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• 3 Voorgerechten
• 3 Bijgerechten
• 6 hoofdgerechten
• 3 nagerechten
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alvast fijne feestdagen
gewenst,
Jack
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De kerstdagen staan weer voor de boeg en dit Natuurlijk heb ik er ook over nagedacht om ze zo
betekent natuurlijk ook lekker eten, veel tijd met gezond mogelijk te maken :)
de familie doorbrengen en gezellig de kerst- Suiker
boom optuigen.
Soms staat er op een ingrediënten lijst suiker verZelf ga ik komend weekend de kerstboom “uit meld. Dit kan natuurlijk worden vervangen met
de kast” halen en deze volhangen met versiersels een alternatief zoals zoalsstevia! Hierover tref je
waarvan de helft wellicht kapot valt :)
meer informatie aan op de blog!
Hoe leuk de kerstdagen ook zijn, het is onvermi- Allergisch
jdelijk dat er ook de nodige stress zal ontstaan.
Het is vanzelfsprekend dat je geen gerechten
Wat moet ik aantrekken? Wat verwacht de vismoet klaar maken met ingrediënten waarvoor
ite? Wanneer moet ik boodschappen doen? Wat
je allergisch bent! Ben je voor sommige voedmoet ik koken?
ingsmiddelen allergisch, bestudeer daarom altijd
Deze laatste vraag wil ik graag voor je beant- het recept zorgvuldig!
woorden. Mocht je nog geen planning gemaakt
hebben, dan kan je in ieder geval wat inspiratie
op doen met de volgende heerlijke en gezonde
gerechten:
• 3 Voorgerechten
• 3 Bijgerechten
• 6 hoofdgerechten
• 3 nagerechten
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Zalm terrine
Voor 8 personen

Bereiding
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•

250 g verse zalm
6 eieren
30 cl verse room
2 citroenen
dille
zout en peper

Verwarm de oven voor op 180 ° C.
Stoom de zalm. Voeg zout en peper toe en pureer met een
vork.
In een kom meng je de eieren, room, dille, citroensap, en vervolgens voeg je de gepureerde zalm toe.
Giet het mengsel in een met boter ingevette broodvorm en
bak 40 min. op 180 ° C
Serveer warm of koud, versierd met schijfjes citroen.
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Zalm in korstdeeg
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Zalm in korstdeeg
Voor 6 personen

Bereiding
Ingrediënten
• 250 gram bevroren gehakte spinazie
• 2 groene uien,
gesneden
• 1 eetlepel boter of
margarine
• 1/4 kopje fijne droge
gekruide broodkruimels
• 1 losgeklopte eidooier
• 2 zalmfilets zonder vel
van een 300 gram (ong.
3cm dik)
• 1/2 van een pak van 500
gram (1 vel) bevroren
bladerdeeg, ontdooid
• 1 opgeklopt ei
• 1 eetlepel water
• komkommer/dille-saus
of  hollandaise-saus

Voor de vulling, kook de spinazie
volgens de aanwijzingen op de
verpakking. Laat goed uitlekken en
pers het overtollige vocht eruit. In
een koekenpan kook je de groene
uien in de boter of margarine tot
ze zacht zijn maar niet bruin. Roer
broodkruim en eigeel erdoor en
vervolgens de spinazie.
In een grote koekenpan breng je 2
kopjes water tot aan het kookpunt.
Voeg de vis voorzichtig toe. Breng
het geheel terug aan de kook en
zet het vuur vervolgens iets lager.
Dek af en laat het zo nog 2 minuten zachtjes sudderen (vis zal
nog niet klaar zijn). Haal de vis uit
het water en dep droog met wat
keukenpapier.
Op een met bloem belegd werkvlak rol je het deeg in een rechthoek
van ongeveer 4 centimeter langer
dan de lengte van een filet. Leg de

filets naast elkaar om de breedte in
te schatten. Rol het deeg tot twee
keer de breedte plus 5 centimeter.
Om alles samen te voegen breng
je het over naar een ingevette pan
van ongeveer 40 op 25 cm en een
paar centimeter dik. Op één helft
van de rechthoek, verspreid je de
helft van de vulling tot een paar
centimeter van de rand, voeg dan
een laagje vis toe en vervolgens de
resterende vulling.
Mix het ei met het water en borstel een beetje over de randen van
het deeg. Vouw het deeg over de
vis en dicht de randen af met de
tanden van een vork. Inkwasten
met het resterende eimengsel.
Bak in een oven van 200 graden
gedurende 20 tot 25 minuten of
tot ze goudbruin zijn. Verdeel in 6
porties en serveer met saus.
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Mini kip-brochettes met pesto,
cranberry’s, en pistachenoten
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Mini kip-brochettes met pesto,
cranberry’s, en pistachenoten
Voor 6 personen

