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Asperges a la Parmazan  
 

 
Ingrediënten voor 10 personen  

 
1200 gram asperges, 10 kleine wortels, peper / zout  

10 eetlepels olie  

5 eetlepels appelsap  

250 gram parmazaanse kaas (stuk)  

10 dunneplakken serrano ham  

8 eetlepels witte balsamico  

Bakpapier  
 

 

 

Bereidingswijze  
Rasp de parmazaan. Beleg een bakplaat en strooi de kaas in een rechthoek van c.a. ½ cm eroverheen. 

Bak de kaas 5 a 8 minuten in een voorverwarmde oven op 200 graden C. tot de parmazaan diepbruin 

gesmolten is. Laat de kaas afkoelen.  

Was de asperges en snijd de houtige uiteinden af. Schil de wortels, laat eventueel een deel van de 

groene blaadjes eraan zitten en was de wortels. Snijd de toppen van de asperges en snijd de rest van 

de asperges in schijfjes. Snijd de toppen van de aspreges en de wortels in de lengte doormidden , of 

in vieren. Gaar de wortels c.a. 6 minuten in een laage water met zout. Voeg na 3 minuten de 

asperges toe. Giet de wortels en asperges af en laat ze afkoelen.  

Snijd de plakjes ham, in de lengte doormidden. Bak de ham knapperig in een eetlepel olie en haal 

hem uit de pan. Roer de balsamico en de appelsap door het bakvet en breng op smaak. Roer er 4 

eetlepels olie doorheen. Giet het mengsel door de wortels en de asperges. Breek de parmazaan in 

stukjes. Voeg de ham en de parmazaan chips toe aan de salade. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Wijn: Epicuro Vermentio, Puglia, Italië  
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Forel in zoutkorst met romige asperges 
 
 
 
 
 

Ingrediënten voor 10 personen 

 
Slagroom (300 ml) 

witte asperges (1500 gram) 

Boter (50 gram) 

Eiwitten (6 ) 

Grof zeezout (6 kilo) 

Dille (30 takjes) 

Citroen (5 ) 

Hele Zalm forellen (8 ) 

Aardappelkroketjes (5 zakken) 

 
 
 

Bereidingswijze 

 

 
Verwarm de oven voor op 200 °C. 

Pers en rasp de citroen. 

Klop de eiwitten los. 

Vul de buikholte van de forellen met wat citroenrasp en een takje dille. 

Meng het zout in een kom met het eiwit tot het eruit ziet als nat zand. 

Spreid in een metalen braadslede een dikke laag zout uit. 

Leg de forellen op het zout en verdeel de rest van het zout erover. 

Schuif de braadslede in de oven en bak de forellen in 40 minuten gaar. 

Verwarm de boter in een hapjespan en schep de asperges erdoor. 

Sprenkel er een paar eetlepels citroensap over en smoor de asperges afgedekt in 10 minuten 

beetgaar. 

Schep de room met wat zout en peper erdoor en verwarm de asperges zonder deksel tot ze omhuld 

zijn door een romige saus. 

Hak de overige dille fijn en schep de dille door de asperges. 

Breek de zoutkorst open en leg de forellen op warme borden. 

Schep de asperges ernaast. 

Lekker met aardappelkroketjes. 

 
 

Wijn: Simonsig Chenin Blanc, Stellenbosch, Zuid-Afrika 
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Tiramisu met fruit  
 

Ingredienten 10 personen:  

 

- 500 gram frambozen voor de saus  

- 5 eetlepels witte basterdsuiker  

- 2 eetlepels citroensap  

- 600 Gram mascarpone  

- 400 ml slagroom  

- 8 eetlepels basterdsuiker door marscapone  

- 250 gram frambozen  

- 400 gram aardbeien  

- 400 gram blauwe bessen  

- 50 lange vingers  
 

 

Bereiding:  

Druk de 500 gram frambozen door de zeef en roer het opgevangen sap met de basterdsuiker en 

citroensap (naar smaak) door elkaar tot een gladde frambozensaus.  

Klop met een mixer de marcarpone met de slagroom , 8 eetlepels basterdsuiker en 1/3 deel van de 

frambozensaus tot een lobbig marscaponemengsel.  

Snijde aardbijen in vieren en schep deze in een kom met blauwe bessen en de overige frambozen 

door elkaar.  

Leg op elk bord 3 lange vingers naast elkaar, schep er wat frambozensap, mascarponemengsel 

en fruit op. Daar bovenop weer lange vingers marscapone en fruit. Zo snel mogelijk koel zetten. 

 
 
 

 
 
 
Wijn: Fosso della rosa brachetto, Piemonte, Italië 


