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Recepten online DVS-diner  
 
Linzensoep met munt 

 
ingrediënten per persoon: 

1 eetlepel zonnebloem- of olijfolie 

2 volle eetlepels rode linzen 

1 theelepel bouillonpoeder 

2 takjes munt (alleen de blaadjes, in fijne reepjes gesneden) of ½ theelepel 

gedroogd muntblad 

1 eetlepel crème fraiche 

1 eetlepel citroensap 

vers gemalen zwarte of zwitte peper 

snufje zout eventueel 

 
bereiding: 

Olie verhitten, linzen al omscheppend aanfruiten. Als ze beginnen te verkleuren ¼ 

liter water toevoegen met bouillonpoeder. Aan de kook brengen. Circa 10 minuten 

laten koken totdat de linzen gaar zijn maar niet kapot. 

Citroensap toevoegen en op smaak brengen met peper en evt een beetje zout. 

Daarna crème fraiche erdoor roeren. Muntblad erover strooien en serveren. 

Muntblad kan ook in de kom erover gestrooid worden (hoeft niet mee te koken, 

mag wel). 

 

Gevulde kaki 

 
ingediënten per 2 personen: 

2 kaki’s 

1,5 à 2 theelepels citroensap 

1 theelepel groene peperkorrels uit pot 

100 gram verse roomkaas, bijvoorbeeld MonChou 

1 mespuntje suiker(naar keuze) 

snufje zout (naar keuze) 

75 ml slagroom 

2 schijfjes citroen (garnering, naar keuze) 

 
bereiding: 

Was de kaki’s kort met koud water en droog ze gelijk af. Snijd met een scherp mes 

een kapje af van de kaki’s (kapje bewaren). Schep met een klein lepeltje het 

vruchtvlees uit de kaki zonder de schil kapot te maken. Besprenkel de uitgeholde 

kaki’s van binnen met een beetje citroensap. Snijd het vruchtvlees in kleine stukjes. 

Plet de peperkorrels een beetje met de bolle kant van een lepel. Roer de roomkaas 

smeuïg met de slagroom, de peperkorrels en evt suiker + zout. Schep de stukjes 

vruchtvlees erdoorheen en vul de uitgeholde kaki’s met dit mengsel. 

Garneer elke kaki met een schijfje citroen. 
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Kip met kersen 

 
ingediënten per 2 personen: 

2 kipfilets 

1-2 eetlepels zonnebloem- of olijfolie 

klein takje verse rozemarijn 

geraspte schil en sap van een kwart citroen ( je kunt de schil ook heel laten; in dat 

geval verwijder je hem tegelijk met de rozemarijn) 

½ à ¾ dl rode wijn 

zout, (zwarte) peper 

150 gram kersen zonder pit (uitlekgewicht) 

1 theelepel maizena 

 
bereiding: 

Laat de kersen uitlekken, bewaar het vocht/siroop. 

Verhit in een braadpan of koekenpan de olie op middelhoog vuur. Leg de kip erin 

en braad totdat hij lichtbruin gekleurd is. Draai het vlees en braad ca. 2 minuten. 

Laat al het braadvocht uit de pan lopen en voeg rozemarijn, wijn, zout, peper en 

citroenschil toe. Breng aan de kook en zet het vuur dan laag. 

Voeg de kersen toe met vocht naar smaak (zoveel als dat je saus wilt hebben). Laat 

het geheel koken to de kip gaar is (max 15 minuten; anders wordt de kip taai en 

droog). Haal de kip en kersen uit de pan en houdt warm. Verwijder het takje 

rozemarijn. 

Meng de maizena met een beetje water en het citroensap. Voeg onder 

voortdurend roeren toe aan de kokende saus. Blijf roeren totdat de saus gebonden 

is en weer helder (als hij helder is, betekent dit dat de maizena gaar is. Daarna 

klontert hij ook niet meer). 

Leg de kip en de kersen op (verwarmde) borden en schenk de saus eroverheen. 

Serveer direct. 

 

Gebakken camembert met kersen 

 
zie recept boven; ipv kip gebruik je kant-en-klare bakcamembert of die maak je zelf, 

zie recept hieronder. De gaartijd is dan geen 15 minuten, maar je bakt hem ca 5 

minuten (als je zachtjes op de camembert drukt, moet hij zacht zijn). Als je de saus 

gaat maken (toevoegen van rozemarijn e.d.), haal je de camembert uit de pan; 

warmhouden maar niet meer in de pan doen, want dan wordt hij zompig. 

 
ingediënten per 2 personen: 

1 camembert van 240-250 gram 

1 ei 

3 eetlepels tarwebloem 

snufje zwarte peper en papprikapoeder 

evt. 1 eetlepel tomatenketchup 

2-3 eetlepels paneermeel 
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bereiding: 

Halveer de camembert. Leg hem tot gebruik (terug) in de koelkast. 