Ingrediënten
• 2 kipfilets doormidden
gesneden en verdeeld
in 24 lange reepjes
• 60 ml (¼ kopje) pesto
• 24 houten spiesjes
• 30 ml (2 eetlepels)
honing
• 30 ml (2 eetlepels)
gedroogde cranberry’s, fijngehakt
• 30 ml (2 eetlepels) pistachenoten, fijngehakt
• • Olijfolie
• • Zout en peper

Bereiding
Verwarm de grill van de oven voor.
In een kom, meng je de kip en de pesto. Breng het geheel op
smaak met zout en peper. Rijg het vlees op de stokjes.
Olie een ovenschaal lichtjes in en leg de brochettes erin. Bak
ongeveer 8 minuten of tot het vlees gaar is. Leg ze in een
schaal of op een houten plank en bestrijk ze met de honing.
Bestrooi met de cranberry’s en de pistachenoten.
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Feestelijke koolsalade
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Feestelijke koolsalade

Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500g groene kool
350g paarse of rode kool
1 wortel, geraspt
Voor de mosterd-dressing:
1 eetlepel grove mosterd
2 eetlepels witte wijnazijn
4 eetlepels olijfolie
1 theelepel zeezout
1 theelepel vers gemalen
zwarte peper

Bereiding
Snijd de kool en gooi deze in een grote slakom. Voeg geraspte
wortel toe.
Voor de dressing doe je alle ingrediënten in een glazen potje
met schroefdeksel. Schroef dit goed dicht en schud om alles
te mengen.
Roer de dressing door de salade vlak voor het serveren.
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Romige aardappel-casserole
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Romige aardappel-casserole

Bereiding
Ingrediënten
• 5-6 midden
aardappelen
• 2 grote gele uien
• 15 tot 20 platte ansjovisfilets, uitgelekt
• 2 koffielepeltjes boter
• 250 ml. slagroom
• broodkruimels
• Versgemalen zwarte
peper

Verwarm de oven voor op
200 ° C. Schil en snijd de
aardappelen in lange dunne
reepjes en leg ze in koud water (zodat ze niet verkleuren,
en zodat het zetmeel eruit
wast). Snijd de uien.
Vet een ovenschotel in van
ongeveer 20x25 cm. Vervolgens leg je de aardappelen, ui en ansjovis in de
schaal, te beginnen met de
aardappelen.

Verdeel de room, gesneden
boter, paneermeel en peper
hier gelijkmatig over.
Bak in de oven op 200 ° C
gedurende 40-50 minuten
of tot de aardappelen gaar
zijn (controleer door met een
vork in de aardappels te prikken) en wanneer bijna al het
vocht geabsorbeerd is.
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Aardappelsalade
OptimaleGezondheid.com

16

Aardappelsalade
Voor 6 personen

Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 aardappelen
3 eieren
1 kop gehakte selderij
3 sjalotten
1/2 kop gehakte ui
1/2 kopje zoetzure
augurken
1/4 theelepel
knoflook-zout
1/4 theelepel selderij-zout
1 eetlepel bereide
mosterd
gemalen zwarte peper
naar smaak
1/4 kopje mayonaise

Bereiding
Breng een grote pan gezouten
water aan de kook. Voeg hier de
aardappels aan toe en kook deze
tot ze zacht maar nog stevig zijn,
ongeveer 15 minuten. Laat ze
uitlekken en afkoelen, schil ze en
hak ze fijn.
Doe de eieren in een afgedekte
pan met koud water. Breng het
water aan de kook, deksel, haal
van het vuur en laat de eieren in
heet water gedurende 10 tot

