
CCPL Juli 2017: Tapas! 
 
 
 
 
Tapas met vlees 

• Empanadas de pollo, pasas y aceitunas  
Empenadas met kip, rozijnen en olijven 

• Alitas de pollo a la plancha con inmersion de miel  
       Gegrillde kippenvleugels met een honingdip 

• Pimentón Salchicha en ensalada con aderezo de vino 
Paprikaworst met een salade en een rode wijndressing  

 
Tapas met vis 

• Gambas en una chaqueta de pastelería  
Gamba’s in een deegjasje 

• Gambas en ajo sofocados 
Gamba’s gesmoord in knoflook 

• Mariscos con salsa 
Zeevruchten met salsa 

 
Bijgerechten: 

• Las fechas con ajo y jamón 
Dadels met knoflook en ham 

• Papas arugadas con mojo picon e mojo verde 
Gerimpelde aardappelen met rode en groene saus 

• Pimientos con relleno de queso de cabra 
Paprika’s met geitenkaasvulling 

• Tortilla de patatas 
Aardappeltortilla 

• Rodillos de la berenjena  
Auberginerolletjes 

 
Nagerecht: 

• Helado de chocolate con salsa de caramelo 
Chocoladeijs met karamelsaus 

 
 
 

  



Empanadas de pollo, pasas y aceitunas 
(Empanadas met kip, rozijnen en olijven) 
Tapas, 15 stuks 
 
2    stuks  uien 
2  tenen  knoflook 
200 gram  chorizo 
70  gram  rozijnen 
150 gram  zwarte olijven in plakjes 
    olijfolie rode/gouden dop 
400 gram  kipfilet 
1.5 dl  witte wijn 
    peper en zout 
15  plakjes  bladerdeeg 
    eigeel vloeibaar 
 
Extra:   keukenrol 
    steker Ø 10 cm 
    bakpapier 
 
Pel voor de vulling de uien en knoflook en hak ze fijn.  
Snijd chorizo in kleine blokjes van 3 x 3 mm.  
Giet heet water over de rozijnen en laat ze 5 minuten wellen en daarna 
uitlekken. 
Hak de olijven fijn.  
 
Snijd de kipfilet in brunoise van 3 x 3 mm.  
Snijd de uien en de knoflook fijn. 
Verhit de olijfolie in een pan en smoor daarin de uien en knoflook totdat de 
uien glazig zijn.  
Voeg het kippenvlees, de worst, rozijnen en olijven toe en smoor ze 2 
minuten mee.  
Giet de wijn erbij en laat deze inkoken.  
Breng het geheel met zout en peper op smaak.  
Neem de pan van het vuur. 
 
Oven voorverwarmen op 220° C.  
 
Leg de plakjes bladerdeeg los van elkaar op de werkbank om te ontdooien.  
Steek rondjes van Ø 10 cm uit de ontdooide bladerdeeg. 
Leg in het midden ongeveer 1 eetlepel vleesvulling.  
Maak de randen van het deeg een beetje vochtig met een kwastje water en 
klap het rondje dubbel tot een halvemaan.  
Druk de randen goed dicht met een vork.  
 
Leg de empanadas op een met bakpapier bedekte ovenschaal.  
Bestrijk de bovenkant met losgeklopt eigeel.  
Bak ze in ongeveer 25 minuten goudbruin.  
Serveer warm. 
 
