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Schuimig soepje van mosselen, kokosmelk en saffraangelei 
 
Ingrediënten (4 pers) 

 1 kg mosselen  
 1 gekookte rode biet 
 125 ml kokosmelk 
 1 zakje mosselgroenten  
 saffraan 
 2 dl witte wijn  
 kervelpluksels  
 olijfolie  
 boter 
 1 gelatineblaadje (3 gr)  

 

 

 
Bereiding 

 Reinig de mosselen en spoel ze grondig. Stoof de mosselgroenten aan in wat 
olijfolie. Voeg de mosselen, witte wijn, kokosmelk en saffraan toe. Zet het deksel op 
de pot en laat 8 minuten koken onder gesloten deksel. Schud de mosselen enkele 
keren op. 

 Haal de mosselen uit hun schelp en hou warm. 
 Zeef het mosselvocht. Neem 1 dl mosselvocht en los daarin het geweekte en 

uitgeknepen gelatineblaadjes op. Voeg nog wat saffraan toe en laat even trekken. 
Laat afkoelen. Mix de saffraangelei glad in de keukenrobot 

 Snij kleine cilinders uit de rode biet en warm kort op in de microgolfoven. 
 Dresseer de rode bietschijfjes en spuit toefjes saffraangelei op het bord. Schep de 

mosselen op het bord en werk af met het tot schuim geklopt kokosmelksausje. 
Versier met wat kervelpluksels. 

 
 
 

 
 
 



 
Geel-rode paprikasoep met speksoepstengels 

 
Ingrediënten (12 pers) 

 2 gele paprika’s 
 3 rode paprika’s 
 50 g boter 
 4 eetlepels droge witte wijn 
 1 liter kippenbouillon = 2 potten + ca 1   

pot water   enkele kiptabletten 
 1 eetlepel aardappelmeel 
 peper en zout 
 2 eetlepels bieslook, fijn geknipt 
 125 gr crème fraîche 

Ingrediënten soepstengels 
 4 plakjes bladerdeeg 
 8 plakken ontbijtspek of 4 plakken ham 
 beetje eigeel 

Extra 
 kleine theekopjes 
 deegroller 

 

 

 
Bereiding 

 Soep 
 De paprika’s schillen, ontdoen van de zaadlijsten en in kleine stukjes 

snijden 
 De boter smelten en de paprika's hierin 30 minuten gaar smoren 
 De bouillon en wijn toevoegen en weer 5 minuten laten koken 
 Pureer de soep in de keukenmachine of blender 
 Als er nog harde velletjes inzitten even door een zeef drukken 
 Weer aan de kook brengen, crème fraîche toevoegen en eventueel 

binden met het aardappelmeel 
 Op smaak brengen met peper en zout 

 Soepstengels 
 Verwarm de oven voor op 180°C 
 Rol met de deegroller 4 plakjes bladerdeeg iets uit en besmeer ze licht 

met eigeel 
 Beleg 2 plakjes bladerdeeg met ontbijtspek en leg er de 2 andere 

plakjes bladerdeeg boven op 
 Rol nog een keer aan met de deegroller 
 Verpak ze in vershoudfolie en vries ze licht aan in de vriezer 
 Snij dunne reepjes van ongeveer een halve cm 
 Draai er spiraaltjes van en plak de uiteinden vast op de bakplaat met 

bakmat 
 Bak ze goudbruin in de oven op 180°C in ± 10 à 15minuten 

 Uitserveren 
 Serveer de soep in een klein theekopje en garneer af met fijngeknipte 

bieslook 
 Leg er een soepstengel naast en zet de rest in een glas op tafel. 

 
 
 



 
In melk gebraden kalfsvlees met aardappeltjes op Toscaanse wijze 

 
 
Ingrediënten (12pers) 

 5 eetlepels boter 
 2 kg bovenbil of platte bil (gebraad) van het 

kalf 
 125 gr Parmaham, in dunne reepjes 
 2 liter melk (halfvolle) 
 mespunt muskaatnoot (versgeraspt) 
 peper en zout 

 Ingrediënten voor de aardappelen 
 36 vastkokende aardappeltjes 
 36 (verse) laurierblaadjes 
 peper en zout 
 6 teentjes look (ragfijn versneden) 
 een stevige portie marjolein 
 industriële portie olijfolie 

Ingrediënten als groenten 
 1,250 kg boontjes 
 2 uien 
 250 gr champignons (voor de saus) 
 2teentjes look 
 boter 
 vloeiende bloem 

 

 

