
Kerstdiner

Warme appel peer crumble
met een toefje verfrissende ijs 

 MENU 
VOORGERECHT

Gebakken coquilles met
avocado en groene asperges

Pompoen met geitenkaas,
zongedroogde tomaatjes, en
zoete abrikoos & cranberry's

HOOFDGERECHT

NAGERECHT



Voorgerecht
Gebakken coquilles met

avocado & groene asperges

12 sint-jacobsvruchten
(coquilles)
1 grote avocado
2 el zure room
sap van 1 limoen
200g groene asperges
Parmezaanse kaas
Balsamico azijn 
2 tenen knoflook
250g cherrytomaten
½ komkommer
peper en zout

Ingrediënten Bereiding
1. Verwarm de oven op 220 graden. Snijd de onderkant van
de asperges en verdeel deze over een bakplaat. Besprenkel
met wat olijfolie, peper en zout. 
2. Pers of snijd de knoflook fijn en voeg toe aan de asperges.
Bak 20 minuten in de oven.
3. Halveer de avocado en doe het vruchtvlees samen met de
zure room, limoensap, wat peper en zout in een kom. 
4. Bak de coquilles met wat peper en zout op hoog vuur kort in
een koekenpan tot ze goudbruin zijn.
5. Als de asperges klaar zijn besprenkel je deze met de
balsamico azijn en als laatste met de parmezaanse kaas. 
6. Snijd de cherrytomaten doormidden. Halveer de
komkommer en snijd er met een dunschiller fijne repen van. Rol
deze op. 
7. Maak een bolletje avocadocrème op elk bord en druk plat
met een lepel. Leg daarop de coquilles en groene asperges.
Versier het bord verder met de tomaatjes en rolletjes
komkommer. 

4 personen 



Verwarm de oven voor op 180 graden. 
 Snijd de pompoen doormidden, verwijder de zaadjes en hol
de pompoen uit tot 1 a 2 centimeter tegen de schil. Houd het
vruchtvlees apart en snijd in kleine blokjes.
 Fruit de fijngesneden ui en knoflook in een pan met olie.
 Voeg de blokjes pompoen toe en bak tot ze zachter worden. 
 Voeg dan de rijst en 200 ml water toe met wat
groentebouillon (1/2 blokje) en laat dit 5 minuten zachtjes
koken.
 Snijd de zongedroogde tomaten in stukjes en doe bij de rijst in
de pan samen met de cranberry’s en abrikoos. 
 Voeg ook de spinazie toe in delen met de tijm. 
 Breng op smaak met peper, zout en een beetje kaneel.
 Kook het geheel tot de rijst gaar is en het vocht verdampt is.
Blijf af en toe roeren. 
 Schep dan het rijstmengsel in beide helften van de pompoen
en druk deze op elkaar. Je kunt er een keukentouwtje omheen
knopen voor stevigheid.
 Smeer de pompoen in met olijfolie en pak stevig in met
aluminiumfolie. Zet voor 2 uur in de oven. 
 Laat als hij gaar is even staan voordat je hem uit de folie
haalt. Verdeel de verse geitenkaas erover en snijd dan in
plakken of stukken. 

Bereiding
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

Hoofdgerecht
Pompoen met geitenkaas,

zongedroogde tomaatjes, en
zoete abrikoos & cranberry's

1 hele flespompoen
1 ui
2 tenen knoflook
75 g zilvervliesrijst
75 g zongedroogde
tomaten
handje gedroogde
cranberry’s
handje gedroogde
abrikoos
150g spinazie
100g geitenkaas
1 tl tijm
Groentebouillon
Olijfolie, peper, zout en
kaneel

Ingrediënten

4 personen 

*Wil je liever een variant
met vlees? Dan kun je de
geitenkaas weglaten en

150 gram (kip)gehakt
toevoegen bij stap 4. 

Tip: Serveer
 de pompoen

 met een ri
jke

groen salade
 en wat gek

ruide krieltje
s uit

de oven (me
t tijm bijvoor

beeld)



Na gerecht
Warme appel peer crumble

met een toefje verfrissende ijs 
 

1 grote peer, geschild
2 grote appels, geschild
1 zakje vanillesuiker
50g rozijnen
2 tl kaneel
1el citroensap
60g havermout
snufje zout
3 el honing
20ml kokosolie

Ingrediënten
 Verwarm de oven op 180 graden.
 Snijd de appel en peer in kleine blokjes.
 Meng de appel en peer met het citroensap, rozijnen,
kaneel en vanillesuiker in een kom. 
 Kneed de havermout, kokosolie, honing en zout samen tot
een geheel. 
 Het een ovenschaal in en verdeel het appel/peer
mengsel hierover. 
 Verdeel hierover de havermoutkruimels en zet voor 20
minuten in de oven. 

Bereiding 
1.
2.
3.

4.

5.

6.

4 - 6 personen 

Serveer met ee
n bolletje yoghu

rtijs 

of een schepje 
Griekse yoghurt

. 


