HOOFDGERECHTEN

LIESELOTS
Kalkoenrollade met
peperkoek en appeltjes
Het opbinden van de kalkoen is
niet zo eenvoudig als je dit voor de
eerste keer doet. Oefen dus al eens
op voorhand, voor een stressvrij
kerstfeest.

BEREIDING

INGREDIENTEN (6 PERS)
- 1kg kalkoenfilet
- 6 appelen
- 2 eetlepels bladpeterselie
- 200 ml room
- 400 ml kippenbouillon
- 30 ml cognac
- Boter, olijfolie, peper en zout
Voor de vulling:
- 2 appelen
- 1 ui
- 1 teen knoflook
- 100 gram blokjes spek
- 1 ei
- 3 sneetjes peperkoek

1. Verwarm de oven voor op 190°C. Pel de ui
en de knoflook en snipper fijn. Snij 2 appelen
en de peperkoek in kleine blokjes. Hak de
pistachenoten iets kleiner.
2. Verhit een pan met boter en olijfolie. Bak
er eerst de ui en knoflook in. Voeg dan de
pancetta toe en roerbak. Voeg na twee
minuten de appel- en peperkoekblokjes en de
pistachenoten toe. Kruid met peper en zout,
neem van het vuur.
3. Snij de kalkoenfilet open tot 1 grote lap.
Meng het losgeklopte ei nog met de appelpeperkoekvulling. Verdeel drie vierde van de
vulling over de kalkoen en rol op – hou de
rest van de vulling apart. Bind de kalkoen vast
met keukentouw. Snij het hoedje van
6 appelen, hol ze uit en vul ze met de rest van
de vulling. Leg ze in een ovenschaal.

VERVOLG Kalkoenrollade

4. Smelt wat boter in een pan, bak er de
kalkoenfilet rondom rond in aan tot hij mooi
dichtschroeit. Leg daarna in een ovenschaal
en zet gedurende 25 minuten samen met de
gevulde appelen in de oven.
5. Blus het aanbaksel van de pan los met
de cognac en de kippenbouillon. Laat tot
de helft inkoken. Voeg de room toe en laat
nog even tegen de kook aan indikken. Bind
eventueel met een blonde roux. Breng nog op
smaak met peper en zout.
6. Haal de kalkoenrollade uit de oven, laat
even rusten onder aluminiumfolie en snij dan
in plakjes. Werk af met gesnipperde bladpeterselie en serveer met de gevulde appeltjes en
kroketjes.
(Foto © Libelle Lekker)

HOOFDGERECHTEN

ANNE-SOPHIE’s
Parelcouscous met
paddenstoelen en
pompoen

INGREDIENTEN
(4 à 6 PERS.)

BEREIDING

- 20 gedroogde wilde paddenstoelen
- 8 flinke champignons
- 1 flespompoen
(ontpit en gesneden)
- 200 gr verse geitenkaas
- 55 gr (zachte) boter
- 200 gr parelcouscous
- 1 teentje knoflook (fijn gesneden)
- 2 sjalotjes (fijn gehakt)
- 2 laurierblaadjes
- 3 takjes rozemarijn
- 3 takjes tijm
- 3 eetlepels olijfolie
- 1 klein handje verse morieljes
- 1 handje wilde knoflookblaadjes
- scheutje citroensap
- peper en zout

1. Week de gedroogde paddenstoelen 10 min.
in 2 dl kokend water.
2. Verwarm de oven voor op 200 °C. Leg de
grote champignons en de plakken pompoen
op 2 verschillende bakplaten, besprenkel met
olijfolie, breng op smaak met peper en zout
en bestrooi met rozemarijn en tijm. Bak de
champignons 20 minuten en de pompoen
ongeveer 35 minuten.
3. Laat de sjalotjes in de boter smelten. Spoel
de parelcouscous af en voeg toe. Voeg ook de
dragon, de laurier en het weekwater van de
paddenstoelen toe. Vul de pan met water tot
2 cm boven de gort. Laat 25 minuten heel
zachtjes koken, tot de parelcouscous net zacht
wordt.

VERVOLG Parelcouscous

4. Meng de boter en de knoflook door elkaar.
Laat de morieljes in de helft van de knoflookboter kleuren. Zet weg. Snijd de gebakken champignons in plakjes en voeg aan de
parelcouscous toe, met de pompoen en het
kookvocht van de gebakken groenten (als dat
er is).
5. Verwarm het geheel op zacht vuur met de
wilde knoflook, de resterende knoflookboter
en een scheutje citroensap. Roer tot de blaadjes zacht worden.
6. Voeg van het vuur de helft van de geitenkaas en de morieljes toe. Strooi de resterende
kaas erover en dien op.
Tip: Je kan de wilde knoflook en morieljes, als
je ze niet vindt, ook vervangen door spinazieblaadjes en cantharellen.

HOOFDGERECHTEN

TOMS
Ballekes in tomatensaus
van Peter Jef

INGREDIENTEN
(4 à 6 PERS.)

