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Thema:  Italia & España 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amuse 
Caprese hapje uit de oven 
 
 
 
Voorgerecht 
Canelones 
 
 
 
Soep 
Gazpacho Con pollo y jamón serrano 
 
 
 
Hoofdgerecht 
Paella Con Pollo Y Camarones 
 
 
 
Nagerecht 
Tiramisu met mango en passievruchtenkaramelsaus 

  



Caprese hapjes uit de oven 
Amuse, 15 personen 
 
Caprese 
450  gram   mozzarella 
4  eetlepels  basilicum 
12  stuks  kerstomaatjes 
8 plakken  prosciutto 
250 gram   rucola sla 
250 gram  aardbeien 
3 eetlepels olijfolie extra vierge 
1 eetlepel balsamico azijn 

zeezout 
boter/olie 
 

Extra:   muffinvormpjes 
   spuitflesje 
 
Verwarm de oven voor op 180° C. 
 
Snijd de mozzarella in blokjes en scheur de verse basilicum fijn. Snijd de 
tomaten dwars doormidden. 
Snijd de plakjes prosciutto in de breedte doormidden zodat je min of meer 
vierkantjes krijgt. 
 
Vet de muffinvormpjes ligt in. Leg de ham op de bodem van de muffinvormpjes 
en laat de puntjes over de rand vallen. Leg een halve tomaat op de bodem. 
Vermeng de basilicum met de mozzarella blokjes en vul elk vormpje tot aan de 
rand met het kaasmengsel. 
 
Plaats de muffinvormpjes in de oven en bak voor 8 tot 10 minuten of totdat de 
kaas volledig is gesmolten.  
 
Snijd de aardbeien in kwarten en meng met de gewassen rucola.  
Maak een dressing van 3 eetlepels olijfolie, 1 eetlepel balsamico azijn en wat 
zeezout. Doe de dressing in een spuitflesje.  
 
Laat de mini caprese cups even afkoelen. Het lekkerst is het als de kaas stroperig 
is geworden.  
 
Uitserveren 
Leg de rucola met de aardbeien op een bordje en geef er kort voor uitserveren 
een paar streepjes dressing overheen. Zet de caprese cup op de 
rucola/aardbeien salade en serveer. 
 
  



Canelones 
Voorgerecht, 15 personen 
 
Canelones 
40  gram  porcini (eekhoorntjesbrood) 
40  gram  roomboter 
2   stuks  uien 
3   tenen  knoflook 
300   gram  kalfsgehakt 
300   gram  half-om-halfgehakt 
100   gram  gesneden serranoham 
50   gram  bloem 
6   dl   volle melk 
2  eetlepels platte peterselie 
   bolletjes nootmuskaat 
30   stuks  Canneloni 
    zout en peper 
 
Verwarm de oven voor op 220 graden. 
 
Week de gedroogde porcini 30 minuten in heet water. Giet af en snijd heel fijn. 
 
Begin nu met het eerste gedeelte van de Bechamelsaus. 
 
Laat voor de vulling de boter smelten in een pan, voeg hier de ui en knoflook aan 
toe en laat alles zachtjes 10 minuten bakken tot het zacht maar niet bruin is. 
Voeg hieraan de fijngesneden porcini en het gehakt toe en bak al roerend alles 
op middelmatig vuur ca. 4 minuten. 
Maal de serranoham klein in een keukenmachine tot deze fijngesneden is. Doe 
bij het gehakt en bak 2-3 minuten mee.  
Roer de bloem er nu door en laat alles 1 minuten garen voor je de melk beetje 
bij beetje er doorheen roert. Laat al roerend aan de kook komen en op een zacht 
vuur 5 minuten garen, waarbij je af en toe alles omroert. Strooi de fijngehakte 
platte peterselie erover en breng op smaak met een beetje vers geraspte 
nootmuskaat, peper en zout. 
 
Vul de cannaloni-pijpjes met de gehaktvulling. Zorg dat er geen lucht in het 
buisje zit en dat deze geheel gevuld zijn met vulling.   
Leg de canelones naast elkaar in een lage ovenschaal. Gebruik meerdere glazen 
ovenschalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bèchamel saus: eerste gedeelte 
1  stuks  ui 
12  stuks  kruidnagels 
6  stuks  verse laurierblaadjes 
2 liter   melk 
160  gram   roomboter 
160  gram   bloem 
200  gram   manchego kaas 
   peper en zout 
 
Steek voor de bèchamel saus de kruidnagels in de gehalveerde kleine ui en doe 
deze samen met de melk en de laurierblaadjes in een steelpan. Breng aan de 
kook, laat 1 minuut zachtjes koken en zet daarna apart om af te koelen. 
 
