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Kunst op je bord 



Werkwijze

• Was alle groenten.

• Snijd alle groenten grof en meng met de olijfolie.       
 Leg ze allemaal in een ovenschaal.

• Plaats ze in een oven op  180C  en rooster ze tot ze goed bruin worden.   
 Schep ze regelmatig om.

• Door het roosteren zal de natuurlijke zoete tomatensmaak naar boven komen.

• Maak ondertussen de groentebouillon. Kook het water op met stukken ui,   
 wortel, prei, tijm., laurier….. 

• Haal voorzichtig de schaal uit de oven en doe in een pan, mix maar niet   
 volledig glad, er mag nog wat structuur in zitten. Voeg de groentebouillon toe  
 tot dat je hem dun genoeg vind.

• Kruid  met peper, zout en proef of je hem lekker vind.

• Giet er nog een lekkere scheut olijfolie in.

• Serveer met croutons en gehakte basilicum.

Voorgerecht

• 3 kg tomaat
•  3 uien
• 1 stuk prei
•	 2	teentjes	knoflook
• tijm
• 50 gram tomatenpuree
• 100 gram olijfolie

Gepofte tomaat soep

• 1/2 venkel
• 1 liter groentebouillon    

(1 liter water, 1 ui, 1 wortel,   
1 prei, tijm, laurier)

• Croutons
• Verse Basilicum

Ingrediënten



Werkwijze

• Verwarm een oven  voor op een temperatuur van 180C.

• Snijd de boter in kleine blokjes.

• Vermeng de bloem en het zout.

• Mix de bloem met het zout kort in een keukenmachine en voeg 1 ei en het  
 water toe tot een korrelig deeg vormt.

• Haal uit de machine en kneed kort na, plaats 1 uur in de koeling.

• Snipper de ui en bak samen met de blokjes gerookt spek in een pan.

• Maak een mengeling van de melk, room en  de eieren, kruid met peper en zout.

• Rol het deeg uit tot ene halve cm dikte en bekleed er de quiche vorm mee. 

• Prik gaatjes in de bodem met een vork en verdeel daarna het spek, ui en   
 kaas over de vorm.

• Plaats de quichevorm in de oven en giet het eimengsel erbovenop. 

• Sluit de deur en bak tot goudbruin, afhankelijk van de hoogte van de quiche.

• Laat even afkoelen en snijd punten.

Hoofdgerecht

• 300 gram bloem
• 150 gram boter
• snuf zout
• 1 ei
• 2-3 eetlepels koud water   

(of gebruik kant en klaar   
blader- of quiche deeg)

Hartige taart met spek, kaas en ui

• 2 uien
• 150 gram stukjes gerookt spek
• 200 gram melk en 200 gram room
• 4 eieren
• 150 gram gemalen belegen kaas

Ingrediënten
Deeg Vulling



Werkwijze

• Doe de  melk in een pan en zet deze op klein vuur.

• Klop ondertussen de eidooiers met de suiker los, voeg een beetje van de   
 warme melk toe en roer door.

• Verwarm alles vervolgens samen op klein vuur en langzaam tot de vloeistof  
 dikt en aan de lepel blijft plakken. 

• Giet dit door een zeef bovenop de witte chocolade en voeg de voorgeweekte  
 gelatine toe.

• Meng alles goed onder elkaar door.

• Klop de room half op.

• Laat koud worden tot dat de chocolade yoghurt dik is en spatel er dan de half  
 opgeslagen room onderdoor.

• Vul  glazen voor iets meer dan de helft met de chocolademousse en laat   
 opstijven in de koeling.

• Prak een paar frambozen met een vork en leg op de opgesteven mousse.

• Verkruimel de koekjes in een bakje en leg dit ook bovenop de mouse.    
 Werk af met verse frambozen en een takje munt.

Dessert

• 200 gram melk
• 40 gram eidooier
• 20 gram suiker
• 200 gram witte chocolade,    

in kleine stukjes

Witte chocomousse met frambozen en munt

Ingrediënten
• 375 gram room
• 5 gram gelatine
• 1 bakje frambozen
• 4 koekjes
• 4 blaadjes munt



 

info@cezvl.nl
+31 (0)6-46745350 (Tijl Clement)
www.cultuurmenus.nl

Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen
cultuurmenus

info@marcinbeaufort.nl
0031 652302188
www.marcinbeaufort.nl

Dit project kwam in stand i.s.m. Marcin Beaufort en Kookwinkel Bianca Bonte. 
Met speciale dank aan Carlijn Dattijn voor het camera- en montagewerk.