Bereiding 
 Smelt de boter in een grote kookpan waar het vlees juist in past 
 Als de boter hazelnootbruin is bak je het vlees aan alle kanten bruin 
 Voeg de parmaham toe, rasp er de muskaatnoot boven en bestrooi het met peper en 

zout 
 Giet er zoveel melk bij dat het voor 2/3 onderstaat en laat het afgedekt in 2 à 2,5 uur 

gaar sudderen op een klein vuurtje 
 Controleer regelmatig of er nog vocht genoeg bij is, zo niet doe je er nog wat melk bij 

zodat het niet te droog wordt 
 Was de aardappelen met een borsteltje grondig schoon 
 Droog ze en snijdt met een scherp mes ze op hun langst bijna (maar niet helemaal) 

doormidden 
 Duw ze een beetje open en schuif er een laurierblad in 
 Doe de olijfolie en de kruiden in een kommetje en roer goed door mekaar 
 Strijk de aardappelen (ook de binnenkant waar het laurierblad zit) met een borstel 

ermee in 
 Schik ze op een bakplaat en schuif ze in de oven die je op 180°C hebt 

voorverwarmd 
 Laat ze gedurende een uur ongemoeid garen 
 Maak de bonen schoon en kook ze gaar in een stevige kookpot 
 Pel en was de uien en versnijd ze met bekwame spoed in mooie kleine stukjes 
 Als de bonen gaar zijn, giet je ze af 
 Laat wat boter in dezelfde kookpot van daarnet glijden en laat de uien hierin 

uitzweten 
 Voeg de bonen toe en roer goed om, kruid met peper en zout en laat ze lekker 

stoven 
 Moest het nodig zijn kan je wat water toevoegen tegen het aanbakken 



 Als het vlees gaar is zet je het een kwartiertje afgedekt te rusten in de warm kast 
zodat alle sappen terug op hun plaats kunnen komen 

 Ondertussen heb je de champignons zuiver gemaakt en vakkundig in plakjes 
versneden 

 Ook de 2 lookteentjes zijn ondertussen ontiegelijk klein verhakt 
 Zeef het vleesnat uit en smelt wat boter in een kookpot waarna je de paddenstoelen 

erin aanbakt zodanig dat ze wit blijven 
 Voeg op het laatste moment de look bij en laat even doorwarmen 
 Doe er een stevige portie vloeiende bloem bij en laat uitbloemen 
 Doe er langzaam wat melk bij die je laat indikken en voeg beetje met beetje heb 

vleesnat erbij zodat je een gebonden saus krijgt 
 Proef ze en kruid eventueel een beetje bij 
 Snijd het vlees in dunne plakken 
 Haal de borden uit de warm kast en schik hierop het vlees met wat saus erover, 3 

aardappelen waar je discreet het laurierblad verwijdert en een lepel boontjes 
 Dien op en… smakelijk 

 
 



 
Advocaattaart met lange vingers 

 
Ingrediënten (6 pers) 

 1 lange koekvorm 
 1½ pak lange vingers 
 125 gr Planta 
 2 eieren 
 100 gr bloemsuiker 
 ¼ liter slagroom 
 4 blaadjes gelatine 
 125 ml advocaat 
 koud en warm water 
 een weinig rum 

 

 

 
Bereiding 

 Leg in de vorm aluminiumfolie op de bodem zodat deze aan de korte zijde aan beide 
kanten uitsteekt 

 Doe op een bord een scheut rum met wat water en een weinig bloemsuiker 
 Drenk hier de koekjes in met de niet gesuikerde kant 
 Leg deze dan met de gesuikerde kant op de bodem van de vorm 
 Eieren breken en eiwit scheiden van het geel 
 Eeiwit tot schuim kloppen 
 Vervolgens de slagroom stijfkloppen 
 Planta en de bloemsuiker goed opkloppen 
 Gelatine in koud water weken 
 daarna in ¼ tas warm water oplossen 
 Voeg hierbij de advocaat en meng 
 Doe dan dit mengsel bij het beslag van boter en eieren en bloemsuiker 
 Voeg dan pas de eiwitten, en als laatste de room toe 
 goed mengen 
 Het beslag is klaar en kan gedeeltelijk op de eerste laag koekjes in de vorm gegoten 

worden leg hierop de volgende laag aan 2 kanten gedrenkte koekjes, daarna weer een 
laag beslag en eindig met aan de niet gesuikerde kant gedrenkte koekjes 

 Zet de taart minstens 3 à 4 uur in de koelkast 
 Voor een nog beter resultaat een ganse nacht 
 Snij de zijkanten los van de vorm stort de taart op een schotel 
 verwijder de vorm 
 Indien nodig kan je de taart versieren naar eigen smaak 
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