
Stappenplan: een dag van tevoren 
Bij benodigde ingrediënten staan de ingrediënten die je op deze dag nodig hebt 
 
Amuse: Avocadomousse in tomatensalsa 
Benodigde ingrediënten: 

• 50 ml tomatensaus 
• ½ el basilicum, fijngehakt 
• ½ el peterselie, fijngehakt 
• ½ el tijm, fijngehakt 
• ½ el bieslook, fijngeknipt 
• Peper en zout 
• 1 avocado 
• 1 el citroensap 
• Teentje knoflook, kleingesneden 
• 1/4 Tomaat of 1/8 paprika (paprika vind ik het lekkerst), kleingesneden 
• Paar druppels sojakookroom 
• Paar druppels tabasco 

 
Tomatensalsa: 

1. Meng de tomatensaus met de verse kruiden en een snufje peper en zout 
2. Zet afgedekt en koel weg, maar niet in de koelkast 

 
Avocadomousse (guacamole): 

1. Schil de avocado en lepel het vruchtvlees eruit, besprenkel dit goed met citroensap 
2. Pureer met een staafmixer de avocado, knoflook en tomaat of paprika 
3. Voeg naar smaak tabasco, peper en zout toe 
4. Soms is de avocado wat bruinig, dan kun je met een beetje yoghurt of kookroom de 

kleur iets oplichten, tevens wordt je dip een stukje romiger 
5. Zet afgedekt en gekoeld weg (kan wel in de koelkast) 

 
Gang 1: Kropsla met spekjesdressing en gepocheerd ei 
Benodigde ingrediënten: 

• 1 tl fijne mosterd 
• 1 el witte wijnazijn 
• 2-3 el olijfolie 
• Zout en peper 
• Kropsla 

 
1. Klop de mosterd, witte wijnazijn, olijfolie, zout en peper en zet koel weg (niet in de 

koelkast) 
2. Was de sla en zet koel weg (koelkast) 

 



Gang 2: Paddenstoelensoep met truffelolie 
Benodigde ingrediënten: 

• 25 g gedroogd eekhoorntjesbrood (porcini) 
• 400 g gemengde verse paddenstoelen, grof gesneden 
• 2-3 el olijfolie 
• 3 sjalotjes, gesnipperd 
• 1 teentje knoflook, in plakjes 
• Paar takjes tijm 
• Poeder/blokjes voor 850 ml tuinkruidenbouillon 
• 200 ml alpro soja cuisine/sojakookroom 

 
1. Schenk kokend water over het eekhoorntjesbrood 
2. Bak de ui, knoflook en tijm 5 minuutjes zachtjes in de olijfolie in een soeppan 
3. Voeg de verse paddenstoelen toe, ik hou altijd een deel achter om later toe te 

voegen zodat je nog wat grove stukken in de soep hebt 
4. Laat het eekhoorntjesbrood uitlekken (bewaar het weekvocht), snij eventueel in 

grove stukken en voeg deze ook toe 
5. Verwijder de tijm (de takjes van de tijm worden niet meegenomen door de 

staafmixer straks) 
6. Maak met het weekvocht en gekookt water 850 ml bouillon en voeg toe 
7. Breng aan de kook en laat even doorkoken 
8. Voeg de soja cuisine toe (voor vol, romig en mooi van kleur 200 ml, voor minder vet 

100-150 ml) en pureer met de staafmixer 
9. Bak de achtergehouden stukken paddenstoel, voeg toe en laat afgedekt staan (zet 

eventueel koel weg, niet in de koelkast) 
 
Gang 3: Zalmcarpaccio met oosterse dressing 
Benodigde ingrediënten: 

• 1 el Japanse sojasaus (of ketjap manis) 
• 1 el citroensap 
• 1 el Thaise vissaus 
• 1 el witte wijnazijn 
• 1 el sesamzaadjes 

 
1. Mix de ingrediënten voor de dressing, dek af en zet in de koelkast 

 



Gang 4: Stoofpeertjes 
De ingrediënten: 

• 750 ml rode wijn 
• 150 g suiker 
• 3 el honing 
• Sap van 1 citroen 
• Kaneelstokje 
• Vanillestokje, in de lengte opengesneden 
• Groot stuk sinaasappelschil 
• 1 kruidnagel 
• 1 zwarte peperkorrel 
• 4 stoofperen  

 
1. Schil de peren, snij een stukje van het kontje en laat het stokje zitten 
2. Doe alle andere ingrediënten in een ruime pan en breng aan de kook tot alles is 

opgelost 
3. Leg de peren in de pan en laat ze zonder deksel langzaam gaar (=zacht) worden (ca. 