12 minuten. Hierna haal je ze uit
het water. Laat ze nog even afkoelen, pel ze dan en hak ze fijn.
In een grote kom meng je de
aardappelen, eieren, selderij,
ui, saus, knoflook-zout, selderijzout, mosterd, peper en de mayonaise. Meng het geheel goed
en plaats het in de koelkast
tot net voor het serveren.
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Kalkoen gevuld met
veenbessen en abrikozen
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Kalkoen gevuld met
veenbessen en abrikozen
Aantal 10 tot 12 personen

Ingrediënten
•
•
•
•
•

1 kalkoen van 5,5 kg
30 g gesmolten boter
1 eetlepel olie
Tijm
zout en peper

Voorbereiding:
Verwarm de oven voor op 220 º C
Als de kalkoen nog bevroren is laat ze dan ontdooien voor het koken.
Spoel de binnen- en buitenkant en veeg droog met keukenpapier.

Bereiding:
Voor de vulling:
• 600 g paneermeel
• 100 g gehakte
gedroogde abrikozen
• 125 ml cranberry saus
• 70 g amandelen,
roosters
• 1 ui, gesnipperd
• schil en sap van een
halve citroen
• 2 eetlepels gehakte
peterselie
• 1 losgeklopt ei
• een kwart lepeltje
gemengde kruiden
• • zout en peper

Om de vulling te bereiden,
meng je de broodkruimels,
gedroogde abrikozen, gehakt,
cranberry saus, geschaafde (en
geroosterde) amandelen, gesnipperde ui, de schil en het sap
van een halve citroen, peterselie,
het losgeklopte ei en een kwart
koffielepeltje van gemengde
kruiden. Kruid bij met zout en
peper.
Vul de kalkoen met de vulling
en trek de nek over de opening.
Vastmaken met de uiteindes van
de vleugels of een spies. Bind de
poten dicht.

Leg de kalkoen op een onderzetter in een ovenschaal. Bestrijk
de kalkoen met enkele eetlepels
olie gemengd met boter. Leg er
een paar takjes tijm bij en giet 4
centimeter water in de schotel.
Vet een groot stuk aluminiumfolie in met een mengeling van
olie en boter. Bedek de kalkoen
met de folie en maak deze vast
aan de rand van de schaal.
Bak gedurende 3 uur bij 220 ° C
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Zarzuela
Voor 6 personen

Bereiding
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 plakjes zeeduivel
600 g inktvis
2 kg mosselen
18 kleine langoustines
1,5 kg aardappelen
2 preien
2 uien (groot)
2 sjalotten
2 stengels bleekselder
6 teentjes knoflook
4 tomaten (groot)
1 laurierblad
1 takje rozemarijn
1 bosje peterselie
2 scheppen saffraan
1 mespuntje
cayennepeper
• 6 eetlepels olijfolie
• zout en peper

Schraap de mosselen proper
en was ze. Laat ze opengaan op
een hoog vuur in een grote pot
met deksel. Roer ze af en toe om
zodat de open schelpen komen
bovendrijven. Giet de mosselen
af maar hou het water bij en (filter
het ook even). De mosselen kan
je ontschelpen en ook even laten
staan.
Reinig en hak de prei. Schil en snij
de uien, sjalotten, selderij. Pel de
teentjes knoflook, snij ze in dikke
plakken.
Leg de tomaten even in kokend
water, verwijder hierna het velletje en snij het vruchtvlees eraf.
In een pot verhit je de olie, gooi
er de prei, uien, selderij, sjalotten, knoflook in en laat deze een
beetje bruin worden.
Voeg de tomatenpuree, laurier,
rozemarijn, peterselie, saffraan,

cayennepeper, zout en peper
toe. Dek af en laat 5 minuten staan. Giet over de groenten het sap
van de mosselen en 50 cl kokend
water. Dek opnieuw af en laat het
geheel sudderen op een laag
vuur gedurende 20 minuten.
Schil de aardappelen en kook 20
tot 30 minuten te stomen.
Gooi de inktvis in de pan en
bak deze gedurende 5 minuten,
daarna voeg je de plakjes zeeduivel toe en bak je alles nog 10
minuten.
Leg de langoustines erbij gedurende 4 minuten en voeg dan
de mosselen toe om ze even
terug op te warmen. Presenteer alles in een grote aarden
schotel en serveer met
aardappels.
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Kalkoen gevuld met
wilde paddenstoelen
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Kalkoen gevuld met
wilde paddenstoelen
Voor 6 personen

Bereiding:

