
Receptuur ‘t Streekfornuus voor ZorgAccent 
 
Het kerstmenu:  
 
*Lichtgebonden crèmesoep met tuinkruiden 
*Varkenshaasmedaillons met 
champignonsroomsaus 
*Gebakken aardappelen/aardappelpuree 
*Gemengde sla 
*Miniquiche (broccoli/wortel) 
*Groene asperges in spek 
*Kerstcoupe bavarois 
 

 
*Licht gebonden crèmesoep met tuinkruiden 
 
Een licht gebonden crèmesoep met verse kruiden is een romig en feestelijk begin van de 
kerstmaaltijd. Verse kruiden zijn behalve smaakmakers ook bekend om hun eetlustopwekkende 
werking. Het wit met groen past uitstekend bij de kerstsfeer.  
 
Voor 6 personen  
 
Ingrediënten 
-50 gram boter 
-4 el bloem 
-1 ½ liter kippen- of groentebouillon (zelf getrokken of van blokjes) 
-100 ml room 
-1 bosje peterselie, fijngehakt 
-20 bieslook sprietjes van een plantje, heel fijn gesneden  
-versgemalen peper en zout 
-een paar sprietjes bieslook ter garnering 
 
Bereiding 
Smelt de boter in een soeppan en roer er dan in een keer de bloem door. Laat de bloem terwijl u 
blijft roeren even garen, dit is klaar als de bloem geelgekleurd is. Voeg dan een flinke scheut van 
de bouillon toe en roer met een garde tot er een gladde saus is ontstaan. Voeg nu de rest van de 
bouillon toe en breng al roerend aan de kook.  
 
Laat de soep 15 minuten zachtjes koken, roer tussentijds eenmaal.  
 
Voeg de room en de kruiden toe en warm nog 1 minuut door. Breng de soep op smaak met zout 
en versgemalen peper. 
 
Schep de soep in borden of kommen en garneer met een sprietje bieslook. 
 
  



*Varkenshaasmedaillons met champignonroomsaus 
 
De varkenshaas is een van de meest malse delen van het varken. Vanuit het middenstuk, van het 
langwerpige stuk vlees dat de haas vormt, worden medaillons gesneden. Deze worden licht rosé 
gebakken. Een lekkere en klassieke combinatie zijn varkensmedaillons met 
champignonroomsaus. 
 
Het is voor dit recept handig als u eerst de champignonroomsaus maakt en daarna de medaillons 
bakt  
Voor 6 personen 
 
Ingrediënten 
 
voor de champignonroomsaus 
-1 sjalotje, fijngesnipperd 
-250 gram champignons, in plakjes 
-50 gram boter 
-50 gram bloem 
-500 ml warme bouillon, kip- of groentebouillon (zelf getrokken of van blokjes) 
-100 ml room 
-1 el citroensap 
-versgemalen peper en zout 
-1 el gehakte peterselie 
 
Bereiding saus 
Smelt de boter in een ruime pan en fruit het sjalotje zachtjes aan. Voeg de champignons toe en 
laat deze 3-5 minuten meebakken. 
 
Bestrooi met de bloem en roer goed. De bloem moet gaar worden.  
 
Voeg scheutje voor scheutje de bouillon toe en roer goed. Laat langzaam aan de kook komen en 
binden tot een saus. Laat 5 minuten zachtjes pruttelen, onder af en toe roeren. 
 
Voeg de room, het citroensap en de peterselie toe roer goed door. Maak de saus op smaak met 
peper en zout. 
 
voor de varkenshaasmedaillons 
-6 varkenshaas medaillons van 125-150 gram 
-versgemalen peper en zout 
-50 gram boter 
 
Bereiding medaillons 
Bestrooi het vlees aan beide zijden met versgemalen peper en zout.  
 
Verhit de boter in een koekenpan en laat deze licht kleuren.  
 
Bak de medaillons in de hete boter aan beide kanten bruin. Reken op vijf minuten per kant. De 
medaillons moeten van binnen nog iets rosé zien, omdat het vlees anders droog wordt. 
 
Serveren 
Leg de medaillons op de borden en lepel er wat van de saus over. Schenk de rest van de saus in 
een kom en geef deze er apart bij. Het Streekfornuus serveert gebakken aardappelen en 
aardappelpuree bij deze medaillons. Samen met een gemengde salade, mini quiches en asperges 
in spek. 



