
VOORGERECHT 1:

Gevulde witlofschuitjes

Ingrediënten

Citroensap

1 rijpe peer, in blokjes gesneden

100 gram roquefort (of feta)

1 eetlepel walnoten of hazelnoten, grof gehakt

½ eetlepel grove mosterd

2 el witte wijnazijn

2 el walnotenolie of olijfolie

12 witlofblaadjes

2 gekookte bieten, in blokjes gesneden

1 eetlepel rozijnen

1. Besprenkel de blokjes peer met citroensap zodat ze niet verkleuren. 

2. Prak de helft van de roquefort fijn met een vork en meng dit met de mosterd, 

azijn en de notenolie. 

3. Meng in een kom de bietjes met de rozijnen en gehakte noten.

4. Voeg als laatst de blokjes peer toe. 

5. Verdeel dit mengsel over de 12 witlofblaadjes en sprenkel de roquefortdres-

sing er overheen. 

6. Verdeel de overige roquefort over de witlofschuitjes en serveer direct. 

 

VOORGERECHT 2:

Broccoli-Peultjes salade met 
veldertjes, radijsjes en cashewnoten 
 

Ingrediënten 

400 gram peultjes

400 gram veldertjes

250 gram broccoli

10 radijsjes 

100g gezouten cashewnoten 

4 volkorenbroodjes 

olijfolie of boter 

Voor de dressing: 

1 limoen, uitgeperst 

cayennepeper 

zout 

1 eetlepel vloeibare honing 

1 theelepel mosterd 

olijfolie (extra vergine) 

Bereiding 

Kook de broccoliroosjes 4 minuten in water met een beetje zout 

Doe de broccoliroosjes in een vergiet, spoel kort af onder koud stromend water 

en laat goed uitlekken 

Blancheer de peultjes en veldertjes 5 minuten.

Was de radijsjes en snijd ze in plakjes 

Bereiding dressing: 

Doe 3 eetlepels limoensap in een kommetje en roer er cayennepeper, zout, 

honing en mosterd door 

Klop 5 eetlepels olijfolie door het limoensap 

Doe de peultjes, veldertjes, broccoliroosjes en de plakjes radijs in een schaal 

Meng met de dressing en strooi de cashewnoten erover 

Serveer de salade met de volkorenbroodjes met daarbij wat olijfolie of boter.

 

HOOFDGERECHT

Paddenstoelen risotto
 

Ingrediënten

• 2 sjalotten

• 2 el olijfolie

• 200 g paddenstoelenmelange

• 300 g risottorijst

• 150 ml witte wijn

• 750 ml kokend water

• 2 bospaddenstoelenbouillontablet

• 75 g Pecorino Romano (kaas)

• 125 g mascarpone (zachte roomkaas, bakje 250 g)

• 2 el gedroogde tijm

Bereiding

1. Snipper de sjalotten. Verhit de olie in een grote pan en fruit de sjalot. Maak 

de paddenstoelen schoon met keukenpapier, snijd grof en bak 5 min. mee. 

Schep de risottorijst erdoor en bak 2-3 min. tot de korrels glazig zijn.

2. Voeg de wijn toe en laat de rijst de wijn op laag vuur helemaal opnemen. 

Giet ondertussen het kokende water over de bouillontabletten. Voeg een 

scheut bouillon toe en roer tot deze is opgenomen. Voeg weer een scheut 

toe en ga door tot de rijst beetgaar is. Dit duurt ca. 20 min.

3. Rasp ondertussen de kaas. Schep de mascarpone door de risotto en warm 

1 min. mee. Neem de pan van het vuur, voeg de tijm en de helft van de kaas 

toe en breng op smaak met peper en eventueel zout. Laat de risotto met de 

deksel op de pan nog 5 min. staan. Schep in 4 diepe borden en strooi de 

rest van de kaas erover.



NAGERECHT 1

Griekse yoghurt met blauwe bessen

Ingrediënten:

500 gram Griekse yoghurt 

4 eetlepels dadelstroop (verkrijgbaar bij natuurvoedingswinkel)

150 gram blauwe bessen

50 gram pecannoten, geroosterd en in stukjes gehakt

Benodigdheden: 4 glaasjes

1. Verdeel de yoghurt over de glaasjes: per glaasje 125 gram yoghurt.

2. Schenk per glaasje 1 eetlepel dadelstroop over de yoghurt.

3.  Verdeel de blauwe bessen over de dadelstroop en bestrooi elk schaaltje 

 met wat pecannoten.

 

 

NAGERECHT 2

Ricottapunddinkjes met honing, noten en ge-
droogd fruit
Let op: 2 uur opstijven in de koelkast!

Ingrediënten

4 gram agargar (natuurlijk geleermiddel ter vervanging van gelatine)

100 gram honing

100 gram mascarpone

250 gram ricotta

1 eetlepel walnoten

1 eetlepel amandelen

2 eetlepels gepelde pistachenoten

5 gedroogde abrikozen

3 gedroogde vijgen

2 gedroogde pruimen

 

1. Wel de agaragar in 1 eetlepel koud water.

2. Verwarm de honing met de mascarpone op een zacht vuur en voeg de 

agaragar toe. 

3. Hak de noten en het gedroogde fruit fijn.

4. Meng de ricotta met het honing-mascarponemengsel en voeg dan 2/3 van 

het noten-fruitmengsel toe.

5. Schep het mengsel in 4 kleine kommetjes of glaasjes en laat het minimaal 2 

uur opstijven in de koelkast. 

6. Stort de puddinkjes uit op een bordje en garneer ze met de rest van het 

noten-fruitmengsel. 

7. Past goed bij een zoete, witte dessertwijn. 


