
Het Menu

Romige Aardpeersoep

*

Granaatappel Sinaasappel  

Salade

*

Malfatti in Boter-Saliesaus

*

Tiramisu 

Milo & Julia en Kim

De recepten voor dit kerstmenu zijn 
afkomstig van Milo & Julia en Kim: nieuwe 
talenten die het afgelopen jaar toetraden 
tot onze vaste kokende staf. 

Deze vegetarische gerechten zijn even rijk 
van smaak als eenvoudig om te bereiden. 
Zo hou je alle tijd over om te ontspannen 
samen met je geliefden. 

We wensen je een rijke kerst.



Romige Soep van Aardpeer 
Een eenvoudig, maar o, zo romig en luxueus soepje

Een recept van Milo & Julia

Ingrediënten voor 4

personen: 

500 g aardpeer

300 g prei (1 finke)

1 mooie klont boter

1 - 3 takjes tijm

1 liter bouillon

200 ml slagroom

Bereiding
Boen de aardperen 

schoon. Even in warm water laten weken helpt om de aarde los te krijgen. Wie zich 

geroepen voelt, kan ze ook schillen maar dat is ons – met al die ‘nooks and crannies’, 

zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen - vaak iets teveel van het goede.

Snijd ze in stukken: het formaat maakt niet zoveel uit want straks wordt alles 

gepureerd. Was en snijd de prei in ringen.

Smelt de boter in je favoriete soeppan, doe de aardpeer en de prei erbij met een 

snufje zout. Laat alles een tijdje bakken / stoven / zweten tot het lekker begint te 

geuren. 

Doe er dan de bouillon bij. Als je weinig tijd hebt, gebruik je bouillon van een blokje. 

Als je het leuk vindt, kan je ook een bouillon maken van het groenteafval van de hele 

voorbereiding van het kerstmenu (denk aan het donkergroene loof van de prei die je 

zojuist hebt afgesneden). Laat dan de bouillon niet al te lang laten trekken, liefst zo’n 



40 minuten vanaf de kook: dan blijft de smaak frisser. Het allerlekkerste is om deze 

soep te maken met een zelfgemaakte kippenbouillon, maar dat zeggen we niet want 

deze recepten zijn eigenlijk vegetarisch. 

Laat alles goed gaar pruttelen. Voor een extra gladde soep is het echt belangrijk dat 

alle groenten goed zacht zijn. Voeg zo’n 10 minuten voor het einde de geriste blaadjes 

van de tijm toe. Dan tegen het eind de slagroom er bij, het vuur uit, en dan de 

staafmixer erin tot je soep op fuweel lijkt. Soms lukt dat niet. Dan kan je het ook nog 

een keer door een fjne zeef roeren met de bolle kant van een pollepel. 

Je kunt deze soep trouwens prima een dag of twee in de koelkast bewaren of zelfs 

invriezen. Dan hoef je ‘m met kerst alleen nog maar op te warmen! 

Wie niet van simpel houdt: 

• Laat croutons – van in dobbelsteentjes gesneden brood, gebakken in de pan of 

in de oven met wat olijfolie en een snuf zout – baden in de soep.

• Kan de kleinere aardperen apart houden (zorg dan wel dat je in totaal wat meer

neemt) en in hun geheel met wat olie of boter en zout in de oven roosteren op 

180 graden, totdat ze er uitzien als leeggelopen ballonnetjes. Ze zijn dan taai en 

plakkerig en soms zelfs een beetje krokant, en o, zo vreselijk heerlijk zoet.  Dan 

gaan ze in de soep. 



Granaatappel Sinaasappel Salade
Sinaasappel en granaatappel; een prachtige winterse combinatie 

Een recept van Milo & Julia

Ingrediënten 

Pitjes van 1 (liefst donker rode) 

granaatappel 

3 à 4 sinaasappels in mooie partjes 

1 finke bos peterselie, fjngehakt 

1 kleine rode ui in dunne ringen 

(optioneel) 

Olijfolie 

Zout en peper

Bereiding
De bereiding is niet meer dan een kwestie 

van alles door elkaar mengen. 

Pas wel op met de rode ui. Voeg die pas 

toe vlak voordat je de salade opdient, 

anders geeft hij te veel smaak af aan de 

andere ingrediënten en dat is niet lekker. 

Zware olijven zijn er trouwens ook 

lekker bij. 