BEREIDING

- 1 potje geconcentreerde
tomatenpuree
- 1 blik gepelde tomaten
- 1 brik vloeibaar tomatenconcentraat
- 1 rundsbouillonblokje
- 600 gr gehakt
- 50 gr paneermeel
- 1 ei
- tijm, laurier
- boter
- 1 ui per persoon

Voor de ballekes:
Voeg de eieren en het paneermeel bij het gehakt tot het niet meer plakt aan de vingers.
Ballekes rollen (niet te klein).
Voor de saus:
Uien fijnsnijden en fruiten in boter, als ze
glazig zijn een bodempje water toevoegen.
Tomatenpuree en gepelde tomaten en vloeibare tomatenconcentraat bijvoegen, alles laten
pruttelen op een laag vuurke.
De gerolde ballekes, ongebakken, erbij doen,
tijm en laurier (niet te zuinig) en rundsbouillon toevoegen. Alles een uur tot anderhalf uur
laten sudderen.
Opdienen met verse frietjes.
Tip: Maak de saus een dag op voorhand.
(Foto © Libelle Lekker)

HOOFDGERECHTEN

JARI’s
Varkenswangetjes
in donker bier

INGREDIENTEN (6 PERS.)

BEREIDING

- 1 kg varkenswangetjes
- 2,5 dl goeie bruine fond
- 1 flesje donker bier
(bij voorkeur St. Bernardus of
Rochefort 10)
- 1 koffielepel scherpe mosterd
- 2 blaadjes laurier
- 2 eetlepels bruine suiker
- 2 eetlepels balsamicoazijn
- 1 eetlepel bloem
- 1 teentje look
- 1 grote ui
- klein bosje tijm
- peper en zout naar smaak
- stukje fondant chocolade

1. Ontvlies de wangetjes (of laat dat vooraf
door de slager doen), kruid ze flink met peper
en zout aan beide zijden en schroei ze dicht in
de hete vetstof. Bij voorkeur in een kleefpan,
het aanbaksel kan je achteraf nog gebruiken.
2. Snipper de ui en het teentje look en fruit
deze gedurende 5 minuten in een kookpot.
Voeg de lepel bloem toe, laat al roerend even
meebakken en blus met de fond.
3. Voeg de wangetjes, het bier, mosterd, de
kruiden, suiker en azijn toe. Zet het vuur laag
zodat de saus zeer zachtjes pruttelt.
4. Blus de pan waarin de wangetjes gebakken zijn met een beetje water, schraap de
braadresten los en voeg deze eveneens toe aan
de kookpot.
5. Controleer regelmatig de gaarheid van de
wangetjes. Je moet een vork er gemakkelijk
kunnen inprikken. De gaartijd schommelt,
dus best na anderhalf uur te controleren.

VERVOLG Varkenswangetjes

6. Als de varkenswangetjes mals zijn koel je
de kookpot snel af met ijswater en plaats je
de kookpot in de koelkast. De dag nadien
opwarmen op een warm vuurtje.
7. Voeg tijdens het opwarmen de chocolade
toe, en eventueel nog wat azijn naar smaak.
Let er tijdens het opwarmen op dat de wangetjes niet uit elkaar vallen. Roer dus voorzichtig of warm op in de oven.
Tip: Serveer met kroketjes en seizoengroenten
naar keuze bijvoorbeeld gestoofde spruitjes en
worteltjes. Zo breng je wat kleur in je bord.
(Foto © Libelle Lekker)

HOOFDGERECHTEN

GEMMA’s
Risotto met gemengde
herfstpaddenstoelen

INGREDIENTEN (4 PERS.)

BEREIDING

- 250 gr Risottorijst (arborio)
- 2 teentjes knoflook
- 1 sjalot
- 80 gr parmezaanse kaas
- 1 glas witte wijn
- 1 liter warme bouillon
(groente of rijst)
- 400 gr gemengde herfstpaddenstoelen
- 2 eetlepels gehakte peterselie
- truffelolie en olijfolie
- boter
- peper en zout

1. Hak de peterselie fijn en rasp de parmezaanse kaas. Snipper de sjalot. Reinig de
paddenstoelen en snij ze in kleine stukjes.
Snipper de knoflook.
2. Fruit de sjalot in olijfolie. Doe er de rijst
bij en roer tot alle korrels glazig zijn. Blus met
de witte wijn en roer tot alle vocht is opgenomen. Schenk er dan een pollepel bouillon
over. Voeg regelmatig bouillon toe en roer.
Wanneer de rijstkorrel zacht is geworden is de
risotto klaar (± 20 min).
3. Bak ondertussen in een pan het knoflook
en de paddenstoelen in boter kort op een
hoog vuur. Kruid met peper en zout en strooi
er de gehakte peterselie onder (houd nog een
deel peterselie over).
4. Meng de paddenstoelen en de Parmezaanse
kaas met de risotto. Werk af met de gehakte
peterselie en truffelolie.
Tip: Wanneer er geen herfstpaddenstoelen voorhanden zijn, kan je eekhoorntjesbrood, cantharellen of oesterzwammen gebruiken.
(Foto © KokenmetJamie)

HOOFDGERECHTEN

JOANS
Snelle coq au vin

INGREDIENTEN (4 PERS.)

