
KQEKOP @HOME INSTRUCTIE (incl. vega*) ljees deze helemaal doorvoorie gaat beginnen) 

Wat heb je nodig: 

- Steelpannetjes, kookpan, ovenschaal 
- Borden en schaaltjes voor de gerechten 
- Lepels, vorken, evt. een tang 

Haal 30 minuten van tevoren alle ingredienten uit de koelkast, zodat alles rustig op kamertemperatuur kan 
komen. Zodra je gaat beginnen verwarm je de oven voor op 180 graden (let op: genoemde tijden zijn een 
gemiddelde, elke oven werkt anders dus let altijd op het gerecht als het in de oven staat). 

INSTUCTIE PER GANG {DE BAKJES ZIJN PER GANG GENUMMERD: 1=VOORGERECHT I 2=HOOFDGERECHT I 
3=NAGERECHT I 4=EXTRA GANG: TUSSENGERECHD 

1. KABELJAUW (/ FRITTATA*) brandade (offrittata*) I asperges I postelein I sinaasappelwaterkerssaus 

1. T er voorbereiding op het hoofdgerecht: Zet een pan met kokend water klaar en laat hierin de 
zakjes met de eend zakken om warm te warden. Daama door met het voorgerecht: 

2. Leg de postelein gemengd met asperge op het bord 
3. Leg het bolletje brandade (of de frittata*) in het midden op de asperge en postelein 
4. Schenk de saus erover- en eromheen 

4.DOPERWT romige doperwtensoep I ravioli met Reypenaar I krokante ham (of enoki*) 

1. Breng water aan de kook en leg de ravioli hierin. Laat deze ongeveer 3 minuten warm worden 
terwijl het water zacht kookt 

2. Ondertussen verwann je de soep in een pannetje. Niel laten koken 
3. Schenk de soep in het bord en leg de ravioli in het midden. Maak af met de ham (of enoki*) 

2.EEND (/ PORTOBELLO*) conftt de canard (of portobello*) I pepersaus I roseval I flageolets&tomaat 

1. Haal het zakje met eend uit het water en knip het zakje met de eend open. Haal de eend 
voorzichtig uit het zakje (pas op: wann) en leg de eend met het vel omhoog in een ovenschaal. 
Zet de schaal in de voorverwarmde oven voor 15 minuten (indien mogelijk net boven het 
midden 

2. Schuit na 5 minuten het schaaltje met aardappels en groenten afgedekt met deksel in de oven 
erbij (in of net onder het midden van de oven) 
*(lndien vega: schuif het schaaltje met portobello in de oven voor 1 O minuten, teqelijk met de 
aardappeltjes en groenten) 

3. Verwarm ondertussen de saus in een steelpannetje, laat de saus tegen de kook aan komen, 
maar niet koken 

4. Als alles warm is, kun je het bord opmaken: leg alles op het bord en maak af met de saus. Deze 
kun je uiteraard ook apart serveren in een schenkkannetje op tafel 

3.BABA A LA FRAISE cakeje in aardbeiensiroop I rabarbercompote I vanillecurd I amandelgranola 

Leg het cakeje in een schaaltje en snijd in de lengte door midden. Leg de helften met het snijvlak naar 
boven. Giet de siroop erover. Schep de compote op de cake en maak af metvanillecurd uit het 
spuitzakje (knip een klein puntje af om te kunnen spuiten). Top af met de granola. 