 
 



Alitas de pollo a la plancha con inmersion de miel 
(Gegrilde kippenvleugels met honingdip) 
Tapas 2 x 15 stuks 
 
15  stuks  kippenvleugels 
4   stuks  knoflooktenen 
12  eetlepels  sherry 
4   eetlepels  olijfolie rode/gouden dop 
3   eetlepels  zoete paprikapoeder 

  zout en peper 
Dip: 
2  theelepels cayennepoeder (chilipoeder) 
2   eetlepels  honing 
3  eetlepels  olijfolie groene dop 
2  eetlepel verse oregano gehakt 

  peper en zout 
 

Extra:   keukenpapier 
 
Was de kippenvleugels en dep droog.  
Snijd de kipvleugels bij de gewrichten van elkaar.  
Verwijder uit de bovenste helft het dunne spaakbeentje en duw het vlees 
langs het overblijvende botje naar beneden.  
Duw ook bij de andere helft het vlees langs het botje naar beneden. Je houdt 
nu twee “drumsticks” over waarbij het vlees alleen nog aan de onderkant van 
het bot zit. 
Pel en hak de knoflook en maak een marinade met de sherry, olijfolie, 
paprikapoeder, peper en zout. Verdeel de marinade over de drumsticks en 
laat deze circa 1 uur marineren.  
 
Bak de vleugels in een pan tot het vel knapperig is en de kip goed door gaar 
is. 
 
Roer voor de dip de ingrediënten door elkaar, breng op smaak en geef bij de 
kippenvleugels. 
 
 

  



Pimentón Salchicha en ensalada con aderezo de vino 
(Paprikaworst op salade met rode wijndressing) 
 
375  gram   chorizo 
3,5  dl   rode wijn 
3   eetlepels  kook Cognac 
½   krop   ijsbergsla 
4   sneetjes maisbrood 
2   eetlepels  rode wijnazijn 
6   eetlepels olijfolie groene dop 

  honing naar smaak 
  peper en zout 

 
      Extra:   satéprikkers 
    15 glaasjes 
 
 

Prik de worst op enkele plaatsen in met een vork en breng met de wijn in een 
pan aan de kook.  
Laat met de deksel erop op halfhoog vuur ongeveer 15 minuten pruttelen. 
Neem de pan van het vuur en laat afkoelen.  
BEWAAR DE WIJN. 
Haal de afgekoelde worst uit de wijn en snijd in ongeveer ½ tot 1 cm dikke 
plakken.  
Doe de plakken worst in een pan. Doe 3 eetlepels kook Cognac in een 
soeplepel en verwarm de kook Cognac boven een gasvlam tot deze vlam vat. 
-Ben voorzichtig als de afzuigkap aanstaat.-    
Giet de brandende cognac over de worst. Laat de vlammen vanzelf doven en 
giet dan de wijn erover en breng aan de kook. Laat dit een paar minuutjes 
pruttelen en zet uit. Laat afkoelen. 
Snijd dunne plakjes brood van 2 tot 3 mm doe er een beetje olijfolie op en 
rooster het brood kort. 
Steek 3 plakken worst en een plakje geroosterd brood aan een satéprikker.  
Maak een dressing van de wijnazijn, olie, honing, peper en zout, 
Snijd de ijsbergsla in fijne reepjes en leg in de glaasjes. Doe de dressing 
erover en leg de prikker over het glas.  
 
   



Gambas en una chaqueta de pastelería  
(Gamba’s in een deegjasje) 
 
100  gram  bloem 
3 eetlepels olijfolie rode/gouden dop 
0,5 dl  sherry 
1,75 dl  water 
   cayennepeper 
   zout 
30  stuks  garnalen ongepeld gegaard met staart 
0,75   dl   eiwit vloeibaar 

 arachideolie 

Extra:   keukenpapier 
   thermometer 
  
 
Roer voor het beslag de bloem met de olijfolie, de sherry en 175 ml water glad 
met zout en cayennepeper.  
Laat het beslag 30 minuten rusten. 
Laat de staart zitten.   
Was de garnalen en droog ze goed.  
Klop het eiwit stijf en roer door het beslag.  
Doop de garnalen in porties door het beslag, laat ze uitlekken.  
Frituur ze, met 6-7 tegelijk ongeveer 30 seconden knapperig in olie van 170°C.  
Haal ze met een schuimspaan uit de olie zodra het deeg is gerezen en laat ze op 
keukenpapier uitlekken. 
 