Bèchamel saus: tweede gedeelte 
Giet de afgekoelde melk door een zeef waarbij je de melk in een maatbeker 
opvangt. Verhit een koekenpan met de boter en roer hier de bloem door, laat 1 
minuut zachtjes bakken. Roer beetje bij beetje de melk erdoor en laat alles 
zachtjes al roerend 5 minuten koken totdat je een gladde en dikke saus hebt. 
Breng op smaak met peper en zout. 
 
Giet de saus over de canelones,  2 pp, en besprenkel ruim met de geraspte 
manchego kaas.  
 
Uitserveren 
Bak 30 minuten in de oven goudbruin en serveer meteen. 

 

  



Gazpacho con pollo y jamón serrano 
Soep, 15 personen 
 
Gazpacho 
25 stuks  tomaten 
4  stuks  komkommer 
2  stuks  groene paprika 
3  tenen  knoflook 
1,5  stuks  ui 
1  dl   sherryazijn 
2  dl   water 
1,25  dl   olijfolie fruitig 
   peper en zout 
2  stuks  kipfilets 
8  plakjes  Serranoham 

  paprikapoeder 
 olijfolie traditioneel 

15  stuks  lange prikkers 
 
Let op: Garnering 
Oven voorverwarmen op 180° C. 
¼  stuks  komkommer 
½  stuks  rode paprika 
3  sneden wit brood 
   olijfolie traditioneel 
   peper en zout 
 
 
Gazpacho eerste gedeelte 
Plisseer de tomaten en snijd de tomaten in kwarten, schil de komkommers, haal 
het zaad eruit en snijd in grove stukken. Schil de groen paprika met een 
dunschiller, haal de zaadjes eruit en snijd grof. Pel de knoflooktenen en de witte 
ui en snijd grof. 
 
Doe de tomaten, komkommers, groene paprika, knoflook, ui, sherryazijn, water 
en olijfolie in een grote kom. Voeg zout en peper toe en meng alles goed. Zet de 
kom in de koeling en laat de ingrediënten 45 minuten marineren. 
 
Snijd de kipfilet in 15 dunne lange reepjes. Bestrooi de kipfilet met 
paprikapoeder en wikkel ze elk in een halve plak serranoham. Steek de stukken 
kip op de prikkers. Bewaar in de koelkast.  
Bestrijk de kipspiesjes dun met olie en rooster ze in ca. 15 minuten gaar en 
goudbruin of bak ze in de grillpan.  
 
Garnering 
Snijd ondertussen de ¼ stuk geschilde en van de zaadjes ontdane komkommer  
en de ½ stuks geschilde en ontdane zaadjes van de rode paprika, in blokjes van 
3-5mm en bewaar apart voor de garnering. 
Snijd het wit brood ook in blokjes van 3-5mm en leg op een bakplaat. Besprenkel 
het brood met olijfolie, peper en zout en bak goudbruin op 180° C. Wanneer 
e.e.a. goudbruin is, haal ze uit de oven en zet apart. 



 
 
Gazpacho tweede deel 
Doe alle gemarineerde ingrediënten in een keukenmachine en mix tot een fijne 
massa. Hang een fijne zeef boven een grote kom, passeer de massa door de zeef 
en druk goed aan, zodat al het vocht door de zeef komt. Breng de gazpacho op 
smaak met zout en peper. Zet de gazpacho in de koeling.   
 
Uitserveren 
Verdeel de gazpacho over 15 kleine soepkommen. Garneer met de blokjes 
komkommer, rode paprika, croutons en olijfolie. Serveer hierbij de geroosterde 
kip met serranoham.  



Paella Con Pollo Y Camarones 
Hoofdgerecht, 15 personen 
 
Kippenbouillon hiermee beginnen 
4,5 dl  water 
1500  gram  kippenvleugels 
3  stuks  uien 
2  stuks  wortel 
2  stuks  prei (alleen het wit) 
6  takjes  selderij 
4  takjes  peterselie 
3  takjes  tijm 
2 stuks  laurierblaadje 
    zout en peper 
4  stuks  kippenbouillon-blokken 
 
Snijd de groenten grof en zet samen met de kruiden klaar. 
 
Breng de kippenvleugels op een matig vuur aan de kook in 4,5 liter water, schep 
het schuim regelmatig af. Voeg de groenten en kruiden toe en laat 1 tot 1,5 uur 
trekken. Zeef de bouillon 2 keer, eerst door een vetzeef en vervolgens door een 
schone vochtige doek. Zet de bouillon weg. 
 