Ingrediënten
• 1 kalkoen (ongeveer 3
kg, uitgelekt)
• 400 g wilde
paddenstoelen
• 3 sneetjes brood
• 10 cl melk
• 2 sjalotten
• 100 g kippenlever
• 150 g gerookt spek
• 1 bosje kervel
• 5 eetlepels olie
• 50 g boter
• zout en peper

Maak de champignons schoon.
Pel de sjalotjes en hak ze fijn.
Snijd de kippenlevertjes en
het spek in kleine stukjes. Was
en droog de kervel en hak het
fijn. Van het brood verwijder je
de korst en deze week je in de
melk. Verhit 3 eetlepels olie in
een koekenpan.
Zet het spek, de kippenlevertjes en de champignons op
een hoog vuur gedurende 4
minuten. Voeg dan de sjalotjes
en kervel toe en kruid met zout
en peper.

Kook alles 10 minuten op een
laag vuur en roer af en toe. Verwarm de oven voor op 180 °C.
Giet het mengsel in een kom
en voeg de broodkruimels toe.
Meng dit alles goed. Vul de
kalkoen met deze vulling en
sluit de opening door ze dicht
te naaien met keukentouw.
Zet de kalkoen in een ovenschaal, giet de rest van de olie
erbij en smeer ze in met boter.
Strooi er ook nog zout en peper over.
Bak gedurende 2 uur.
Serveer de hele kalkoen samen met aardappelpuree en selderij.
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Lam met artisjokken
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Lam met artisjokken
Voor 6 personen

Bereiding
Ingrediënten
• 1,2 kg vlees (zonder botten lamsschouder)
• 500 g diepvries-erwten
• 250 g peultjes
• 12 artisjokharten
• 2 takjes salie
• 3 eetlepels olie
• 1 koffielepeltje
korianderzaad
• 50 cl witte wijn
• 1 koffielepeltje zwarte
peperkorrels
• grof zout

Knip de artisjokharten in twee.
Droog en was de salie en dun
hem uit.
Snijd het vlees in blokjes.
Verhit de olie in een grote
braadpan en als de olie warm
is, bak dan de blokjes vlees
mooi bruin langs alle kanten.
Als ze mooi bruin zijn, voeg je
de koriander, peperkorrels, 1
afgestreken eetlepel grof zout,
salie en artisjokharten toe. Hierover giet je vervolgens de
wijn.

Meng het geheel goed, dek
af en laat op een laag vuurtje
verder koken gedurende één
uur. Al roerend een beetje water toevoegen indien nodig.
Gooi de erwtjes bij in de pan
en kook verder gedurende 30
minuten.
5 minuten voor het einde,
voeg je de peultjes toe.
Serveer direct uit de pan
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Citroen en spinazie
risotto met witte visfilets
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Citroen en spinazie
risotto met witte visfilets
Voor vier personen

Bereiding:
Ingrediënten
• 1.25 liter
kippenbouillon
• 1 eetlepel olie
• 1 ui, in blokjes
gesneden
• 2 teentjes knoflook,
fijngesneden
• 2 kopjes Arborio rijst
• 125 ml witte wijn
• geraspte schil en sap
van twee citroenen
• 2 kopjes jonge
spinazie
• 60g parmezaanse
kaas, fijn geraspt
(optioneel)
• 4 witte visfilets
• Partjes citroen, bij het
opdienen

Doe de kippenbouillon in een
grote sauspan en verhit tot het
aan het sudderen is. Verhit de olie
in een zware braadpan op een
matig vuur.
Leg de ui in de braadpan en bak
gedurende twee minuten, voeg
de knoflook toe en bak nog twee
minuten. Zet het vuur hoger, voeg
Arborio rijst toe en laat nog twee
minuten koken terwijl je voortdurend blijft roeren. Giet de wijn
erover, en laat koken tot de wijn
bijna allemaal verdampt is.
Voeg een soeplepel (ongeveer
1/2 kopje) warme bouillon aan de
braadpan, zet het vuur lager en
roer tot de bouillon geabsorbeerd
is. voeg dan nog een pollepel
bouillon toe.
Meng de geraspte schillen en het
sap van citroenen. Blijf bouillon toevoegen in kleine hoeveelheden
en wacht