Malfatti in Boter-Saliesaus
De Italiaanse knödel: niet alleen ontzettend lekker maar ook makkelijk

Een recept van Milo & Julia

Ingrediënten voor 4

250 gram spinazie 

1 heel ei en 1 eidooier 

80 gram ricotta (droog, als

je kunt kiezen) 

75 gram bloem 

1 uitje, gesnipperd 

50 gram Parmezaanse kaas

(of Grana Padano) 

Veel boter 

Handje salie blaadjes 

Nootmuskaat 

Zout en peper 

Bereiding
Bak een uitje in wat olijfolie 
met wat zout, voeg daar de 
spinazie aan toe en laat die 
slinken. 

Laat de spinazie goed uitlekken in een vergiet; druk aan om zoveel mogelijk vocht 
eruit te krijgen. Hak alles dan fjn en doe het in een kom. Voeg de ricotta, de eieren, 
het bloem, de parmezaan en fink wat zout, peper en nootmuskaat toe. Proef het 
mengsel voordat je de knödels gaat maken.



Breng een grote pan met water aan de kook en voeg zout toe tot het water bijna zo 

zout is als de zee.  Maak de knödels en leg ze op een met bloem bestoven bord. Soms 

is het mengsel niet droog genoeg om er met je handen balletjes van te vormen (dat 

hangt af van de soort spinazie, de ricotta of de eieren)  Dan kun je met twee eetlepels 

‘quenelles’ boven de pan

maken en die meteen in het

kokende water gooien. 

Ze mogen lelijk worden, ze

heten niet voor niets malfatti

– Italiaans voor ‘slecht

gemaakt’. 

Laat ze, als ze boven komen

drijven, nog een paar

minuutjes koken. 

Verhit ondertussen in een

pannetje de boter. Als de

boter begint te schuimen kun

je de salie blaadjes erin

gooien, die worden dan

lekker knapperig. Bak ze kort

en draai het vuur uit. Schep met een spaan de malfatti uit de pan en leg ze in de 

botersaus.  Serveer met versgemalen peper en kaas. 

Serveer je malfatti als onderdeel van het kerstmenu, leg er dan niet meer dan drie of 

vier op ieder bord; ze zijn heel machtig. Dit recept is dan genoeg voor 4 personen. Als 

je de malfatti serveert als complete maaltijd, dan maak je met dit recept genoeg voor 

twee. 



Eenvoudige Tiramisu 
Een recept van Kim

Ingrediënten voor 4 p

250 gram biologische mascarpone

250 ml biologische slagroom

50 ml agavesiroop 

3 eetlepels cacaopoeder 

350 gram Savoiardi koekjes of lange 

vingers

een pot sterke kofe (afgekoeld)

5 cl Amaretto likeur 

Bereidingswijze

Klop de slagroom stijf en zet ‘m opzij. 

Meng de agavesiroop door de mascarpone

en roer de slagroom erdoor. 

Proef of je het mengsel zoet genoeg vindt 

en voeg eventueel meer agavesiroop toe. 



Leg de koekjes op een bord en giet voorzichtig de kofe erover. Zorg dat ze volledig 

bedekt zijn met kofe, maar let op dat je niet te veel kofe gebruikt. De koekjes 

moeten goed vochtig maar niet zompig zijn. Sprenkel vervolgens de likeur over de 

koekjes. 

Neem een schaal met platte bodem of vier glazen en bedek de bodem met koekjes. 

Bedek vervolgens de koekjes met een laag van het mascarponemengsel. Herhaal dit 

tot de schaal of het glas vol is. Eindig met een laag mascarponemengsel en versier de 

bovenkant met cacaopoeder. 

Laat de tiramisu minimaal drie uur in de koelkast opstijven voordat je hem opdient.



Onze koks:

  

Kim: ‘De creativiteit en fow die ik ervaar 
als ik kook is magisch, vervullend en 
meditatief. Ik zie het als een groot 
geschenk dat ik met mijn eten mensen 
mag ondersteunen die zulk prachtig 
werk doen. Alokah is mijn vaste 
assistent, waardoor het koken ook een 
waardevolle beoefening voor onze 
relatie is.‘ 

Hier vind je Kims volledige profel.

Milo en Julia: ‘Het koken voor het 
Centrum voor Tantra is voor ons een 
avontuur dat pas net begonnen is, maar
waar we heel enthousiast over zijn.

We waarderen de fjne, vaak lieve, soms 
heftige maar altijd aandachtige 
omgeving en de waardering voor het 
eten die daaruit voort komt.’

Hier vind je het volledige profel van Milo en Julia. 
Voor meer recepten van (onder andere) Milo en Julia, 
zie The Edible Commandments 

http://ediblecommandments.com/blog/
https://centrumvoortantra.nl/wij/staf/kim/
https://centrumvoortantra.nl/wij/staf/milojulia/
https://centrumvoortantra.nl/wij/staf/kim/