BEREIDING

- 500 gr kippendijfilet of kipfilet
- 300 ml rode wijn
- 300 ml kippenbouillon
- 150 gr spekreepjes
- 2 el bloem
- 250 gr kastanjechampignons
- 2 tenen knoflook en 1 ui
- 3 tl Provençaalse kruiden

1. Begin met het schoonmaken van de champignons en snijd in partjes. Snipper de ui en
snijd de knoflook fijn. Snijd de kippendijfilet
in stukjes.
2. Bak de spekjes mooi bruin. Bak vervolgens
ook de kip bruin. Haal vervolgens de kip en
spek uit de pan en bak daarna de ui, champignons en knoflook aan. Voeg na een paar
minuten de bloem toe en roer even goed door
elkaar.
3. Doe de wijn erbij en breng aan de kook.
Als het kookt kan de bouillon erbij samen
met de kruiden, kip en spek. Laat alles nu
een minuut of 15-20 pruttelen op een zacht
vuurtje.
Tip: Als de saus op het einde te dun is, kan je
wat maïzena toevoegen.
(Foto © Cookidoo)

HOOFDGERECHTEN

HADEWICHS
Fazantfilets op brabantse
wijze

INGREDIENTEN
(4 PERS.)

BEREIDING

- 800 g fazantfilets
- 200 g gerookte spekblokjes
- 6 witloofstronkjes
- 2 dl Palm (amberbier) volgens
klassiek recept maar ik gebruik
bruine Maredsous
- room2 dl
- suiker1 eetl.
- 3 eetl. boter
- 15 korianderbolletjes
- nootmuskaat
- peper en zout
- instantsausbinder

1. Plet de korianderbolletjes tussen 2 lepels.
Snij de witloofstronken middendoor en verwijder de harde, bittere kern.
2. Laat 1 eetl. boter smelten in een kookpan
en leg er de stukken witloof naast elkaar in.
Kruid met peper, zout en nootmuskaat en
strooi er 1 eetl. suiker over. Laat het witloof
rondom kleuren. Smelt 1 eetl. boter in een
braadpan en bak de blokjes spek op een matig
vuur. Haal ze uit de pan.
3. Voeg 1 eetl. boter toe en bak de fazantfilets
rondom goudbruin. Kruid ze met peper en
haal ze uit de pan.
4. Giet het bier in de pan en maak de
braadresten los. Laat even doorkoken en voeg
de korianderbolletjes en de room toe. Laat
nog 2 min. koken en bind dan lichtjes met
sausbinder. Schik het vlees in het midden
van een ruime ovenschotel met daar rond het
witloof. Verdeel de gebakken spekblokjes over
het vlees. Giet de saus gelijkmatig over de
schotel en laat afgedekt 25 min. gaar worden
in een voorverwarmde oven op 200 °C. Neem
de laatste 5 min. het deksel weg om lichtjes
te laten kleuren. Dien op met kroketjes of
pommes duchesses. (Foto © Colruyt)

(20 min. + 25 min. in de oven)

HOOFDGERECHTEN

NOÉMIE’s
Aubergines op
Italiaanse wijze

INGREDIENTEN
(6 PERS.)

BEREIDING (voorbereiding 35 min.

- 800 g aubergines
- 20 g margarine			
- 1 ui				
- 2 eetlepels tarwemeelbloem
- 1 groot blik gepelde tomaten
- 20 cl olijfolie
- zout, peper			
- tijm
- wilde marjolein
- 2 eetlepels bloem
- 2 eieren
- 60 g geraspte Parmezaanse kaas
- 2 teentjes knoflook

1. De aubergines wassen en goed drogen. Ze
in schijven van ongeveer 1 cm dik snijden. Ze
bestrooien met zout en ongeveer 15 minuten
laten uitzweten.

kooktijd 40 min.)

2. De kleingesneden ui aanbraden in boter en
bestrooien met bloem. Omscheppend enkele
minuten laten stoven, de tomaten toevoegen,
15 minuten laten door sudderen. De geperste
knoflook, de kruiden, zout en peper toevoegen. De schijven aubergines droogdeppen,
door de bloem en vervolgens door het opgeklopte ei halen.
3. Bruin braden in olijfolie. Ze op keukenpapier uit laten lekken.
4. In een gratineerschaal een laag aubergines
leggen, bestrooien met de kaas, vervolgens
tomatensaus overgieten, nogmaals een laag
aubergines aanbrengen en het geheel overgieten met de rest van de saus.
5. In 40 minuten gaar laten worden in de
oven op 180°.