telkens tot die volledig geabsorbeerd is alvorens meer bij te voegen. Na 15 minuten, testen of de
rijst zacht is. Zo niet, dan bouillon
blijven toevoegen en roeren tot
de rijst gaar is.
Ongeveer 5 minuten voor de risotto gaar is, verwarm je een antiaanbak koekenpan op hoog vuur.
Voeg een theelepel olie toe en
bak de vis op 2-3 minuten goudbruin, draai hem om en bak tot hij
volledig gaar is.
Terwijl de vis kookt, roer je de
spinazie en de kaas (als je die gebruikt) in de risotto. Laten rusten
gedurende twee minuten. Controleer de consistentie van de risotto, als die een beetje plakkerig
is, voeg dan een beetje bouillon
of water toe.
Serveer de vis op een
hoopje risotto met een
schijfje citroen.
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Knisperend varkensgebraad
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Knisperend varkensgebraad
Voor 6 personen

Bereiding

Ingrediënten
• 2kg (1,8-2.2kg)
varkenslende
• 2 eetlepels olijfolie
• 4 eetlepels zeezout
• 1 eetlepel versgemalen
zwarte peper
• 2 uien, gepeld en in dikke
plakken gesneden
• 2 appels, dik gesneden in
schijfjes
• 2 eetlepels bloem
• 50ml witte balsamico azijn
of appelazijn
• 1 kop (250 ml)
kippenbouillon

Haal het vlees uit de koelkast en
gebruik een scherp mes om de
huid van het vlees in te snijden op
intervallen van één centimeter. Wrijf
de olie in de huid en vervolgens
het zeezout en de zwarte peper.
Zorg ervoor wat zout te duwen in
de spleten. Het is veel zout maar
dit zorgt juist voor het lekkere knisperige gebraad.
Verwarm de oven voor tot 220°C.
Leg de schijfjes ui in het midden
van een grote ovenschaal en leg
daar het vlees op. Rooster gedurende 30 minuten, en zet het
vuur lager (200°C) en braad nog
eens 30 minuten.
Haal het gebraad uit de oven, bedruip het varkensvlees met zn eigen
jus en schik er de appelschijfjes
rond. Rooster nog 20 minuten tot
de appels gaar zijn. Als je op dit
moment het vlees niet hoort knisperen, verhoog de oventemperatuur dan of schakel

de grill in gedurende 5 minuten.
Verwijder het geheel uit de oven en
laat op een plaat rusten gedurende
10 minuten alvorens te versnijden.
Gebruik een ovenwant om de ovenschaal te kantelen, zodat het vet
naar een hoek loopt. Lepel zoveel
mogelijk weg van het vet zodat
er nog maar een eetlepel of twee
overblijft.
Verhit de schaal op een hete plaat,
roer de bloem erdoor en gebruik
een houten lepel om alle lekkere
geroosterde stukjes los te maken.
Voeg de witte balsamico-azijn toe
en de kippenbouillon en meng
deze met het jus dat zich onder het
gebraad gevormd heeft tijdens het
bakken. Roer tot de saus dik wordt.
Serveer het gesneden varkensvlees met de geroosterde
uienringen, appels en jus.
Serveer er gebakken
aardappelen en bonen
bij.
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‘Verbrande’ karamelpudding
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‘Verbrande’ karamelpudding
Voor 4 personen

Bereiding:
Verwarm de oven tot 300 ° C.
Giet de room in een kleine
steelpan. Splijt het vanillestokje
en doe de zaadjes in de room,
gooi het lege peultje daar ook
in. Draai het vuur lager en laat
de room zachtjes opwarmen.

Ingrediënten
•
•
•
•

2 kopjes zware room
1/2 vanillestokje
1/2 kopje suiker
3 grote eidooiers, op
kamertemperatuur
• Fijn zeezout
• Slagroom voor op
tafel