 
 
 
  



Langostinos en ajo sofocados 
(Gamba’s in knoflook gesmoord) 
 
4 tenen  knoflook 
1 stuks  rode chilipeper zonder pitjes 
30  stuks  garnalen ongepeld 
1 dl   arachideolie 
1  theelepel zoete paprikapoeder 
2  eetlepels  droge sherry 
2  eetlepels citroensap 

 Peper en zout 
1  eetlepel peterselie gehakt 
 
Extra:   keukenpapier 
 
Pel de knoflookteentjes en hak ze fijn.  
Maak de chili schoon, verwijder de zaadlijsten en hak fijn.  
Haal de garnalen helemaal uit de schaal en verwijder het damkanaal.  
Was ze en dep ze goed droog.  
 
Verhit de olie in een pan en smoor daarin al roerende de knoflook met de chili en 
de paprikapoeder ongeveer 1 minuut.  
Roer de garnalen, de sherry en het citroensap erdoor en laat ze op hoge 
temperatuur ongeveer 3-4 minuten garen tot ze roze zijn.  
Breng met zout en peper op smaak.  
Strooi er vers gehakte peterselie over en serveer warm. 
 
  



Mariscos con salsa  
(Zeevruchten met salsa)
 
500  gram   tomaten 
2  stuks  uien 
2  tenen  knoflook 

 Peper en zout 
10  eetlepels  olijfolie groene dop 
2  eetlepels witte Wijnazijn 
5 takjes  tijm blaadjes geritst 
15  stuks  garnalen 
400  gram   rode mulfilet diepvries 
1  stuks  grote aardappel 
300  gram   geklaarde boter 
   olijfolie rode/gouden dop 
 
Extra:   keukenpapier  
   mandoline 
   spiesjes  
 

Was de tomaten, verwijder de steelaanzet en plisseer de tomaten om het vel te 
verwijderen. 
Snijd de ontvelde tomaten in vier stukken, verwijder de pitjes en snijd het 
vruchtvlees in blokjes.  
Pel de ui en de knoflook en snijd deze fijn.  
Meng de tomaten, de ui, knoflook, olie, azijn en tijm. Laat het mengsel 
intrekken. 
 
Was de garnalen en dep ze droog. Verwijder het darmkanaal en bak ze ongeveer 
3 minuten in hete olie.   
Was de vis en dep droog. Snijd deze in blokjes en breng op smaak met zout en 
peper. Bak ze ongeveer 3 minuten in de resterende olie in een antiaanbakpan.  
 
Schil de aardappel en schaaf ze met een de mandoline voorzichtig in lange dunne 
repen.(lange dunne frietjes). Verhit het botervet en frituur de repen in kleine 
porties daarin knapperig.  
 
Serveer de tomatensalsa in schaaltjes en garneer met de gefrituurde 
aardappelen.  
Steek de garnalen en visblokjes op een spies en geef ze bij de salsa. 
 
 
  



Las fechas con ajo y jamón 
(Dadels met knoflook en ham)
 
45  stuks  dadels zonder pit 
45  stuks  ingelegde knoflookteentjes 
15  plakken  serranoham 
   arachideolie 
 
Extra:   cocktailprikker 
   keukenpapier 
 
Laat de knoflookteentjes uitlekken.  
Vul elke dadel met een knoflookteentje en wikkel er dan een plakje ham 
omheen. Zet vast met een cocktailprikker.  
Verhit de arachideolie in een pan en bak de ham-dadels daarin knapperig.  
Laat op keukenpapier uitlekken. 
Serveer warm of koud. 
 
