
 

 
 

 

 
Carpaccio rolletjes 
2 personen 

 20 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 6 plakjes carpaccio 
▪ Parmezaanse kaas 
▪ handje pijnboompitten 
▪ 50 g rucola 
▪ 10 zongedroogde tomaatjes 
▪ scheut crema di balsamico 
▪ 2 el pesto 
▪ scheutje olie 
▪ snufje zout en peper 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Snijd de zongedroogde tomaatjes in stukjes.  
2. Rooster de pijnboompitten in een pan, zonder olie, totdat ze lichtbruin zijn.  
3. Leg een plakje carpaccio op een snijplank.  
4. Verdeel hier wat rucola en stukjes zongedroogde tomaat overheen.  
5. Rol de carpaccio op.  
6. Maak op deze manier de rest van de rolletjes.  
7. Meng in een kom de rucola, de rest van de zongedroogde tomaatjes, scheutje olie (evt. uit de pot met de 

zongedroogde tomaatjes), pesto en wat geraspte Parmezaanse kaas door elkaar.  
8. Verdeel wat van de sla over een bord.  
9. Daarna leg je 3 rolletjes op de sla.  
10. Verdeel de pijnboompitjes en wat extra geschaafde Parmezaanse kaas erover.  
11. Daarna nog scheutje crema di balsamico er overheen. 
 



 

 
 

 

 
Aardappelgratin met spek en ui 
2 personen 

 20 + 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 5 aardappels 
▪ 4 plakken spek 
▪ 1 kleine ui of sjalot 
▪ snufje zout en peper 
▪ 200 ml slagroom 
▪ geraspte kaas 
 

Materiaal: mandoline of kaasschaaf, ovenschaal 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de oven voor op 200 graden.  
2. Schil de aardappels en snijd/schaaf de aardappels in dunne plakjes.  
3. Snipper de ui en snijd de spek in stukjes.  
4. Bak de ui en spek in een pan circa 5 minuten.  
5. Meng vervolgens in een ovenschaal de plakjes aardappel, spek, ui, snufje zout en peper en de slagroom. 
6. Strooi de geraspte kaas over de aardappel gratin.  
7. Zet de aardappelgratin circa 30 minuten in de oven.  
8. Je kunt de ovenschaal afdekken met wat aluminiumfolie als de bovenkant te donker wordt. 
 



 

 
 

 

 
Kalkoen met cranberrysaus 
2 personen 

 10 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 350 g kalkoenfilet (4 plakjes) 
▪ snufje zout en peper 
▪ 1el olijfolie 
▪ gemalen kruidnagel 
▪ ½ portie cranberrysaus 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Bestrooi elk stukje kalkoenfilet aan beide kanten met wat zout, peper en gemalen kruidnagel.  
2. Verhit wat olijfolie in de pan en bak de kalkoenfilet in ongeveer 7 minuten gaar.  
3. Het ligt een beetje aan de dikte van het filetje hoe lang het gebakken moet worden, dus pas de baktijd 

hierop aan.  
4. Verwarm in een pannetje de cranberrysaus 
5. Serveer de kalkoen met een scheut van de cranberrysaus. 
6. Geef de rest van de saus er apart bij. 
 

TIP: Als alternatief voor de uitgesproken smaak van cranberries, kan men ook een rode bessensaus gebruiken. 
Rode bessensaus 
▪ 200 g rode bessen  
▪ 50 g suiker 
▪ ½ vanille stokje 
▪ ½ el maïzena  
▪ water 
 
1. Spoel de bessen af en laat ze uitlekken.  
2. Rits de bessen van de steeltjes.  
3. Breng een beetje water aan de kook en voeg de bessen en het halve vanillestokje toe.  
4. Laat het geheel 5 min doorkoken.  
5. Verwijder het vanillestokje.  
6. Wrijf de gekookte bessen door een zeef.  
7. Maak de maïzena aan met een beetje water en bind hiermee de bessenpuree. 
8. Breng de bessenpuree dan opnieuw aan de kook. 



 

 
 

 

 
Amaretto panna cotta 
2 personen 

 15 + 60 minuten + 4 uur 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 250 ml slagroom 
▪ 60 ml melk 
▪ 1 kaneelstokje 
▪ mespuntje kaneel 
▪ mespuntje kardemompoeder 
▪ mespuntje kruidnagelpoeder 
▪ 20 g suiker 
▪ 2 blaadjes gelatine 
▪ 1 el amaretto 
▪ bitterkoekjes ter garnering 
 

Materiaal: 2 whisky glazen 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Voeg de melk, room, kaneelstokjes, de kruiden en de suiker, samen in een steelpannetje.  
2. Breng het geheel langzaam tegen de kook aan.  
3. Haal de pan van het vuur en laat het nog ongeveer een uur trekken.  
4. Ga na een klein uur verder. Laat de gelatine blaadjes nu 5 minuten weken in koud water.  
5. Verwarm de room nogmaals kort, zodat deze warm genoeg is om de gelatine in op te lossen.  
6. Knijp de blaadjes gelatine eerst goed uit, voordat je ze aan de room toevoegt.  
7. Blijf goed roeren totdat alle blaadjes zijn opgelost.  
8. Voeg tot slot ook de amaretto toe en vis de kaneelstokjes eruit. 
9. Giet de panna cotta over in 2 tot 3 glazen of bakjes en laat ze minstens 4 uur opstijven in de koelkast. 
10. Serveer met wat verkruimelde bitterkoekjes of een beetje slagroom. 
 


