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Wil je wel een fijn paasfeest maar geen ingewikkeld en zwaar menu? 
Verras je gezin met supervers lentegroen, recht van de boer, en een chic bio-eitje
uit de dop. De traditionele lamskoteletjes met gratin mogen natuurlijk niet ontbreken. 
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Zonder eitjes geen Pasen. Een  mini-
omelet is supersimpel; pimp het
met zalmeitjes en serveer in de dop
zelf - verrassing alom. Met kakelver-
se scharreleieren of bio-eieren
smaakt zo’n hapje natuurlijk het lek-
kerst. 

Maak met je schaar een gat in de eierschaal, op
drie vierde van de hoogte, en knip er voorzichtig
het dopje af. Vang het ei op in een kom, spoel de
lege schaal goed uit en laat omgekeerd uitdrup-
pen. Meng de eitjes in een kom met de room,
peper en zout en klop even op. Zet het vuur niet
te hard, doe een klontje boter in de pan, laat
zachtjes smelten en giet er het eimengsel bij.
Roer en haal de pan van het vuur net voor het ei
gestold is. Zet de lege schalen in een decoratief
eierdopje, leg op de bodem een laag grof zout
om je ei te stabiliseren en vul elke schaal tot over
de rand met het roerei. Versier met een theele-
pel zalmeitjes en een cress-blaadje. Dien met-
een op!

4 4 bio-eieren (of verse eieren van
je eigen kippen)

4 een potje zalmeitjes
4 60 ml room of zure room
4 cress van rood mosterdblad
4 grof zout

PasenFijne

TIP
Laat de boter in je pan
altijd zachtjes smelten,
voor een omelet of
roerei. Ze mag vooral
niet bruin kleuren!

Eitjes uit
de dop

APERITIEFHAPJE



Maak eerst je gratin: die heeft tijd nodig
om te garen. Schil en snij de aardappelen
in fijne plakjes. Pel een teentje look, snij
doormidden en wrijf er de bodem en de
randen van je ovenschaaltjes mee in. Be-
boter ze, vul met aardappelschijfjes en
snipper er de look tussen. Giet de room en
de melk samen, voeg er flink wat nootmus-
kaat, peper en zout aan toe, meng goed en
verdeel over de 4 schaaltjes; je aardappelen
moeten bijna onderstaan. Werk af met een
royale laag emmentaler. Zet 35 minuten in
de oven (prik er af en toe met een mes in, elke
aardappel gaart anders) op 180°C.
Kook ondertussen je wortelen. Schuur ze
met een borsteltje schoon onder de kraan,
schil ze niet en laat er ruim 3 centimeter loof
aanzitten. Neem een pan waarin de wortelen
mooi plat kunnen liggen, vul met water tot ze
net onder staan en voeg er een blaadje laurier,
een klontje boter, peper, zout en een snuifje
suiker aan toe. Kook tot ze gaar maar nog knap-
perig zijn. Laat ze in het water liggen tot het
moment dat je ze serveert: zo blijven ze glim-
mend.
Bestrooi je lamskoteletten aan beide zijden

met flink wat peper en zout. Doe een klontje
boter of een scheut olijfolie in een vleespan,
laat goed heet worden en bak je koteletten aan
beide zijden bruin. Haal ze uit de pan en hou ze
warm onder aluminium folie. Giet het vet uit
de pan, zet terug op het vuur, deglaceer de
vleesrestjes met bruine fond en voeg peper en
zout toe. Laat tot de helft inkoken, meng er een
paar klontjes boter en een scheutje cognac (of
sherry of porto) door, zeef en dien apart op.

SOFIE kooktSofie Dumont is de chef van Les Eleveurs in Halle.

Elke week stelt zij enkele frisse gerechten voor

die u zo kan klaarmaken bij u thuis.
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Mozzarella met groene asperges

Mozzarella di bufala

61VERVOLG

Met enkele blaadjes
cressen geef je 

je gerechten 
een echte boost

Met zo’n groen-wit bord roep je meteen de lente op. De zachte smaak van de asperges
en de smeuïge mozzarella krijgen een boost door de pittige cressen 
en lichtzure kiwibes: een voorgerechtje bomvol contrasten! 

PER BORD:
4 een halve tot een derde bol
echte mozzarella di bufala

4 10 groene asperges of 
aspergepunten

4 5 kiwibessen
4 een kwartje peer
4 een handvol cressen: mosterd-
blad, rode biet, radijs, broccoli,
rucola, raapsteel.

4 je allerbeste olijfolie

Stoom de asperges (schillen hoeft niet); laat ze
vooral niet te gaar worden. Giet er wat olijfolie
over - daar gaan ze mooi van blinken - en leg ze
nog lauw op het bord. Snij de mozzarella in een
paar dikke plakken en strooi er grof zout en pe-
per over. Snij de peer in plakjes (schil ze niet) en
de kiwibessen doormidden, was de cressen en
schik op het bord. Serveer de olijfolie apart -
neem de allerbeste die je in huis hebt.

Cressen zijn 
babygroenten

Lamskoteletjes met gratin
Hoe zot je je menu ook maakt, op Pasen verwacht iedereen echt wel lam
op z’n bord. Hou het simpel, met een paar vers geplukte wortelen en
een klassieke maar oh zo  lekkere gratin. 

4 8 wortels, het liefst vers 
van de boer

4 8 grote of 12 kleine 
lamskoteletten

4 400 ml bruine fond
4 een blaadje laurier
4 cognac, sherry of porto
4 boter

VOOR DE GRATIN
DAUPHINOIS:
4 800 gram aardappelen
4 2 à 3 teentjes look
4 250 ml room
4 250 ml melk
4 250 gram gemalen emmentaler
4 4 ovenschaaltjes 
(eenpersoonsportie)

Mozzarella van buffelmelk is een
echte delicatesse en niet te ver-
gelijken met de (goedkope) va-
riant van koemelk. De beste
koop je in de kaaswinkel of de

Italiaanse delicatessenzaak: daar
ben je zeker dat het echte en ver-
se ‘bufala’ is. Eet zo snel mogelijk
op, voor de zoete, romige smaak
verzuurt - hoe verser hoe beter.

