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Ganda-geitje 

(timbaaltje van geitenkaas, zongedroogde tomaat en gandaham) 
 
 
 
Ingrediënten (12 personen):   
 
120 gr Ganda ham, 120 gr Livar ham, 120 gr andere ham 
½ pond schaafbare geitenkaas 
1 potje (fijngesneden) 
1 el verse bieslook 
1 sjalotje, gesnipperd 
24 groene olijven, fijngehakt 
30 geplede amandelen of pijnboompitten (geroosterd) 
olijfolie, extra vierge 
balsamicoazijn 
1 tl fijngehakte kervel 
1 tl fijngehakte munt 
1 tl fijngehakte koriander 
Peper, zout, cayennepeper 
1 zakje slamix (met rucola) 
    
    
Bereiding 
Rooster pijnboompitten of amandelen in een bakpan zonder olie/boter. Snijd ze klein 
na het roosteren. Snij de geitenkaas in kleine blokjes en meng ze met de sjalotjes, 
de groene olijven, de amandelen, de groene kruiden en 1 a 2 el olijfolie. Voeg peter 
zout en cayennepeper naar smaak toe. Drapeer 3 plakken verschillende ham op de 
buitenkant van een bord. Meng 1 el balsimico en 1 el olijfolie en wentel de slamix 
hierin. Leg in het midden van het bord een klein bedje van sla. Leg daarop een kleine 
ronde steker. Vul de steker met het kaasmengsel en daarbovenop de zongedroogde 
tomaat. Verwijder de steker en garneer met takjes kruiden. 
 
 
 
Wijntip 
Sancerre( voorkeur) of Pouilly fume of een andere strakke wijn gemaakt van de sauvignon blanc 
druif 



Chapignons league 

(3 verschillend gevulde champignons) 
 
 
 
Ingrediënten (12p):   
 
36 grote champignons en wat champignons voor  
de vulling. 
 
250 gr spekblokjes 
2 sjalotjes, gesnipperd 
1 el peterselie, fijngehakt 
 
200 gr kleine garnalen 
50 gr roomboter 
Zakje epixkruiden 
 
120 g pancetta of serrano ham 
4 zongedroogde tomaatjes fijngesneden. 
zout en vers gemalen zwarte peper 
4 el olijfolie 
    
Voorbereiding 
Borstel de champignons schoon. Houd 36 wat groter exemplaren apart en breek er 
het steeltje uit. Snijd de steeltjes en de rest van de champignons fijn.  
 
Indien de hoeden groot zijn, kun je ze in een pan met wat olie of boter voorbakken 
aan twee kanten. 
 
Vulling1: bak de spekblokjes in een pannetje. Voeg sjalotjes en later knoflook toe. 
Bak 1/3 van de fijngehakte champignons mee. voeg 2 el peterselie toe. Zout en 
peper naar smaak toevoegen. Vul de hoedjes met het mengsel. Bestrooi met wat 
kaas. 
 
Vulling 2: meng 50 gram roomboter met epix kruiden (of anders met knoflook, 
peterselie, bieslook, peper en zout). Vul de hoedjes met garnalen met daarop een 
klont van de ‘lookboter’. 
 
Vulling 3: Leg een stukje pancetta of serrano in het hoedje. Leg daarbovenop een 
schepje zongedroogde tomaat.  
 
Bereiding 
Gaar de champignons 10 tot 15 minuten in een hete oven. 
 
Wijntip 
Een lichte pinot noire uit de Bourgogne 



Saltimbocca 

(traditioneel italiaans gerecht met kalfsvlees, ham en salieblad) 
 

 
 
 
Ingrediënten (12p):   
 
12 Kalfsoesters of kalfslapjes 
(goedkopere variant: 6 varkenshaasjes) 
12 plakken prosciutto 
24 salieblaadjes 
4 el olijfolie 
120 gr boter 
3 dl marsala of droge witte wijn 
 
    
Voorbereiding 
Indien je geen dunne lapjes hebt: Leg het vlees tussen twee vellen plasticfolie en sla 
het gelijkmatig plat.  
Bestrooi het vlees met zout en peper. Beleg met prosciutto en leg er twee 
salieblaadjes op. Klap dubbel en maak vast met een prikker. 
 