 
 
  



Papas arugadas con mojo picon e mojo verde 
(Gerimpelde aardappelen met rode en groene saus) 
 
750  gram   krielaardappelen ongeschild 
1,5 eetlepel grof zeezout. 
1  pot  gegrilde rode paprika’s 
4  tenen  knoflook 
2  stuks  gedroogde rode chili’s (naar smaak) 
¾ theelepel komijnzaad 
¾  theelepel zeezout 
0,5  dl   olijfolie groene dop 
2  sneetjes witbrood 

 azijn 
4  tenen  knoflook 
   koriander 
¾  eetlepel komijnzaad 
¾  eetlepel zeezout 
1  dl  olijfolie groene dop 

 peper 
 
 
 
Was de aardappelen grondig en doe ze in een pan en bedek ze met water. Voeg 
het zout toe en laat de aardappelen ca. 20 minuten garen (iets meer dan 
beetgaar). Giet ze af en laat ze op een heet ovenblik afkoelen. 
 
Mojo picon: 
Laat de gegrilde paprika goed uitlekken.  
Pel de knoflookteentjes.  
Was de chili’s en snijd ze grof.  
Maak met de mixer van paprika’s, knoflook, chili’s, komijnzaad en zout een 
gladde pasta.  
Roer beetje bij beetje de olijfolie erdoor.  
Maak de saus iets dikker met verkruimeld witbrood, als de saus te dun wordt. 
Breng op smaak met een beetje azijn. 
 
Mojo verde: 
Pel en hak de knoflookteentjes. 
Was de koriander en schud hem droog.  
Maak komijnzaad met knoflook en het zout met de mixer fijn.  
Voeg de korianderblaadjes toe en pureer alles.  
Giet beetje bij beetje de olijfolie erbij en breng de saus met peper en azijn op 
smaak. 
  



Pimientos con relleno de queso de cabra 
(Paprika’s met geitenkaasvulling) 
 
15  stuks  minipaprika’s  
6  stuks  gedroogde tomaten in olie 
2  eetlepels  pijnboompitten 
6  stuks  zwarte olijven ontpit 
250  gram   verse geitenkaas 
2 eetlepels  olijfolie groene dop 
 
Extra:   plastic zakken 
   spuitzak   
 
  
Was de minipaprika’s en gril ze ongeveer 8 minuten op een ingevette bakplaat in 
de oven. Keer ze halverwege een keer om. Haal ze uit de oven wanneer de huid 
donker kleurt en blaasjes krijgt. Doe ze in een plastic zak en laat afkoelen.  
 
Voor de vulling: 
laat de gedroogde tomaten uitlekken en hak fijn.  
Rooster de pijnboompitten goudgeel in een droge koekenpan en laat ze afkoelen.  
Hak de olijven fijn.  
Roer de verse geitenkaas met de tomaten, pijnboompitten, olijven en olie glad.  
Doe het mengsel in een spuitzak. 
Haal de paprika’s uit de plastic zak, snijd de steelaanzet en het kapje eraf en 
verwijder de huid en de zaaklijsten.  
Vul ze met de kaascrème. 
 

  



Tortilla de patatas  
(Spaanse aardappel omelet)
 
600  gram   aardappelen 
2 stuks  uien groot 
   olijfolie rode/gouden dop 
8  stuks  eieren 
150  gram  geraspte kaas 
½ theelepel knoflookpoeder 

 peper en zout 
 

Extra:   pannenkoekmes 
 
 
Schil de aardappelen en snijd ze in plakjes van 3 mm.  
Snijd de uien doormidden en daarna in halve ringen.  
Verwarm ruim olie in een pan en frituur de aardappelschijfjes 3 minuten.  
Voeg daarna de uienringen toe en bak lichtbruin in de olie.  
Geheel moet onder de olie staan.  
Laat de gebakken aardappelplakjes en uienringen uitlekken in een vergiet.  
Klop in een grote schaal de eieren los en voeg ruim zout toe.  
Doe de aardappelen en uienringen bij het geklopte ei en druk de 
aardappelschijfjes naar beneden zodat ze helemaal bedekt worden met het 
eimengsel.   
Laat het 5 minuten staan. 
Verhit olijfolie in een antiaanbakpan.  
Voeg het aardappel-ei-mengsel toe, verspreid het over de pan met behulp van 
een pannenkoekmes.   
Sluit af met deksel en laat op half vermogen ca. 3 minuten garen tot de bovenste 
laag bijna gestold is.  
Draai de pan met deksel om en laat de andere kant ook 2 minuten garen.  
Leg de omelet vervolgens op een plank en laat hem afkoelen.   
Snijd in mooie puntjes. 
 
