegaarde risotto 
1 ei 
100 gram geraspte kaas/parmezaan 

100 gram gedroogd Speck 
16 bolletjes mini mozzarella 

takje rozemarijn 
bloem 
eieren 

paneermeel 
 

Klop het ei los en meng daar de geraspte kaas en rozemarijn door. 
Meng dit door de risotto. Snijd het gedroogd Speck fijn en meng dit door het 
risotto mengsel. 

Pak een bolletje mini mozzarella en vouw hier de risotto omheen. 
Rol dit door de bloem, daarna door losgeklopt ei en daarna door het paneermeel. 

Frituur dit tot het goudbruin is en dien direct op! 
Eventueel serveren met een beetje truffelmayonaise. 
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Tonijn-Kalfstartaar met tonijnsaus  
 

Ingrediënten voor 16 personen 
 

Voor de tartaar  
 
500 g kalfsvlees 

500 g verse tonijn 
fijn zeezout en versgemalen peper 

scheutje olijfolie 
2 el mayonaise 
 

Voor de saus;  
200 g tonijn uit blik 

5 ansjovisfilets 
scheutje olijfolie 
bouquet van 2 eetlepels gehakte wortel en 2 eetlepels gehakte bleekselderij 

2 eetlepels gehakte ui 
2 eetlepels kappertjes 

1 laurierblad 
1 glas droge witte wijn 
fijn zeezout en versgemalen peper 

sap van 1/2 citroen 
16 kwarteleitjes 

4 eetlepels  kappertjes 
16  kapperappeltjes 

 
Tartaar 
Bestrooi het kalfsvlees met zout en peper. Verhit de olijfolie. Bak het vlees in de 

hete olie op hoog vuur aan beide kanten goudbruin en gaar. Circa 5 minuten aan 
elke kant. 

Laat het vlees rusten en snijd het in plakken.  
Hak de tonijn fijn, meng hem met mayonaise en breng het mengsel op smaak 
met zout en peper. 

 
Saus 

Verhit de olijfolie en fruit  het bouquet erin. Doe de ui, de kappertjes, laurier en 
ansjovis erbij en bak dit samen kort op een hoog vuur. Blus het mengsel af met 
de wijn. 

Voeg de tonijn toe en laat het vocht een beetje inkoken. 
Laat het geheel circa twee minuten pruttelen. Breng de saus op smaak met zout 

en peper en laat hem afkoelen. 
Pureer de saus met citroensap en mayonaise. 
 

Afwerking 
Zet een licht ingevette poffertjespan op een pan met kokend water. Breek de 

kwarteleitjes in de holtes. Laat ze in de pan boven het water garen. 
Vul stekers met de tonijntartaar, leg de plakjes kalfsvlees erop. 
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Maak op elk bord een spiegel van de saus. Zet de tonijn-kalfstartaar in de saus, 
verwijder de steker. Strooi wat kleine kappertjes in de saus. 

Garneer het gerecht met het kwarteleitje en het grote kappertje. 
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Romige rucolasoep met rucola/ricotta ravioli olijfolie en 
pijnboompitten. 
 
Ingrediënten voor 16 personen; 

 
Voor de soep; 

2 grote sjalotten 
2 tenen knoflook 
wat blaadjes salie 

1,5 liter groentenbouillon 
5 el pijnboompitten 

300 gram rucola 
250 ml slagroom 
 

Bereidingswijze; 
 

Snipper de sjalotten en knoflook fijn en zet dit aan in de olijfolie. Snijd de salie 
fijn en voeg toe, blus af met wat witte wijn en de groentenbouillon. 
Voeg de room toe en breng aan de kook. Voeg de rucola toe en laat 2 minuten 

koken, pureer dit met de staafmixer en proef op smaak. 
Brand de pijnboompitten in een droge koekenpan. 

