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VOORGERECHT: ERWTJES & MUNT 

  Ingrediënten 1e Bereiding munt granité: 

 Haal alle blaadjes van de verse munt en gooi de stelen weg; 

 Verwarm het water met zout en suiker tot kookpunt; voeg de munt toe en zorg dat alle munt 
onder water staat; 

 Trek – zonder te koken - gedurende 10 minuten “thee” van de munt met het gekookte water, 
met zout en suiker, en giet daarna door een zeef; druk even goed het water eruit. 

 Mix het theewater in de blender met de spinazie en zeef opnieuw; 

 Giet uit op een voldoende grote (metalen) plaat en plaats deze in de diepvries; 

 Roer af en toe door met een vork. 
 
Bereiding erwten pannacotta  

 Blancheer de erwtjes kort en koel terug in ijswater; 

 Mix de erwtjes fijn in keukenmachine of met Bamix samen met de melk, olijfolie en het zout; 

 Passeer door een fijne zeef en voeg de kappa toe. Warm op tot 60 °C. 

 De vormpjes staan klaar, die je hebt voorzien van plastic folie aan de onderzijde; 

 Verdeel de massa over de vormpjes, klop even met het blad waarop de vormpjes staan, zodat 
de bovenzijde mooi glad wordt; 

 Plaats de pannacotta tot uitserveren in de koelkast haal circa 5-10 minuten voor uitserveren uit 
de koelkast;  

    
Bereiding erwten: 

 Haal de erwten uit de peulen; 

 Blancheer de helft van de erwten en koel terug in ijswater; zet afgedekt weg tot gebruik.  

 Voor paneren en kort bakken: zie voorbereiding voor het uitserveren; 

 Andere nog rauwe helft erwten: Maak een marinade van de sushiazijn en suiker. Proef voor 
juiste zuurgraad. 

o Marineer in deze sushi-suiker-marinade de andere rauwe helft van de erwtjes; 
o Noot: grotere rauwe erwten halveren. 
 

  Granité 
1 zakje verse munt met steel 
375 ml water 
3 g zout 
30 g rietsuiker 
40 g spinazie 
   
   
   
  Pannacotta 
500 g diepvries erwten 
250 ml melk 
100 ml olijfolie 
5 g zout 
20 g kappa 
   
   
   
   
  Erwten: 
500 g verse erwtenpeulen 
50 ml sushi azijn 
10-15 g suiker  
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Bereiding muntolie 

 Blancheer munt en spinazie en koel direct terug op ijswater. 

 Mix de olie met de uitgelekte geblancheerde munt en spinazie; zeef zo nodig; 

 Breng de olie op smaak met peper en zout. Zet weg tot gebruik.  
 
 
Voorbereiding voor het uitserveren: 
Pannacotta: haal de pannacotta tijdig – 5-10 minuten voor uitserveren – uit de koelkast; 
Erwten: paneer de geblancheerde erwtjes door ze achtereenvolgens door de bloem – eiwit en 
paneermeel te halen;  
Verwarm de olijfolie in een voldoende grote koekenpan (antiaanpak) en bak hierin de gepaneerde 
erwtjes tot ze een mooi bruin en krokant korstje hebben; 
Zet de muntolie en de bereidingen van de erwtjes klaar; 
 
Uitserveren: 

 Plaats de pannacotta midden op een diepbord, druppel er wat muntolie op en dresseer de twee 
bereidingen van erwtjes en de granité er omheen of de granité als quenelle op de pannacotta; 

 Maak af met de cress. 
 
 
Wijnadvies: Deetlefs Chenin Blanc of *Pic Poule de Pinet 
 
 
 
 

  Muntolie 
75 ml olijfolie extra vergine  
25 g muntblaadjes 
40 g spinazie 
  peper en zout  
   
   
   
  bloem 
1-2  eiwitten goed losgeklopt 
  paneermeel 
  olijfolie  
  cress 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


