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Het menu: 
 
 
 
 

Een salade van drie soorten bieten met curly kale, geitenkaas en noten 
 
 

*** 
 
 

Gebakken kabeljauw met gegrilde pompoen, gegrilde gele en paarse peen, zilte 
aardappelen en peterselieolie 

 

*** 
 

Hangop met gemarineerde vijgen en ananas  
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Een salade van drie soorten bieten met curly kale, geitenkaas en 
noten 
 
 
Drie soorten biet 
 
Ingrediënten: 

 17 gele bieten  

 17 rode bieten  

 17 choggia bieten 
 
Mise en place: 
Schil de bieten en kook de bieten af. Als de bieten gaar zijn, dan koel je de bieten terug in 
koud water. Snij de bieten in gelijke partjes.  
 
Bereidingswijze: 
Serveer de drie soorten bieten met de overige onderdelen van het gerecht. 
 
 
Peterselie dressing 
 
Ingrediënten: 

 3 dl azijn 

 6 dl zonnebloemolie 

 1 bosje peterselie  

 Een ringetje ui naar smaak 

 Suiker naar smaak 
 

Mise en place: 
Doe de azijn, zonnebloemolie, peterselie en de ui in een maatbeker. Ga het met een 
staafmixer glad mixen. Voeg naar smaak suiker toe.  
 
Bereidingswijze: 
Meng de dressing met de curly kale en de bieten. Zorg ervoor dat de curly kale en de bieten 
goed op smaak zijn. 
Serveer het met de overige onderdelen van het gerecht. 
 
 
Curly kale/geitenkaas/noten 
 
Ingrediënten: 

 Curly kale naar smaak 
 Geitenkaas naar smaak 

 Noten naar smaak 
 

Mise en place: 
Maak de curly kale schoon als dat nodig is en portioneer de geitenkaas. 
  
 
Bereidingswijze: 
Serveer de curly kale met de geitenkaas, noten en de drie soorten bieten. 
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Gebakken kabeljauw met gegrilde pompoen, gegrilde gele en 
paarse peen, zilte aardappelen en peterselieolie 
 
 
Kabeljauw 
 
Ingrediënten: 

 3 kilo kabeljauw 
 
Mise en place: 
Portioneer de kabeljauw. Leg de kabeljauw afgedekt weg in de koelkast. 
 
Bereidingswijze: 
Breng de kabeljauw op smaak met peper en zout. Bak de kabeljauw in hete olie en boter. 
Serveer de kabeljauw met de overige onderdelen van het gerecht. 
 
 
Gegrilde pompoen, gegrilde gele en paarse peen 
 
Ingrediënten: 

 3 pompoenen ongeveer 1 kilo 

 5 gele penen 

 5 paarse penen 

 Knoflook - 3 bollen 

 Verse rozemarijn - 12 takjes 

 Olijfolie - 20 eetlepels 

 Citroensap - 4 eetlepel 

 Peper en zout naar smaak 
 
Mise en place: 

1. Verwarm de oven voor op 220 graden. 
2. Snij de pompoen in tweeën en verwijder met een lepel de pitten.  
3. Snij de pompoen in halve maantjes (de schil laat je zitten). 
4. Schil de gele en paarse peen en snij ze in gelijke schuine stukken.  
5. Beleg een bakplaat met bakfolie en leg hier de pompoenen de peen op. 
6. Voeg de losse tenen knoflook toe aan de pompoen en peen. 
7. Trek grof de blaadjes van de steeltjes rozemarijn en verdeel over de pompoen en 

peen. 
8. Schenk de olijfolie en citroensap erover en bestrooi met peper en zout 
9. Hussel alles een beetje door elkaar en plaats in de oven voor 40 minuten 
10. Schep het halverwege even om 

 
Bereidingswijze: 
Serveer de gegrilde pompoen, gegrilde gele en paarse peen met de overige onderdelen van 
het gerecht. 
 
 
  

http://www.voedzaamensnel.nl/tag/knoflook/
http://www.voedzaamensnel.nl/tag/verse-rozemarijn/
http://www.voedzaamensnel.nl/tag/olijfolie/
http://www.voedzaamensnel.nl/tag/citroensap/
http://www.voedzaamensnel.nl/tag/peper/
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Zilte aardappelen 
 
Ingrediënten: 

 17 zilte aardappelen; 
 
Mise en place: 
Tourneer de zilte aardappelen en kook ze beetgaar af. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de zilte aardappelen met de overige onderdelen van het gerecht. 
 

Peterselieolie 
 
Ingrediënten: 

 1 bosje bladpeterselie; 

 4 teentjes knoflook; 

 4 dl olijfolie extra vergine; 

 Zeezout en versgemalen peper. 
 
Mise en place: 
Pluk de peterselie en pel de knoflook. 
Blancheer dit heel kort in kokend water en spoel direct af met koud water. 
Laat de peterselie en de knoflook goed uitlekken en pureer het in de keukenmachine. Voeg 
langzaam olie toe. Breng het opsmaak met peper en zout.   
 
Bereidingswijze: 
Serveer de peterselieolie met de overige onderdelen van het gerecht. 
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Hangop met gemarineerde vijgen en ananas  
 
 
Hangop 
 
Ingrediënten: 

 3 liter volle yoghurt  

 750 ml slagroom 

 3 vanillestokjes  

 15 eetlepels suiker 
 
Mise en place: 
Spoel een schone theedoek onder de kraan en wring goed uit. Hang een zeef over een grote 
kom. Leg de theedoek erin en giet de yoghurt erin. Laat min. 6u uitlekken in de koelkast. (dit 
is al voor jullie gedaan). 
Snijd het vanillestokje open, schraap met een mesje het merg eruit. Roer door de uitgelekte 
yoghurt. 
Klop de slagroom op met de suiker. Spatel voorzichtig door de uitgelekte yoghurt. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de hangop met de overige onderdelen van het gerecht. 
 
 
Gemarineerde vijgen en ananas 
 
Ingrediënten: 

 1 fles port 

 1 kaneelstokje 

 1 vanillestokje  

 3 laurierblaadjes  

 150 gram suiker 

 17 vijgen 

 2 ananassen  

 maïzena  
 
Mise en place: 
Doe de port, kaneelstokje, vanillestokje, laurierblaadjes en de suiker in een pan en breng het 
aan de kook. Als de suiker is opgelost haal je de pan van het vuur. Pel de vijgen en voeg de 
vijgen aan het hete vocht toe. Kook het geheel eventjes door. Voor de binding kan je 
eventueel maïzena toevoegen.  
Snijd de ananas in gelijke blokjes van 1 cm. Leg de geneden ananas weg. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de gemarineerde vijgen en ananas met de overige onderdelen van het gerecht. 

 