 
Bereiding 
Bak het vlees kort in een beetje olie en boter aan twee kanten gaar. Gebruik 
meerdere pannen, want het vlees moet kort en heet gebakken worden, te veel vlees 
laat de pan te veel afkoelen. Bewaar op een warm bord onder aluminiumfolie.  
 
Giet de marsala in de pan en verhit op hoog vuur tot de wijn tot de helft is 
ingekookt.  en schraap aangebakken stukjes van de bodem. Lepel de saus over het 
vlees en serveer. 
 
Wijntip 
Rode Valpolicella of bardolino uit italie 



bijgerecht: Gevulde aardappel en broccoli 
 

 
 
 
Ingrediënten:   
 
12 grote kruimige aardappelen 
50 gr roomboter 
300 ml creme fraiche 
200 gr geraspte kaas 
3 el bieslook 
2 eieren, losgeklopt 
 
Broccoli 
Glaasje witte wijn    
    
 
 
 
 
 
 
Voorbereiding 
Pof de aardappelen in het midden van de oven in 1 uur gaar (korter kan ook door ze 
eerst in de magnetron te laten voorgaren). Snijd de aardappels doormidden en haal 
het kruim eruit. Houd de schil heel. Stamp het kruim met boter,creme fraiche, kaas 
en bieslook tot puree. Roer het ei er doorheen en schep het mengsel in de schillen.  
 
Snijd de broccoli in roosjes en doe in de pan. 
 
Bereiding 
Zet in de oven en bak nog 15 min tot de vulling goudbruin is. 
Kook de broccoli in 15 min gaar in een pannetje met een glaasje witte wijn 
aangevuld met wat water en zout. 
 
 

 



Tof peertje 

(in witte wijn gestoofd peertje met perenmousse en ijs) 
 
 
 
Ingrediënten (12p):   
 
12 stoofperen 
3 handperen (doyenne) 
1 fles witte wijn  
200 gram suiker  
1/2 citroen 
6 plakjes bladerdeeg 
Snufje kaneel. 
 
Mousse: 
200 gram vruchtvlees van peer 
6 blaadjes gelatine 
4 eierdooiers 
75 gram suiker  
 

Lekker ijs bijvoorbeeld kaneelijs   
    
Voorbereiding: 
Schil peren gelijkmatig en laat steeltjes eraan zitten. witte wijn, citroensap en suiker 
aan de kook brengen en roeren tot suiker opgelost is. Peren toevoegen, deksel op 
pan doen en peren gedurende 25 min.hierin pocheren (de peertjes moeten zacht zijn 
maar niet uit elkaar vallen). Haal de peertjes uit de pan en kook het vocht in tot een 
siroop.   
 
Snij uit elk plakje bladerdeeg ook 12 ‘peertjes’ en  bestrooi ze met suiker en kaneel,  
Laat na het uitsnijden 20 min. in koelkast rusten. 
 
Week 6 blaadjes gelatine in water. Haal de handperen uit de pan en verwijder 
steeltje en klokhuis. Pureer het met een staafmixer. Roer de uitgeknepen 
gelatineblaadjes door de nog warme puree. De eierdooiers samen met de suiker 
luchtig kloppen. De puree bij de dooiermassa voegen en voorzichtig door elkaar 
scheppen. Laat afkoelen in de koeling.   
 
Bereiding: 
Bestrijk het bladerdeeg met eigeel en bak het in een oven van 225 graden C, 
gedurende 20 min. Tijdens het bakken temperatuur verlagen tot 175 graden C. 
Maak de siroop warm. Serveer op een bord een peertje met warme siroop, een 
bolletje mousse, het bladerdeegvormpje en een bolletje ijs. Garneer eventueel met 
een blaadje munt. 
 
Wijntip 
Een  zoete witte mousserende wijn uit italie ( moscato d'asto ) 