Zo’n topmozzarella heeft niet
veel extra nodig, hooguit wat
grof zout en een klein scheutje
fruitige maar niet te sterke olijf-
olie. 

HOOFDGERECHT

VOORGERECHT

Cressen zijn heel jonge groenteblaadjes die
geoogst worden wanneer ze amper een
paar centimeter hoog staan; echte ba-
bygroenten, dus. Ze ogen niet alleen aller-
decoratiefst maar smaken ook nog eens
verbluffend sterk. 
Cressenkweker Dirk De Middeleer van De
Bieselenberg: «Wij kweken onze cressen
niet op water, zoals de grote commerciële
bedrijven, maar in aarde, in frisse omstan-
digheden. Daardoor groeien de plantjes
veel trager en zijn ze pas na 10 tot 12 dagen
oogstbaar. Op water, in een warme serre, is
dat zo’n 5 dagen. Die traagheid zorgt voor
echte smaakbommen.» 
Verwar cressen niet met spruit- of kiem-
groenten zoals alfalfa: dat zijn nog maar net
gekiemde zaden, waar geen aarde aan te
pas komt. Lekkere cressen zijn rood en
groen mosterdblad, rode biet, radijs, broc-
coli, rucola en raapsteel. 
www.bieselenberg.be

TIP
Serveer je gratin in
mini potjes: dat maakt
je menu meteen feeste-
lijk. Neem het liefst on-
diepe potjes, dat gaart
het snelst. Vul ze maar
voor drie vierde en zet
er een schaal onder:
gratin loopt erg makke-
lijk over, in de oven.
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Pers de pompelmoezen voor de vinaigrette, zeef het sap in een pannetje, voeg
de honing toe en laat voor de helft inkoken, tot een lichte siroop. Laat een
beetje afkoelen maar niet stollen. Schil de meloen en de mango’s, snij in
schijven en verdeel over de borden. Haal het wit en de velletjes van de
pompelmoes en de pomilo weg, verdeel in partjes en strooi die er in
stukjes over. Snij de ananaskers doormidden en voeg toe. Was de pos-
telein en laat uitdruppen: de blaadjes moeten nog licht vochtig zijn.
Doe ze in een kom, strooi er een paar eetlepels suiker over en
schud de kom lichtjes op, tot de blaadjes bedekt zijn met een
laagje suiker. Haal ze er voorzichtig uit, leg ze op de borden en
werk af met een paar bolletjes ijs. Druppel er als laatste de pom-

pelmoesvinaigrette over. En dan: lepelen! 

Makreel in ’t groen

Barbarakruid of 
winterkers  behoort 
tot de familie 
van de waterkers: 
heel pittig! 
En de blaadjes  
zitten nog bomvol 
vitaminen ook

Ik hou van lichte maar krachtige voorgerechtjes. Ook al ziet dit er als een onschuldig
slaatje uit, vergis je niet: het is een echte smaakbom! Een vinaigrette van kerstomaatjes
past perfect bij het zoetzoute van de makreel.

VOOR 4 PERSONEN:
4 2 gerookte makrelen
4 een stuk parmezaan 
van circa 100 gram

4 een handvol barbarakruid
4 een handvol jonge snijbiet
4 een handvol jonge raapstelen
4 tomaatvinaigrette

VOOR DE
TOMAATVINAIGRETTE:
4 8 kerstomaten
4 een tak bladpeterselie
4 100 ml olijfolie
4 50 ml witte balsamico-azijn

Maak eerst de vinaigrette. Snij de kerstomaten
met een scherp mes of schaar in zo klein moge-
lijke stukjes. Hak de bladpeterselie grof, voeg de
olie en de azijn toe en meng er de tomaten door.
Verwijder het vel van de makreel en snij hem in
plakjes van een centimeter dik. Snij de parme-
zaan in fijne reepjes. Was het bladgroen, laat uit-
druppen en leg in een maansikkel op de borden.
Overgiet elk bord met 2 à 3 eetlepels vinaigrette
en schik er de reepjes makreel en kaas over. Zet
de pepermolen op tafel, voor wie het nog pitti-
ger wil. 

Fruitsalade 
met postelein
Na een royale gratin dauphinois (en de vele chocoladen
paaseieren!) heb je alleen nog maar een gaatje vrij voor een
licht en fris fruitdessert. Maak het zonnig én  verrassend, met
gekristalliseerde blaadjes en bloemen van winterpostelein. 

4 een pomilo
4 2 mango’s
4 een roze pompelmoes
4 een halve meloen 
(of een hele meloenpeer 
of pepino)

4 een bakje ananaskers
4 een handvol 
winter postelein 
(blaadjes en  bloemen)

4 kristalsuiker
4 vanille-ijs

VOOR DE POMPELMOESVINAIGRETTE:
4 2 roze pompelmoezen
4 2 eetlepels honing

TIP
Winterpostelein heeft een
decoratieve vorm en een
sierlijk steeltje en wit
bloempje, en is heel zacht
van smaak: perfect om een
dessertbord mee te versie-
ren. Bovendien zit het ook
nog eens vol vitamine C. 

VOORGERECHT

DESSERT

«Mijn groenteboer is Dirk De Middeleer 
van De Bieselenberg in het Oost-Vlaamse
Sint-Lievens-Esse. Zijn groenten zijn echte

smaakbommen.»