Meng de bloem met een flinke mespunt zwarte peper en een paprikapoeder in een 

diep bord. Klop 1 ei helemaal los in een ander diep bord. Klop hier eventueel de 

ketchup doorheen. 

Haal de helften achtereenvolgens door het bloemmmengsel, geklopt ei en 

paneermeel. 

Als je dit van tevoren doet, leg de gepaneerde camembert dan totdat hij in de pan 

gaat, weer terug in de koelkast. 

 

 
Aardappelgratin met groenten 

 
ingediënten per 2 personen: 

400-500 gram aardappelgratin bijv. Peka-Freshfood met mediterrane groente, 

naturel of met truffel, AH aardappelgratin naturel of met pompoen 1) 

400-500 gram broccoli/bloemkool/courgette 

75-100 gram gram geraspte belegen of oude kaas 

flinke snuf paprika- of chilipoeder, cayennepeper of mix van (pittige) specerijen 2) 

 
bereiding: 

Courgette in dikke plakken snijden (0,5 à 1 cm), bloemkool en broccoli in roosjes 

verdelen. Kort koken of stomen, ca. 5 minuten,  zodat ze nog niet gaar zijn, maar net 

niet meer hard. Eventueel beetje zout toevoegen (niet echt nodig ivm zout dat de 

kaas en de gratin meestal toch al bevatten). 

 
Aardappelgratin in een ingevette, platte ovenschaal doen, uitgelekte groenten 

erover verdelen, geraspte kaas erover verdelen. Eventueel beetje cayennepeper of 

andere topping erover doen. 

In de voorverwarmde oven op 175-180 °C ca 20 minuten gaar en lichtbruin bakken. 

 
Let op! In voorbereide producten (zoals de gebruikte Peka-gratin) zijn de 

aardappelen voorgegaard. Als je bovenstaand recept maakt met eigengemaakte 

gratin, is het handig om òf de gratin in de oven ca. 20 minuten voor te bakken 

voordat de groente erop gaat, òf de aardappelen die je in de gratin gebruikt voor 

te koken. 

 

 
1) Ik had de gratinmix van Peka, met mediterrane groente, genomen. Je kunt hier ook 

andere voorbereide gratin voor nemen. Voor belangstellenden wil ik ook wel een 

recept voor lekkere zelfgemaakte gratin geven. Mail of app me daar in dat geval 

even voor. 

2) Ik had van Dutch Spices de hot&spicy mix genomen 
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Appel-roomtoetje 

 
ingediënten per 2 personen: 

 
1 grote appel, bijvoorbeeld Elstar of Jonagold 3) 

1 eetlepel licht- of donkerbruine basterdsuiker 

½ eetlepel appelstroop 

3 eetlepels appelsap 

citroensap 

1/8 liter slagroom 

snufje kaneel 

1 theelepel vanillesuiker 

1 eetlepel (hazelnoot)krokant naar keuze 4) 

 
bereiding: 

Schil de appel en haal het klokhuis er uit; snijd hem in stukjes. Doe de stukjes appel 

met de suiker, stroop, appel- en citroensap in een pannetje en breng aan de kook. 

Laat afgedekt 10-15 minuten koken totdat de appel helemaal zacht is. Pureer (met 

een staafmixer). Laat afkoelen en in de koelkast door en door koud worden. 

Klopt de slagroom stijf met vanillesuiker. 

Spatel de room en het appelmengsel doorelkaar. Verdeel dit over grote glazen en 

zet tot gebruik in de koelkast. 

Garneer vlak voor het opdienen met krokant en evt een schijfje of partje appel. 

 
3) Als je geen tijd of zin hebt om de appel op deze manier klaar te maken, kan je 

appelcompôte gebruiken; je hebt de ingrediënten t/m het citroensap dan niet 

nodig.Dit had ik voor het online diner ook gebruikt. Gebruik dan een goede 

appelcompôte met weinig tot geen suiker, anders wordt het een erg zoet geheel! 

4) Jje kan zelf hazelnootkrokant maken door geschilde (blanke) hazelnoten gro te 

hakken met een groot mes, in een koekenpan 1-2 eetlepels riet- of kristalsuiker 

langzaam te verhitten totdat deze vloeibaar wordt (=karamelliseert); daarna de 

gehakte hazelnoten toevoegen. Eventjes meeverwarmen en zorgen dat de stukjes 

met de suiker bedenkt zijn. Daarna op een bord of stuk bakpapier laten afkoelen. Dit 

had ik bij het online diner alvast voor jullie gedaan ;) 

 

 
Veel plezier met het (nog een keer) maken en eet smakelijk! 

 

 
Felicia Versantvoort, 

Velp, 14 maart 2021 (beter laat dan nooit...) 
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