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Chocolade menu 
2 personen 
 

Empanada’s met pittige choco-
tomatensaus 
Voorgerecht 

 20 + 15 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 ½ el olijfolie 
 ½ rode ui, gesnipperd 
 1 teentje knoflook, geperst 
 1 el tomatenpuree 
 ½ tl kaneelpoeder 
 ½ tl paprikapoeder 
 125 g rundergehakt 
 15 g pure chocolade, gehakt 
 4 plakken hartige taartdeeg, ontdooid, pak 
 1 ei, geklutst 
 100 ml gezeefde tomaten, pak 
 ½ rode peper, fijngehakt, zonder zaadjes 
 ¼ bosje verse koriander, fijngehakt 

 

Materiaal: bakplaat met bakpapier 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de oven voor op 200°C.  
2. Verhit de olijfolie en bak hierin de rode ui, knoflook, tomatenpuree, kaneelpoeder, paprikapoeder, 

versgemalen peper, zout, rundergehakt en pure chocolade.  
3. Laat deze vulling iets afkoelen. 
4. Snijd met een uitsteekvorm (Ø 8-10 cm) of een glas rondjes uit het deeg. 
5. Schep midden op elk rondje wat vulling en bestrijk de randen met geklutst ei. 
6. Vouw het deeg tot een halve maan en druk de randen op elkaar.  
7. Bestrijk de bovenkanten met ei en bak op een ingevette bakplaat 15-17 minuten. 
8. Meng de rode peper en koriander door de gezeefde tomaten en breng op smaak met zout.  
9. Serveer met een pittige tomatensaus bij de empanada's. 
 

Krokante baconstrip met spicy 
chocoladedip 
Tussengerecht 

 20 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 6 lange plakken bacon 
 olie, om in te vetten 
 75 g pure chocolade, in blokjes 
 snufje chilipepervlokken 

 

Materiaal: keukenpapier, bakpapier 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Bak de bacon op een lage stand uit in een licht ingevette pan 

tot de plakken aan beide kanten knapperig zijn.  
2. Dep droog met keukenpapier en laat afkoelen. 
3. Smelt de chocolade au bain-marie en roer er een snufje chilipeper(vlokken) doorheen. 
4. Doop de helft van de baconstrips in de chocolade en laat op een stuk bakpapier afkoelen en hard worden. 
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Kipfilet met chocoladesaus 
Hoofdgerecht 

 25 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 2 kipfilets, à 100 g 
 50 g gemengde noten, gepeld, ongezouten 
 2 el vloeibaar bakproduct of arachideolie 
 ½ ui, gesnipperd 
 ½ teentje knoflook, fijngehakt  
 1 tl kaneelpoeder 
 ½ tl korianderpoeder (ketoembar) 
 mespunt chilipoeder 
 100 ml gezeefde tomaten 
 25 g extra pure chocolade 
 ½ kippenbouillontablet 
 25 g rozijnen 
 1 el verse peterselie (gehakt) 
 75 ml slagroom 

 

ZO MAAK JE HET: 
1. Wrijf de kipfilets in met zout en peper.  
2. Hak de noten fijn en houd enkele noten achter voor garnering. 
3. Verhit het bakproduct en bak de kipfilets in circa 5 minuten rondom bruin.  
4. Neem de kip uit de pan. 
5. Bak de ui 3 minuten samen met de knoflook.  
6. Voeg kaneel, ketoembar en chilipoeder toe.  
7. Bak dit al roerend 1 minuut. 
8. Voeg de gezeefde tomaten, de chocolade en het ½ bouillontablet toe.  
9. Breng het mengsel aan de kook en laat het zonder deksel op de pan 3 minuten inkoken.  
10. Roer af en toe. 
11. Roer de rozijnen erdoor.  
12. Leg de kipfilets weer in de saus en laat ze zonder deksel zachtjes in 8 minuten garen. 
13. Neem de kipfilets uit de pan en leg ze op een voorverwarmde schaal.  
14. Roer de peterselie door de saus, samen met de gehakte noten.  
15. Maak de saus af met de room.  
16. Serveer de kip met de saus en garneer het gerecht met noten.  
 

TIP: Lekker met een met rijst gevulde puntpaprika en maïs. 
 

TIP: Voeg fijngesneden dadels aan de saus toe. 
 

Chocolade-koffierisotto met pistache 
Nagerecht 

 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 ½ el boter 
 50 g risottorijst 
 50 ml warme melk 
 ½ zakje oploskoffiepoeder voor espresso 
 15 g bruine basterdsuiker 
 25 g pure chocolade, fijngehakt en chocolade, om te garneren  
 50 ml slagroom 
 10 g pistachenoten, fijngehakt, gepeld 

 

ZO MAAK JE HET: 
1. Smelt de boter in een pan met dikke bodem.  
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2. Bak de rijst kort mee tot de korrels bedekt zijn met boter en giet de melk erop.  
3. Breng al roerend aan de kook tot de melk bijna is opgenomen en giet 75 ml warm water erbij. 
4. Voeg een snuf zout, het koffiepoeder en de suiker toe en kook de rijst al roerend op een lage stand in circa 

20 minuten gaar.  
5. Neem de pan van de warmtebron en roer de chocolade erdoor tot deze is gesmolten. 
6. Roer tot de risotto is afgekoeld tot lauwwarm.  
7. Klop de slagroom bijna stijf, houd een beetje apart en schep de rest rustig door de risotto. 
8. Verdeel over 2 kommetjes.  
9. Garneer met nog wat slagroom en bestrooi met de pistachenootjes en wat geraspte chocolade. 
 
 
 

 


