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Mexicaans menu 
2 personen 
In de Mexicaanse keuken vind je veel bonen, vlees en kleurrijke groenten en specerijen. Vaak geserveerd met een tortilla, wrap of quesadilla. 
Maar, de Mexicaanse keuken bestaat uit meer dan taco’s en tortilla’s. Maak bijvoorbeeld eens een avocadocrème soep of een bietensalade 
met mais. Met dit uitdagende viergangenmenu komt Mexico helemaal tot leven in je eigen keuken. 
 

Avocadocrème soep met krab 
Voorgerecht 

 15 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 1 el olijfolie 
 klein sjalotje, gesnipperd 
 300 ml visbouillon 
 1 avocado, eetrijp 
 ½ bosje koriander, grof gehakt 
 ¼ limoen 
 1 blikje krabvlees, uitgelekt 
 chilipepervlokken 
 4 eetbare bloemen, om te garneren (optioneel) 

 

Materiaal: blender of staafmixer 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verhit de olie en fruit hierin de sjalot in circa 4 minuten zacht.  
2. Voeg de visbouillon toe en breng aan de kook. 
3. Schep intussen het vruchtvlees uit de avocado en meng dit met de koriander en het limoensap.  
4. Giet de hete fond erbij en pureer in een blender of met een staafmixer tot een gladde soep. 
5. Giet in kommetjes en schep in elke kom een 2 lepels krabvlees.  
6. Bestrooi met de chilipeper en garneer met de bloemen.  
7. Serveer direct. 
 

TIP: Vervang in dit recept het krabvlees door Hollandse garnalen. Vervang de bloemen door verse groene 
kruiden, zoals koriander en dille. 
 
TIP: Krab en avocado houden van chardonnay. 
 

Bietensalade met forel en gepofte 
mais 
Tussengerecht 

 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 2 el olie 
 50 g mais, uitgelekt, blik 
 mespuntje komijnpoeder (djinten) 
 mespuntje kurkuma 
 1 el popcornmaïs 
 100 g gekookte bieten, geschild 
 75 g gerookte forelfilets 
 ½ rode peper, zonder zaadjes, in dunne reepjes 
 ¼ bosje koriander 

 

Materiaal: staafmixer 
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ZO MAAK JE HET: 
1. Verhit 1 eetlepel olie en fruit hierin de mais met de specerijen op een lage stand.  
2. Voeg een eetlepel water toe en laat afgedekt circa 5 minuten stoven.  
3. Pureer dit mengsel helemaal glad in een blender of met een staafmixer.  
4. Breng op smaak met zout. 
5. Verhit de rest van de olie in een zware pan met deksel en verdeel de popcornmaïs over de bodem.  
6. Zet de warmtebron op middelhoge stand en leg het deksel op de pan.  
7. Pof de mais in de afgesloten pan tot er geen geluid meer hoorbaar is en schakel de warmtebron uit. 
8. Snijd de bieten in dunne plakken en verdeel over 2 grote borden.  
9. Verdeel de forel in gelijke stukjes over de biet en bestrooi met de rode peper. 
10. Bedruppel met de maissaus en bestrooi met de popcorn.  
11. Garneer met een paar korianderblaadjes. 
 

TIP: Pof de mais voor dit recept niet zelf, maar gebruik kant-en-klare popcorn. 
 
TIP: Drink bij deze salade chardonnay of kies voor Pinot Gris 
 

Tortilla met kip en mole 
Hoofdgerecht 

 30 + 20 + 60 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 2 kleine tortillawraps 
 5 el olijfolie 
 50 g atjar tjampoer, pot 
 ¼ bosje koriander 
 2 partjes limoenen 

voor de saus 
 1 eetlepel olijfolie 
 1 ui (gesnipperd) 
 1 rode peper (grof gehakt) 
 snufje kaneelpoeder 
 snufje komijnpoeder (djinten) 
 snufje kruidnagelpoeder 
 100 ml tomatensaus 
 1 el blanke rozijnen 
 50 g pure chocolade  

voor het vlees 
 250 g kipfilets, in blokjes 
 ½ tl paprikapoeder 
 snufje chilipoeder 
 snufje kaneelpoeder 
 snufje komijnpoeder (djinten) 
 1 el olijfolie 
 2 el limoensap 

 