 
 
Ingrediënten voor de ravioli; 

 
500 gram pastabloem 

5 eieren 
snufje zout 
2 sjalotten en 2 tenen knoflook 

takje rozemarijn 
300 gram rucola 

250 gram ricotta 
peper en zout 
 

Bereidingswijze; 
 

Meng de bloem met de eieren en het zout tot een soepel deeg en laat rusten. 
Snipper de sjalot en knoflook fijn en zet aan in de olijfolie, hak de rozemarijn fijn 
en fruit dit mee aan. 

Voeg de rucola toe en bak dit kort aan, voeg de ricotta toe en breng op smaak 
met peper en zout. 

Draai dit door in de keuken machine en doe in een spuitzak. 
Maak ravioli en vul dit met de rucola crème  let wel op dat je de randen plakt 

met wat water. 
Kook dit kort in gezouten water en serveer dit met de soep en de 
pijnboompitten. 
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Lamsstoofschotel met caponata van aubergine 
 

Ingrediënten voor 16 personen; 
 

Voor de stoofschotel; 
 
2 kg lamsbout 

4 uien en 4 tenen knoflook 
2 wortels 

1 bos bleekselderij 
500 gram cherrytomaatjes 
rozemarijn, thijm en oregano 

500 gram kastanje champignons 
1 fles rode wijn 

peper en zout 
 
Bereidingswijze; 

 
Snijd de lamsbout in dobbelstenen en zet apart. 

Hak de knoflook en de kruiden en meng dit met het vlees. 
Zet dit aan in een pan met olijfolie en snijd de uien in halve ringen. 
Snijd de wortel in plakjes en de selderij ook. 

Bak dit mee en voeg daarna de gehalveerde kastanje champignons toe. 
Blus af met de wijn en voeg de tomaatjes toe, breng op smaak met peper en 

zout en stoof met de deksel dicht gaar in een dik uur. 
 

Voor de Caponata  
 
4-5 aubergines 

4 sjalotten 
2 rode pepers 

10 grote tomaten 
4 el kappertjes 
75 gram rozijnen 

½  bos bleekselderij 
75 ml rode wijnazijn 

½ bosje basilicum 
 
Snijd de aubergines in kleine blokjes en bak dit gaar in de pan, zet apart. 

Ontvel de tomaten en snijd in stukjes. 
Fruit de sjalotten en rode pepers in de olijfolie, voeg de tomaten, rode wijzaijn, 

rozijnen en kappertjes toe en kook dit op. 
Voeg de aubergines toe en breng op smaak, laat het een halfuurtje pruttelen en 
serveer met de stoofpot, eventueel nog een beetje polenta erbij  
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Amandel-cappucino taart met espresso ijs 
 

Ingrediënten voor 16 personen; 
 

Voor het ijs: 
 

 

 gezoete gecondenseerde melk  
 el espresso poeder  

 
 
Klop de slagroom luchtig. 

Meng de koffielikeur met het espressopoeder tot het oplost. 
Meng dan alles doorelkaar en doe het in de ijsmachine, en draai er ijs van. 

 
Voor de taart; 
 

100 gram bloem 
6 eieren 

350 gram suiker 
2 el vanillesuiker 
40 gram maïzena 

1 zakje bakpoeder 
100 gram amandelmeel 

500 mascarpone 
500 kwark 

50 ml espresso 
150 ml koffielikeur 
 

Besmeer een bakvorm met boter en bestuif het daarna met bloem. 
Splits de eieren en sla het eiwit stijf in een vetvrije kom. 

Voeg de helft van de suiker met de vanillesuiker toe,  klop daarna de dooiers er 1 
voor 1 door. Meng de bloem met de maïzena, het amandelmeel en het 
bakpoeder en spatel dit erdoor heen. Strijk het beslag glad in de bakvorm en bak 

in ongeveer 20 minuten op 160 graden gaar, laat afkoelen. 
Meng de overige ingrediënten door elkaar, besprenkel de taart met wat likeur en 

smeer daarna het mengsel eroverheen, bestrooi met wat cacaopoeder en serveer 
met het ijs. 
 

 
 


