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Inleiding
Met dit boek hoop ik vooral dat je zin krijgt om te koken! Ook 
als je denkt dat je er geen interesse in hebt, dat je het niet kunt 
of als je gewoon niet achter het fornuis durft te gaan staan. 
Ook degenen die vastzitten aan afhaal- en kant-en-klaarmaal-
tijden wil ik over de streep trekken. En degenen die koken als 
hobby hebben, vinden in dit boek tal van creatieve recepten. 

Ben je een volledige beginneling? Ook dan biedt dit boek uit-
komst, want de recepten zijn eenvoudig te maken en kunnen 
eigenlijk niet mislukken. De meeste ingrediëntenlijsten zijn 
kort, toch is de smaak van ieder gerecht maximaal.

Het enige dat je nu moet doen is beginnen. Leer koken vanaf 
de basis. Snel, gemakkelijk en leuk!
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Voorgerechten
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In dit geval bestaat de luxe uit de geweldige smaken in deze 
romige paté, en het kost bijna niks om hem te maken. Het is 

bovendien een uitstekend alternatief voor ganzenlever!

Spoel de lever af met koud water en 
droog hem goed. Hak de sjalot. Smelt  
1½ eetlepel van de boter in een koeken-
pan en fruit de sjalot op laag vuur tot hij 
zacht is. Zet het vuur hoger en doe de 
levertjes, uitgeperste knoflook en tijm er-
bij. Breng op smaak met een heel klein 
beetje zout en flink wat peper. Braad de 
lever rondom bruin en bak hem halfgaar. 
Giet de sherry erover en laat inkoken. 
Voeg de slagroom toe en laat reduceren 
totdat de lever net helemaal gaar is, niet 

langer. Neem de lever uit de pan, doe 
hem in de keukenmachine en mix. Doe 
de roomjus erbij en mix nog eens. Mix 
vervolgens de rest van de boter erdoor. 
Breng op smaak. Giet het mengsel in een 
kom van glas of keramiek en zet in de 
koelkast, het liefst tot de volgende dag.

Serveer met geroosterd brood, chut-
ney of tomatenmarmelade en augurken 
of ingemaakte uitjes. De parfait blijft in de 
koelkast 1 week goed.

6 personen

300 g kippenlever
1 sjalot
115 g boter
1 kleine knoflookteen
tijm
50 ml halfdroge sherry
100 ml slagroom
zout en zwarte peper

Luxe parfait  
van kippenlever
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Wat Franse mosterd en een paar tomaten, meer heb je niet nodig 
voor een smakelijk taartje. De taart is lekker op zichzelf, maar een 

paar plakjes gedroogde ham geven hem iets heel bijzonders!

Mix in een keukenmachine de boter en bloem 
tot kruimels. Doe het water erbij en meng tot 
een deeg. Laat het deeg 20 minuten rusten 
in huishoudfolie. Niet te warm, maar op ka-
mertemperatuur is prima. Verwarm onder-
tussen de oven voor op 240 °C.

Bekleed een taartvorm van ongeveer 
24 cm met het deeg; gebruik een vorm met 
losse bodem. Het is het mooist om het deeg 
wat over de rand uit te laten steken en dat 
eraf te snijden met een scherp mes. Je kunt 
ook eerst het deeg uitrollen op een licht met 
bloem bestoven werkblad.

Prik met een vork gaatjes in de taartbo-
dem en smeer de mosterd erover uit. Snijd de 
tomaten in plakken van een halve centimeter 

en leg ze in de taartvorm. Laat ze niet over-
lappen maar zorg wel dat de bodem bedekt 
is. Bak de taart 10-12 minuten totdat het 
taartdeeg en de mosterd wat kleur hebben 
gekregen. Laat de taart in de vorm afkoelen.

Als voorgerecht: Snijd vier plakjes ge-
droogde ham in de lengte doormidden. Leg 
de slablaadjes op kleine borden. Breng de sla 
op smaak met wat koolzaadolie, versgeperst 
sap, peper en zout. Snijd de taart in stukken 
en leg ze op de salade. Garneer met licht ge-
draaide plakjes ham en serveer.

Op een buffet: Snijd vijf plakjes gedroog-
de ham in de lengte doormidden en drapeer 
ze over de taart. Sprenkel de olie erover en 
bestrooi met tijm.

Hartige tomatentaart  
met gedroogde ham

8 personen als voorgerecht of 
10 personen op een buffet

Taartdeeg
125 g boter
180 g bloem
3 el ijskoud water

Vulling
2 el Franse mosterd
2 rijpe tomaten

Als voorgerecht
4 plakjes gedroogde ham, bij voorkeur 

serranoham
ca. 200 g fijne bladsla
1 el olijf- of koolzaadolie
2 tl versgeperst limoen- of citroensap
zoutvlokken en zwarte peper

Voor op een buffet
5 plakjes gedroogde ham, bij voorkeur 

serranoham
2 tl koolzaad- of olijfolie
paar takjes verse tijm




