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Recepten mini-workshop ‘dag Oud, hallo Nieuw’ Kerstmenu 

Broccolisoep met pistachenootjes 
500 gram broccoli 
1 ui 
1 teentje knoflook 
60 gram ongezouten pistachenootjes 
1 liter bouillon* 
1 dl. kookroom 
evt. peper / zout 
* Door kruidenbouillon te gebruiken is deze soep meteen vegetarisch. 
Recept: 

• Ui en knoflook fruiten 

• Bouillon en broccoli toevoegen en laten koken totdat de broccoli gaar is 

• Pureren met staafmixer of in keukenmachine 

• Room er doorheen roeren 

• Op smaak brengen met peper/zout 

• Garneren met pistachenootjes, daarna direct serveren 
 

Tip: Andere garneringen zijn gebakken champignons, een lepel hüttenkäse of geroosterde pijnboompitjes 

 

Varkenshaas met cranberrycompote 
300 gram varkenshaas 
1 zakje verse cranberry’s (340 gram) 
1 grote sinaasappel 
1 kaneelstokje (of mespuntje kaneel) 
3 kruidnagels 
60 gram bruine basterdsuiker 
Recept: 

• Varkenshaas braden 

• Sinaasappel goed afwassen en een paar stukken schil afsnijden  

• Kruidnagel in de schil duwen 

• Sinaasappel uitpersen 

• De schillen met kruidnagel, het sap, de cranberry's, kaneelstokje en basterdsuiker in een pan met dikke 
bodem doen 

• Mengsel aan de kook brengen, op laag pitje laten doorkoken tot de cranberry's gebarsten zijn en de saus de 
gewenste dikte heeft 

• Schillen met kruidnagel en kaneelstokje verwijderen 

• Indien de cranberrycompote te zoet is, extra sinaasappelsap toevoegen, indien de cranberrycompote te 
zuur is, een klein beetje basterdsuiker toevoegen of een paar dadels laten meekoken 

• Snijd de varkenshaas in plakken en serveer met de cranberrycompote 
 
Tip: Om dit gerecht vegetarisch aan te bieden, kan de varkenshaas vervangen worden door geitenkaas. 
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Pommes Duchesse zelf bereid 
500 gram aardappelen (kruimig) 
1 eidooier 
50 gram halvarine 
zout, peper, nootmuskaat 
Extra benodigdheden: spuitzak met kartelmond 
Recept: 

• Aardappelen koken, afgieten en pureren tot zo glad mogelijke crème 

• Eidooier en boter door de puree scheppen 

• Op smaak brengen met peper, zout, nootmuskaat 

• Het gladde mengsel in spuitzak met kartelmond 

• Soesjes spuiten op bakplaat (met bakpapier) 

• 20-25 minuten in voorverwarmde oven op 190 graden (tijdsduur afhankelijk van grootte soesjes) 
 

Tip: Voor een extra smaak en wat kleur kun je fijngesnipperde peterselie toevoegen aan het aardappelmengsel. 

Bestrooi na het bakken met wat verse fijngesneden peterselie. 

 

Gegratineerde witlof ham-kaas 
4 stronkjes witlof 
4 plakken achterham 
75 gram geraspte kaas 30+ 
zout, peper, nootmuskaat 
Recept: 

• Kegel uit witlof halen, stronkjes heel houden 

• Witlof beetgaar koken in de melk, aangevuld met 3 dl. water 

• Iets laten afkoelen, goed uitknijpen, dan halveren 

• Licht kruiden met peper 

• Iedere halve stronk omwikkelen met halve plak achterham en in braadslede/ovenschaal leggen 

• Bestrooien met de geraspte kaas 

• Ongeveer 15 minuten laten kleuren in voorverwarmde oven van 200 graden 

• Even laten uitlekken voor het serveren 
 

Tip: Om nog extra groenten toe te voegen, kan overwogen worden om bv. extra sperzieboontjes of een salade aan 
het menu toe te voegen. 
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Vers fruit met bolletje bevroren Griekse 
yoghurt  
1 friszure appel met schil 
12 aardbeien 
2 kiwi's 
 
Recept: 

• Zet de Griekse yoghurt in de vriezer, zodat het ijs wordt 

• Maak het fruit schoon en snijd het in stukken 

• Schep een bolletje ijs in een schaaltje en garneer het met fruit 
 


