
 
 

Courgettebloemen met 
kaas 
Bijgerecht 2 personen 
De courgettebloem is een typisch voorjaarsproduct uit de 
Italiaanse keuken en is ook op andere lokale markten te vinden.  
Er bestaan twee soorten: de mannelijke bloem met een lange 
steel, en de vrouwelijke met een babycourgette als steel. In dit 
recept gebruiken we de eerste soort. Ze zijn teer en we raden 
 aan om ze direct na het kopen vers te eten en de binnenkant 
 van de stamper, die een bittere smaak kan hebben, te 
verwijderen. 

 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 8 courgettebloemen  
▪ 1 stuk Parmezaanse kaas 
▪ 120 g gorgonzolakaas op kamertemperatuur 
▪ 120 g roomkaas of ricotta op kamertemperatuur 
▪ 200 g tempurameel 
▪ 300 ml zeer koud bruisend mineraalwater 
▪ gemengde sla 
▪ nootmuskaat om direct te raspen 
▪ peper 
▪ 1out  
▪ 1 bosje verse salie 
▪ bakolie 
▪ ½ citroen, rasp 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de olie op middelhoog/laag vuur en voeg een verse salietak toe.  
2. Na 10 minuten zetten we het vuur uit, verwijderen we de salie en laten we het staan voor later. 
3. Rasp 60 g Parmezaanse kaas 
4. Klop met een vork de gorgonzola- en de roomkaas.  
5. Het hoeft niet helemaal homogeen te zijn.  
6. Vervolgens voegen we in één keer 50 g geraspte Parmezaanse kaas, een beetje zout, versgemalen zwarte 

peper en geraspte nootmuskaat toe. 
7. Open voorzichtig de bloem en vul de bloem met de kaascrème met behulp van een lepeltje of een 

spuitzak.  
8. Sluit de bloem zoals een snoepje.  
9. In een grote kom bereiden we het deeg voor de tempura: eerst gieten we het meel erin en dan voegen we 

het water toe.  
10. Let erop dat het water ijskoud is en meng het vervolgens met twee eetstokjes tot we een structuur krijgen 

die niet te vloeibaar maar ook niet te dik is.  
11. Verwarm de olie met de salie infusie.  
12. Dompel elke bloem in het tempuramengsel en laat het 3 minuten bakken. 
13. We serveren het gerecht warm, met de rest van de Parmezaanse kaas erop en een beetje geraspte citroen.  
14. Als er nog vulling over is, kunnen we die met een beetje room of melk opkloppen en als sausje gebruiken. 
 