Hou 2 eetlepels van de suiker
opzij en giet de rest van de
suiker en anderhalve eetlepel
water in een sauspannetje met
een zware bodem, zet op een
middelhoog vuur en roer tot de
suiker is opgelost. Dan zet je het
vuur hoog en laat de het vocht
‘uitkoken’. Niet roeren, enkel
de pan af en toe lichtjes naar
alle kanten laten hellen, totdat
het donker/amber van kleur
wordt. Dit zal na ongeveer vier
minuten zijn. Zet het vuur nu
halfhoog.
Vis het vanillestokje uit de room
en roer langzaam de warme

room door de karamel. Als het
geheel aan de kook komt haal
je het van het vuur en laat je
het nog ongeveer 10 minuten
afkoelen.
Klop de eidooiers met de rest
van de suiker en een snuifje
zeezout in een middelgrote
kom. Klop een beetje van het
karamel-crème mengsel in
de eierdooiers, daarna klop je
geleidelijk de rest erdoor totdat
het is allemaal opgenomen.
Zeef het mengsel in een grote
maatbeker en giet het in vier
schaaltjes. Plaats de schaaltjes
in een ondiepe bakvorm tot
de helft gevuld met koud water. Bak ongeveer 1 uur of tot ze
klaar zijn.
Laat tenminste drie uur
afkoelen. Serveer met
slagroom.
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Ananas-Rum Cake
Voor 6 personen

Ingrediënten
Voor het glazuur en de
ananas:

• 1/2 kopje verpakt lichtbruine suiker
• 1 1/2 kopjes donkere rum
• 1/4 kopje ongezouten
boter
• 1/2 ananas zonder
klokhuis en in plakjes
gesneden van maximum
een centimeter dik
Voor de taart:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kopje ongezouten boter
2 kopjes suiker
4 grote eieren
1 theelepel puur
vanille-extract
1 theelepel donkere rum
2 1/2 kopjes bloem
1/2 koffielepeltje zeezout
1/2 kopje gemalen
pecannoten
Vanille-ijs voor het serveren

Bereiding
Plaats het rek in het midden van
de oven en verwarm deze voor
op 350 ° C.

Voeg de eieren één voor één, en
sla op middelhoge toeren op tot
ze volledig zijn opgenomen.

In een kleine steelpan op matig
vuur, meng je de bruine suiker
en 1 kopje rum, en breng je dit
aan de kook. Laat het verder
sudderen, af en toe roeren, tot
ongeveer één derde verdampt is.
Klop de boter erdoor en voeg de
ananasschijfjes toe. Voorzichtig
erin roeren en dan laten zitten
voor ongeveer 3 minuten. Breng
de ananasschijfjes daarna over
naar de bodem van een vierkante cakevorm van ongeveer 20
cm. Bedek de onderkant met de
schijfjes.

Voeg de vanille en rum toe, en
klop opnieuw op gedurende 30
seconden. Mix ook de bloem en
het zout erdoor. Giet het beslag
(het zal dik zijn) over de ananas in
de cakevorm. Strooi de pecannoten over het beslag en bak
ongeveer 1 uur en 10 minuten.
Laat de cake afkoelen op een
rooster gedurende 15 minuten
en keer hem vervolgens om bovenop een bord, zodat de ananas
bovenaan komt te liggen.

Met de mixer meng je de boter
en de suiker en sla je deze op
hoge toeren op tot het geheel
licht en pluizig geworden is, na
ongeveer 3 minuten.

In een kleine steelpan meng je
op matig vuur, het rumglazuur
en het resterende halve kopje
rum en warm je dit op. Snijd
de cake in vierkantjes en
serveer met vanilleijs en het warme
rum-glazuur.
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Chocolade kastanjetruffels
Voor vier personen

Ingrediënten
• 1/4 kopje zware room
• 6 gram fijne kwaliteit pure chocolade,
fijngehakt
• 2 eetlepels donkere
rum
• 3/4 kop (ongeveer 6)
fijngehakte gekonfijte
tamme kastanjes
• 1/4 kopje gezeefde
cacaopoeder zonder
toegevoegde suiker
voor het coaten van
de truffels

Bereiding:
In een kleine steelpan breng je
de room net aan de kook, haal
de pan van het vuur en klop de
chocolade erdoor. Blijven kloppen tot de chocolade volledig
gesmolten is. Klop de rum erdoor en blijf kloppen tot het
mengsel glad is.

Vorm het mengsel door

Roer er de gekonfijte kastanjes
door. Laat het geheel 3 uur afkoelen (afgedekt) totdat het
stevig geworden is.

De truffels kunnen mits bewaard in een afgesloten potje
twee weken bewaard worden.

er balletjes van te rollen en de
balletjes in het cacaopoeder te
rollen.
Koel de truffels op een bakplaat
bekleed met vetvrij papier gedurende minstens één uur.
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