Materiaal: staafmixer 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. VOORBEREIDEN 
2. Verhit voor de saus (mole) de olie en fruit hierin de ui 5 minuten.  
3. Voeg de rode peper en specerijen toe en fruit nog 1 minuut.  
4. Voeg de tomatensaus en rozijnen toe en laat de saus 10 minuten zachtjes koken.  
5. Pureer de saus en schenk terug in de pan.  
6. Voeg de chocolade toe en laat al roerend smelten.  
7. Breng op smaak met zout en peper en houd apart.  
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8. Leg de kip in een schaal.  
9. Roer de specerijen, olijfolie en het limoensap door elkaar en schep de kip door deze marinade.  
10. Laat minimaal 1 uur marineren in de koelkast. 

BEREIDEN 
11. Rooster de kip op het hoogste rooster van de barbecue op een stuk aluminiumfolie onder een deksel of 

rooster op een bakplaat circa 20 minuten in de oven (200ᵒC).  
12. Keer tussendoor om. 
13. Knip intussen de tortilla's van buiten naar binnen in een spiraal.  
14. Verhit de olie in een hapjespan en frituur de tortilla's per stuk in een paar minuten goudbruin.  
15. Laat uitlekken op keukenpapier en houd warm. 
16. Verwarm de mole opnieuw.  
17. Leg op elk bord een tortilla en bedruppel met wat mole. 
18. Verdeel de kip erover en garneer met atjar, een paar takjes koriander en een partje limoen.  
19. Serveer de rest van de mole en atjar apart erbij. 
 

TIP: Serveer bij dit recept rood met een Zuid-Amerikaanse touch, zoals een Carmenère uit Chili. 
 

Warm chocoladecakeje met kokos, 
ananassaus en citroenijs 
Nagerecht 

 40 + 15 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 25 g kokosmelk 
 25 g witte chocolade, gehakt 
 2 eieren 
 50 g suiker 
 25 g bloem 
 50 g pure chocolade  
 50 g boter 

voor de saus 
 1 tl boter 
 100 g verse ananas, fijngehakt 
 1 el gembersiroop 
 1 el limoensap 

voor de garnering 
 2 bolletjes citroensorbetijs 
 munt (optioneel) 
 eetbare bloemen (optioneel) 

 

Materiaal: ijsblokjesvorm, spuitzak, 2 bakringen of muffinbakvormpjes (ingevet), bakplaat met bakpapier 
 

ZO MAAK JE HET: 
VOORBEREIDEN 

1. Verwarm de kokosmelk en los de witte chocolade erin op.  
2. Giet dit in 4 ijsblokjesvormpjes en laat afkoelen.  
3. Zet de vorm zodra het mengsel is afgekoeld in de diepvries.  
4. Splits 1 ei, gebruik het eiwit eventueel voor een ander recept.  
5. Klop de eidooiers met het overige ei en de suiker met een mixer tot een lichtgeel mengsel.  
6. Zeef de bloem erboven en klop door.  
7. Laat intussen de pure chocolade en boter langzaam smelten in een steelpan.  
8. Neem van de warmtebron en klop door met een garde.  
9. Voeg dit mengsel toe aan het beslag en klop tot alles goed is gemengd.  
10. Schep over in een spuitzak en leg in de koelkast.  
11. Verhit de boter voor de saus en bak hierin de ananas met de gembersiroop lichtbruin.  
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12. Schep over in een blender, voeg het limoensap toe en pureer helemaal fijn. 
BEREIDEN 

13. Verwarm de oven voor op 220°C.  
14. Zet de bakringen op de bakplaat.  
15. Neem de kokosblokjes uit de diepvries. 
16. Spuit de bakringen tot de helft vol met het chocoladebeslag.  
17. Duw in elk beslag 1 kokosblokje en bedek met een laagje beslag.  
18. Bak de cakejes circa 15 minuten in de oven. 
19. Neem uit de oven en zet op borden.  
20. Snijd de cakejes voorzichtig los van de bakring en til de ring eraf. 
21. Druppel ananassaus langs het cakeje en leg bolletjes ijs bij.  
22. Garneer eventueel met wat muntblaadjes en bloemen. 
 

TIP: Vervang in dit recept het sorbetijs eventueel door vanille-ijs. 
 
TIP: Schenk een Moscatel bij dit gerecht.  
 

 


