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Inventief koken!

Daarom dat dit verslag zo summier is.

groentesoepje van gele en rode paprika

Ook de tweede groep, die van Paul, maakte een soepje klaar. 

Witloofsoepje met een kleine touch van kerrie

hiernaast. 

 

Ik wil het toch even aanhalen. We mogen fier zijn, want 

tijdens al die kooklessen hebben we toch heel wat 

bijgeleerd. Zeg maar dat we onze plan kunnen trekken. 

Het bewijs zie je hiernaast. De twee Juliens, Roger en 

Pirre serveerden dit heerlijk gerechtje: “

met rijst, venkel, paddenstoelen en zelfs maniok

“cuisson” van de zalm was schitterend.

 

 

 

 

Inventief koken! 

 

 

Een echt verslag moet je niet verwachten. Vandaag 

stond “inventief koken” op het programma. Bedoeling 

was, om met  de ons gegeven en vooraf 

ingrediënten, meerdere gerechten klaar te maken. 

Bovendien waren er ook nog twee verschillende groepen 

geloot. Toen de ingrediënten werden getoond begon 

iedereen na te denken, voor zover we dat kunnen, om te 

beslissen wat we zouden klaarmaken. Weinig 

te zeveren, moppen te tappen en verhalen te vertellen. 

Daarom dat dit verslag zo summier is. Toch wil ik jullie de resultaten niet ontzeggen. Hierboven een 

van gele en rode paprika, gemaakt door Julien en co. 

n Paul, maakte een soepje klaar. 

Witloofsoepje met een kleine touch van kerrie op zijn Jokkes!. Zie 

 

 

 

Normaal noemen wij zo een activiteit “blind koken”. Maar 

die term is natuurlijk onjuist. Alleen Paul dacht er anders 

over. Zie foto hiernaast. 
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Paul, Benny, Jokke en ikzelf serveerden een 

varkenshaasje, met gebakken aardappelblokjes, 

gebakken, gekarameliseerde schijfjes van knolselder en 

bospaddenstoelen. 

Zie hieronder 

 

 

 

Koffie was overbodig, als je ziet wat we allen weer op 

één avond onder de neus staken. We zaten weer dicht 

bij “La grande bouffe”. 

Twee nieuwigheden wil ik toch even vermelden. De 

gebakken schijfjes knolselder en de maniok konden 

iedereen bekoren. 

Nu onze stamkroegbaas Stany er niet meer is, 

verplaatsen sommigen zich na de afwas naar het 

centrum van Landen om daar te genieten van een “après kook”. 

De aangewezen plaats is “ ’t Kliekske”, waar sympathiek Brigitteke ons met open armen? ontvangt. 

 

 

Miauw 