 
  



Rodillos de la berenjena 
(Auberginerolletjes) 
 
2  stuks  aubergines 
30  stuks  dunne repen katenspek 
30  stuks  garnalen 

 Peper en zout 
2  stuks  eieren 
75  gram   bloem 
3  dl   arachideolie 
   maisbrood 
   olijfolie rode dop 
½  bol   knoflook 

 bieslook 
 

Extra:   mandoline 
 cocktailprikker 
 keukenrol 

 
Was de aubergine en snijd met de mandoline in plakken van circa 3 mm.  
Leg op elke aubergineplak 1 plak spek en aan het einde 1 gepelde garnaal, darm 
verwijderen. 
Bestrooi het geheel met peper en zout.  
Rol de garnaal in de aubergineplak en steek vast met een prikker.  
Klop het ei los en breng het op smaak.  
Strooi de bloem op een bord en haal de auberginerolletjes eerst door het ei en 
dan door de bloem.  
Verhit de arachideolie in een hoge pan en bak de rolletjes knapperig.  
Laat ze op keukenpapier uitlekken.  
Bestrijk de plakken brood met olijfolie en wrijf de gepelde knoflook erover. 
Rooster het brood kort in de pan.  
Snij het brood in plakjes en steek op elke plakje een auberginerolletje.  
Garneer het geheel af met bieslook. 
 
  



Helado de chocolate con salsa de caramelo  
(Chocolade ijs met zoute karamelsaus) 

 

Chocolade ijs: 
4  dl   volle melk 
5 dl   crème fraîche 
2  eetlepels cacaopoeder 
350  gram   chocolade puur minstens 72% 
10  stuks  eidooiers vloeibaar 
100  gram  suiker 
4  eetlepels honing 
1 stuks  sinaasappel rasp 

Breek de chocolade in kleine stukjes.  
Verwarm de melk, crème fraîche en cacaopoeder in een pannetje tot het bijna 
gaat koken. Haal  de pan van het vuur en roer de stukjes chocolade erdoor tot ze 
gesmolten zijn. 
Klopt de eidooiers met de suiker tot een lichtgele en schuimige massa. Voeg al 
kloppend het warme chocolademengsel erbij, schenk weer terug in de pan en zet 
deze weer op een laag vuur. 
Blijf net zolang roeren tot de saus indikt. Niet laten koken. 
Haal de pan weer van het vuur en roer de honing erdoor tot deze gesmolten 
is.  Giet alles door een fijne zeef en roer de sinaasappelrasp erdoor en laat 
afkoelen tot kamertemperatuur.                                                                   
Doe de massa in de ijsmachine en draai er ijs van. 

Karamel: 
200  gram  roomboter 
175 gram  lichte basterdsuiker 
3  eetlepels agave siroop 
1,75  dl   slagroom 
1/2 tot 1 theelepel zeezout (naar smaak) 

De karamelsaus: 
Laat boter en suiker samen met de agave siroop smelten in een pannetje boven 
een middelmatig vuur.  
Roer af en toe alles goed om zodat het een geheel wordt. 
Roer de slagroom, zodra de suiker gesmolten is, erdoor.  
Warm alles even door en breng op smaak met het zout. 
 
Slagroom: 
2  dl   koude slagroom  
1  eetlepel  Kristalsuiker 
 
Klop de koude slagroom met een eetlepel suiker net voor uitserveren stijf. 
 
 
 



Crunch: 
50  gram  pistachenoten 
 
Hak de pistachenootjes fijn. 
 
Serveer het ijs samen met de karamelsaus, warm of op kamertemperatuur, en 
de crunch van pistachenootjes.  
Serveer er een toefje slagroom bij. 