 
*Gebakken krielaardappelen 
 
Voor 6 personen 
 
Ingrediënten 
-750 krielaardappeltjes (vaak kun je deze al geschild koken en zijn ze al voorgegaard) 
-50 gram boter 
-zout 
-1/2 tl paprikapoeder 
 
Bereidingswijze 
Laat de aardappelen als ze voorgekookt zijn even uitlekken op een zeef. Indien ze nog gekookt 
moeten worden, doe ze in een pan met water en een snufje zout. Breng aan de kook en kook ze 
in 8-10 minuten gaar. Controleer met een vork of ze aar zijn. Giet af en laat uitlekken. 
 
Smelt de boter in een ruime koekenpan. Voeg de aardappelen toe en bak ze al omscheppend 
bruin en gaar in ongeveer15 minuten. Bestrooi de aardappeltjes met wat zout en het 
paprikapoeder. Schep goed door en serveer ze in een schaal. 
 
------- 
 
*Aardappelpuree 
 
Voor 6 personen 
 
Ingrediënten 
-1 kilo aardappelen 
-250 ml volle melk 
-25 gram boter 
-versgeraspte nootmuskaat 
-zout en versgemalen peper 
 
Bereidingswijze 
Schil de aardappelen en snijd ze in stukken. Doe ze in een pan met voldoende water en wat zout 
en kook de aardappelen in 20 minuten gaar. Controleer door er met een vork in te prikken, de 
aardappelen moeten echt goed gaar zijn. Kook zo nodig wat langer. Giet de aardappelen af. 
 
Breng de melk in een pan aan de kook en laat de boter erin smelten. 
 
Stamp de aardappelen met een pureestamper fijn en meng de hete melk, zout, versgemalen 
peper en wat geraspte nootmuskaat doorheen. Meng goed door tot een gladde puree. Schep in 
een schaal en dien op. 
 
  



*Gemengde sla 
 
Voor 6 personen 
 
Ingrediënten 
-1 krop ijsbergsla 
-1/2 komkommer in dunne plakjes 
-2 tomaten, in plakjes 
-5 sprietjes bieslook, fijngeknipt 
-4 el sla dressing uit een flesje naturel  
-2 hardgekookte eieren, gepeld 
 
Bereidingswijze 
Snij de slakrop doormidden en snijd elke helft in dunne reepjes. Was de sla en droog hem in een 
slacentrifuge. 
 
Doe de sla in een ruime salade schaal en voeg de komkommer, tomaat, bieslook en sladressing 
toe. Schep alles luchtig door elkaar. 
 
Snij de eieren in vieren en garneer de salade met de partjes gekookt ei. 
 
---------- 
 
*Miniquiche ( broccoli/wortel ) 
 
Deze wordt kant en klaar ingekocht. 
 
  



*Groene asperges in spek 
 
Groene asperge in spek gewikkeld en afgebakken in de oven zijn een fijne knipoog naar het meer 
bekende bundeltje sperzieboontjes in spek gerold. Groene asperges hebben een fijne bite, ze 
blijven stevig en zijn een feestelijke groente. De combinatie met spek is verrassend. 
 
Voor 6 personen 
 
Ingrediënten 
-1 ½ bundel groene asperges 
-150 gram mager ontbijtspek in plakjes 
-zout en versgemalen peper 
-olie 
 
Bereidingswijze 
Verwarm de oven voor op 140 graden. Vet een ovenschaal waar de asperges straks inpassen 
licht in met olie. 
 
Snijd de harde, wat houtachtige onderkant van de asperges. 
 
Breng in een ruime pan water met een snufje zout aan de kook. Kook de asperges hierin 3 
minuten. Laat ze goed uitleken. 
 
Neem een plakje ontbijtspek en wikkel dit om een asperge, de uiteinden mogen onbedekt 
blijven.  
 
Ga zo door tot alle asperges omwikkeld zijn. Leg ze naast elkaar in een rij in een licht ingevette 
ovenschaal. 
 
Bestrijk elke asperge met wat olie en bestrooi licht met wat versgemalen peper. Zet de schotel 
hoog in de oven en bak in 6-8 minuten bruin en krokant. 
 
-------- 
  
*Kerstcoupe bavarois.   
 
Deze wordt kant en klaar ingekocht. 
 


