
·  Doe 200 milliliter 
slagroom in een pannetje en 
smelt de chocolade hierin. Je hebt 
nu ganache.

·  Laat het geheel wat afkoelen.

·  Haal de bombe uit de vriezer, 
verwijder de folie en zet de bombe 
op een rooster of een bord. 

·  Giet de chocolade langzaam over de 
bombe.

·  Smelt de witte chocolade en versier 
met een lepel de bombe.

·  Klop de overige slagroom met de 
suiker en Klop-Fix stijf.

·  Verplaats de bombe voorzichtig naar 
een mooi bord of een mooie schaal.

·  Vul een spuitzak en spuit rondom 
mooie toefjes. Spuit ook bovenop een 
mooie, grote toef.

·  Plaats de framboos of aardbei 
bovenop de grote toef.

·  Versier de toefjes met parels.

·  Serveer direct. Je kunt de bombe ook 
nog in de vriezer bewaren, haal hem er 
dan een half uurtje van tevoren uit.

·  Je houdt nog ganache over. Dit kun 
je met een mixer opkloppen tot een 
chocolademousse.

·  Haal het ijs en de diepvriesframbozen 
uit de vriezer.

·  Bekleed een ronde, diepe kom met 
vershoudfolie en laat de folie ruim 
over de randen hangen.

·  Snijd de cake in dunne plakken.

·  Bekleed de kom aan de binnenkant 
met cake tot bovenaan de rand.

·  Vul alle gaatjes op met stukjes cake.

·  Schep de helft van het inmiddels zacht 
geworden ijs in de vorm en smeer het 
glad.

·  Verdeel de helft van het doosje 
frambozen over het ijs en druk het met 
een lepel goed aan.

·  Strooi er een laagje vlokken over.

·  Leg over de vlokken een laagje cake en 
vul de gaatjes op met stukjes cake.

·  Schep het overgebleven ijs in de vorm.

·  Houd 1 framboos apart en verdeel de 
frambozen over het ijs.

·  Strooi er een laagje vlokken overheen 
en druk het geheel met een lepel goed 
aan.

·  Leg er als laatste een laagje cake op en 
vouw de vershoudfolie over de cake.

·  Zet de bombe minimaal 6 uur in de 
vriezer.

·  Verwarm de oven voor op 200 graden.

·  Maak in beide kipfilets kleine sneetjes, 
ongeveer elke centimeter.

·  Snijd de kaas en katenspek in reepjes 
en de tomaten in plakjes.

·  Leg in elk sneetje een reepje kaas, een 
reepje katenspek en een plakje tomaat.

·  Leg de kipfilets in een ovenschaal.

·  Bestrooi met een beetje peper en een 
lepel olijfolie.

·  Bak de kipfilets in 30 minuten gaar.
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Eet smakelijk!

Driegangendiner 
voor vier personen

·  Steek met een steruitsteker 8 sterren uit de 
boterhammen.

· Leg 4 sterren even aan de kant.

·  Steek met de steruitstekers 8 sterren uit de 
plakken kaas.

·  Steek met de steruitstekers 8 sterren uit de 
plakken ham.

·  Beleg 4 broodsterren met een plakje kaas en 
daarbovenop ham.

· Smeer op de ham wat roomkaas.

·  Leg er daarna weer een plakje ham en kaas 
op en sluit af met een broodster.

·  Prik in het midden een cocktailprikker en leg 
er een takje peterselie op.

·  Snijd de komkommer, augurken, tomaten en 
ananas in kleine, gelijke stukjes en meng dit 
met elkaar.

·  Serveer de hartige sterren op een mooi 
bordje met een lepeltje salade ernaast.

Hartige stertorentjes 
met frisse salade

Gevulde kipfilet, aard-
appelrozetjes en sperzie-

boontjes met spek

VOORGERECHT:

NAGERECHT:

·  Schil de aardappels, kook ze gaar en stoom ze 
droog.

·  Verwarm de oven op 200 graden.

·  Voeg de roomboter, geraspte kaas en eidooier 
toe aan de aardappels.

·  Stamp het tot een mooie, stevige puree. Heb je 
een pureeknijper, gebruik dan deze.

·  Breng goed op smaak met peper en zout.

·  Leg bakpapier op een bakplaat.

·  Vul een spuitzak met aardappelpuree en spuit 
kleine rozetjes op de bakplaat.

·  Bak de rozetjes ongeveer 20 minuten in de 
oven, of tot ze mooi bruin zijn.

·  Verwarm de oven op 200 graden.

·  Haal de topjes van de sperziebonen.

·  Kook ze in 7 minuten beetgaar.

·  Leg steeds een plakje katenspek op een 
snijplank.

·  Leg er steeds 6 boontjes op en rol strak op. 

·  Herhaal dit totdat de boontjes en het spek op 
zijn. 

·  Leg de boontjes met spek in een ovenschaal.

·  Bak ze 20 minuten in de oven.

Chocoladebombe 
met aardbeienijs

HOOFDGERECHT:

HOOFDGERECHT

BOODSCHAPPEN

VOORGERECHT
2 witte geroosterde boter-
hammen · 2 plakken ham 

· 2 plakken kaas  · stuk 
komkommer · 2 schijven 
ananas · 2 cherrytomaten 

· 3 augurken ·  roomkaas 

· peterselie · steruitste-
ker  · cocktailprikkers

HOOFDGERECHT
500 gram sperziebonen  

· 1 pakje katenspek · 2 
flinke kipfilets · cherry-
tomaten · 3 plakjes ka-

tenspek · 2 plakken kaas 

· peper · olijfolie · 1 kilo 
aardappelen · 1 eidooier  

· 100 gram roomboter · 
50 gram geraspte kaas · 

zout en peper

NAGERECHT
1 cake · 1 liter aardbei-

enijs · 200 gram pure 
chocolade · 2 bekers 

slagroom à 250 milliliter 

· 75 gram suiker · 1 
zakje Klop-Fix · 1 doosje 

diepvriesframbozen of 
-aardbeien · 50 gram 

witte chocolade
 · witte vlokken · parels 

(dr. Oetker)
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