
Culinair Gilde Zeeland | 2013-09 2 

TAPAS 1:  
QUESO DE CABRA FRITO CON MIEL (GEBAKKEN GEITENKAAS MET HONING) HIGADO DE PATO CON PERA (EENDENLEVER MET PEER) TORTILLA 

CON SALSA DE WHISKEY (TORTILLA MET WHISKYSAUS) 
 
  Ingrediënten:  Queso de cabra frito con miel (gebakken geitenkaas en honing): 

Snijd van het stuk harde geitenkaas 24 plakjes van circa 3 x 3 x 0,5 cm.  
Klop de eidooiers goed los. Bedek een schaal met een dikke laag matzemeel.  
Haal de kaas door de eidooiers en strijk de dooiermassa goed uit. Let op dat de kaasplakken niet breken. 
Leg de kaasplakken nu op het matzemeel en bestrooi ze ook met matzemeel. Ze dienen rondom goed 
gepaneerd te zijn. Bak de plakken in een koekenpan met antikleeflaag in niet al te hete olie 1-2 minuten 
per kant en keer ze heel voorzichtig met een spatel. Ze moeten aan alle kanten goudbruin zijn.  
 
Higado de pato con pera: (eendenlever met peer): 
Meng suiker en water en verwarm tot de suiker is opgelost. Schil de peren en snijd ze in blokjes. Pocheer 
de peren in het suikerwater gaar. Laat de peren uitlekken en vang het vocht op. Kook het vocht in tot 
lichte karamel, deze moet ook na afkoelen nog vloeibaar zijn, doe de karamel in een spuitflacon. Snijd de 
lever in 12 plakken. Bak kort voor het uitserveren de plakken eendenlever in de olie aan alle kanten 
lichtbruin. 
 
 
Tortilla: (aardappelomelet): 
Schil de aardappels en snij ze in kleine blokjes. Snipper de ui. Verhit ca. 1 dl olijfolie in een koekenpan en 
bak de aardappelen en de ui in ca. 15 minuten op een laag vuur gaar (ze mogen niet bruin worden). Doe 
de aardappels in een kom en roer de eieren door en breng op smaak paprikapoeder, een snufje 
chilipeper en peper en zout. Giet dit mengsel in een niet te grote koekenpan (het moet een dikke koek 
worden) en bak op laag vuur tot de omelet is opgesteven(hij mag niet droog worden!) Plaats een groot 
bord over de pan en draai de pan om zodat de omelet op het bord komt te liggen. Laat weer in de pan 
glijden en bak ook deze zijde ca. 3 minuten. Laat de omelet op een schaal glijden en laat afkoelen. Snijd 
de omelet in 12 vierkante stukken. 
Salsa de whisky: 
Snijd de knoflook in dunne plakjes en bak ze in olijfolie gaar, voeg de overige ingrediënten toe en kook 
de saus ca. 15 minuten pruttelend in, roer af en toe. 
 

  queso de cabra frito con miel  
360 gr harde (Spaanse) geitenkaas   
6  grote eidooiers  
  olijfolie   
  acaciahoning   
150 gr fijn matzemeel   
    
  Higado de pato con pera  
150 gr suiker  
400 ml water  
4 st peren  
400 gr  eendenlever  
  Szechuanpeper(gemalen)  
    
  Tortilla  
800 gr aardappels  
4 st eieren  
1 st grote ui  
    
  Salsa de whisky  
3 el olijfolie  
5 te knoflook  
25 gr boter  
1/2 st citroen  
2 el whisky  
3 el runderfond  
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Serveer uit:  
Serveer op een (warm) bord: 

 een warme gebakken geitenkaas met hierover 1 grote theelepel honing en daarop de tweede 
plak.   

 Eendenlever: leg hoopjes peer in een kleine ring op de borden naast de  kaas en leg er schuin 
een plakje eendenlever op. Garneer met wat karamel. Leg er een lijntje szechuanpeper naast. 

 Plaats een blokje tortilla naast de eendenlever en overgiet met wat whiskysaus. 
 
Wijnadvies: sherry Amontillado medium dry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