Paella 
1  kg   paellarijst 
1  theelepel saffraan 
3 stuks  grote ui 
6  tenen   knoflook 
2 stuks  rode paprika  
2  stuks  groene paprika 
140  gram   tomatenpuree 
350  gram  tuinerwtjes (diepvries) 
25  gram  platte peterselie 
6  stuks  laurierblaadjes 
4  theelepel gerookt paprikapoeder 
3  stuks  citroenen 
3,5  liter  kippenbouillon (zelf maken zie recept)  
15  stuks  kipdrumsticks 
30  stuks  rauwe reuzengarnalen  
400  gram   inktvisringen 
3  theelepel  kurkuma  
   olijfolie traditioneel 
   peper en zout 
 
Verwarm de bouillon. Plet de saffraan op een lepel, neem 2 el van de verwarmde 
bouillon en voeg de saffraan hieraan toe. Laat enkele minuten staan en voeg 
vervolgens bij de bouillon. 
 
 
 
 



Snipper de uien en hak de knoflook fijn. Snijd de paprika’s in hele kleine blokjes. 
Hak de peterselie zo fijn mogelijk. 
 
Verhit een beetje olie in de pan. Bak eerst de drumsticks rondom aan. Fruit 
daarna in dezelfde pan de uien en knoflook 2 minuten aan. Voeg dan de 
paprikablokjes toe en bak 5 minuten mee. Voeg de tomatenpuree toe en bak  
1 minuut mee. 
 
Voeg vervolgens ook de rijst toe, samen met de bouillon, laurierblaadjes, gerookt 
paprikapoeder en de platte peterselie. Als je een felgele kleur wilt, kun je ook 
een beetje kurkuma toevoegen. 
 
Laat op laag vuur ca. 20 minuten pruttelen tot de rijst gaar is en al het vocht 
heeft opgenomen. Als de rijst nog niet gaar is, maar wel alle bouillon heeft 
opgenomen, voeg je nog wat extra bouillon of heet water toe. Voeg 5 minuten 
voor het einde, als de rijst bijna helemaal gaar is, de garnalen, de inktvisringen 
en tuinerwtjes toe.  
Verwijder het laurierbladen en breng op smaak met peper en zout. 
 
Uitserveren 
Serveer de paella met een partje citroen, zodat ieder naar smaak citroensap over 
de paella kan knijpen.   



Tiramisu met mango en passievruchtenkaramelsaus 
Nagerecht, 15 personen 
 
Lange-vingerbeslag 
9  stuks  eieren  
270   gram  suiker  
240   gram   bloem  
 
Extra:   bakpapier 
   spuitzaak/spuitmondje 
 
Verwarm de oven voor op 180 °C.  
Splits de eieren. Klop de eidooiers stijf met de helft van de suiker. Klop de 
eiwitten stijf met de rest van de suiker. Meng het eiwitschuim door de geklopte 
eidooiers. Spatel de gezeefde bloem erdoor en spuit banen van circa 8 cm op een 
met bakpapier beklede bakplaat. Strooi er nog wat extra suiker over en bak de 
lange vingers in circa 15 minuten goudbruin en gaar. 
 
Mascarponebavarois 
6  dl   room  
1  stuks  vanillestokje  
7  blaadjes  gelatine  
900  gram  mascarpone  
300  gram   poedersuiker  
250  ml   koffie  

cacaopoeder 
 

Extra:  spuitzak 
  15 glaasjes 
 
Week de gelatine in ruim koud water. Breng de room met de poedersuiker en het 
vanillemerg aan de kook. Knijp de gelatine uit en los op in de room. Voeg beetje 
bij beetje de mascarpone hieraan toe.  
Doe de bavarois is een gastronoom bak en laat in de snelvriezer opstijven, roer 
af en toe door. 
Doe de opgesteven bavarois in een spuitzak. 
Verdeel onderin een glaasjes de lange vingers die kort geweekt zijn in de koffie. 
Hierboven op een laag mascarponebavarois. Herhaal dit voor een extra laag. 
Bestrooi met cacaopoeder en laat opstijven in de koeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Passievruchtenkaramel 
250  gram   suiker  
1,5  dl   passievruchtensap (diepvries) 
6  stuks  passievruchten  
70 gram   boter  
1 snuf   zeezout  
2  stuks  mango  
 
Karamelliseer de suiker beetje bij beetje in een pan.  
Verwarm in een andere pan het passievruchtensap en blus de karamel hier mee 
af. Kook dit mengsel samen met het vluchtvlees uit de passievruchten tot een 
egale saus en roer de boter en het zout erdoor. 
 
Uitserveren 
Schil de mango en snij in kleine blokjes. Serveer met de tiramisu en de 
passievruchtenkaramel. 