20-35 minuten) 
4. Zet de peren in een ondiepe glazen schaal 
5. Kook de wijn verder in tot de helft van het volume 
6. Zeef de wijn en giet over de peren 
7. Keer de peren af en toe 
8. Dek af en zet koel weg (niet in de koelkast) 

 



Gang 4: Aardappeltorentjes met spinazie en gepofte trostomaatjes 
 
Ingrediënten: 

• 1/2 kilo kruimige aardappels 
• 100 ml (soja)melk 
• 50 g (plantaardige) boter 
• 1 el olijfolie 
• 1/2 el kurkuma 
• 1/2 tl gemberpoeder 
• 1/2 tl komijn 
• 1/2 tl paprikapoeder 
• Zout 
• 1 ei 
• 1 eidooier 
• 6 el glutenvrije bloem 

 
1. Kook de aardappelen in ruim water met wat zout in 20 min. gaar 
2. Giet ze af en doe ze terug in de pan 
3. Stamp de aardappelen goed fijn 
4. Verwarm de melk en boter even kort in de magnetron (ca. 2 minuten) 
5. Giet melk en boter bij de aardappelen en stamp/meng tot een mooie, romige puree 
6. Verwarm de olijfolie en fruit de kurkuma, gemberpoeder, komijn en paprikapoeder 

een minuut in de olie 
7. Meng het specerijenmengsel met het zout door de aardappelpuree en laat het geheel 

afkoelen 
8. Spatel het ei, de eidooier en de bloem door de puree 
9. Bak nu in een koekenpan pannenkoekjes van dezelfde grootte, doe dit op zacht vuur 

om de binnenkant ook gaar te laten worden 
10. Om er zeker van te zijn dat de pannenkoekjes van dezelfde grootte zijn, kun je 

gebruik maken van een kookring. Het beslag is vrij stevig dus niet heel gemakkelijk te 
modelleren, dit vergt wat oefening 

Tip: Is het pannenkoekjes maken je teveel werk of te ingewikkeld? Laat dan de bloem weg 
en spuit met een slagroomspuit mooie toefjes op een bakplaat met bakpapier. Bak dit in ca. 
20 minuten in de oven op 180° tot de torentjes mooi bruin verkleurd zijn.  
 



Gang 5: Appelflap met citroenijs en vers fruit 
De ingrediënten: 

• 225 g glutenvrij meel 
• 150 g plantaardige boter, in stukjes (koud!) 
• Snufje zout 
• 1 dl koolzuurhoudend bron- of mineraalwater (koud!) 
• 5 druppels azijn 

 
1. Belangrijk: het deeg moet koel blijven, dus ga je met je handen mengen, was dan 

eerst je handen met koud water en meng kort om het deeg vervolgens weer in de 
koelkast te laten afkoelen 

2. Zeef de bloem en voeg de stukjes boter en het zout toe 
3. Meng het deeg met messen 
4. Voeg mineraalwater en azijn toe en meng tot een samenhangend geheel 
5. Verpak in huishoudfolie en leg een uur in de koelkast 
6. Bestuif je werkblad met meel en rol het deeg uit tot 1/2 cm dikte 
7. Vouw in drieën, zowel in de lengte als in de breedte 
8. Draai een kwartslag, rol weer uit en vouw weer in drieën 
9. Herhaal dit drie keer, eventueel bestuiven met bloem als het begint te plakken 
10. Leg het deeg weer verpakt in de koelkast en herhaal stap 5 t/m 9 nog twee keer 
11. Bewaar in de koelkast 

 


