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TAPAS 2:  
PAN CON TOMATE (BROOD EN TOMAAT) BUÑUELOS DE BACALAO (ZOUTEVISBEIGNETS) CHORIZO Y MANZANA (CHORIZO EN APPEL) 

  Ingrediënten:  Pan con Tomate (brood en tomaat):  
Snijd 12 schuine sneden brood. Rooster het brood licht het liefst onder de salamander. Snijd de tomaten 
in de helft en bestrijk elke snee met de halve tomaat. Het sap mag goed in het brood dringen.  
Leg de restanten van de halve tomaten in de oven en laat ze “karamelliseren” bij 100 °C en met de klep 
iets open. Pureer hierna grof. 
 
 
 
Buñuelos de bacalao (zoutevis beignets): 
Kook de aardappels gaar, giet ze af en pureer ze.  
Verwijder al het vel van en de graten uit de bacalao en pocheer de vis 2 minuten. Giet af, wacht tot de 
vis koel genoeg is om hem de hanteren en schilfer de vis dan met de vingers. Pocheer verse kabeljauw 3 
minuten of tot hij gaat schilferen.  
Meng de vis met de aardappel in een kom en voeg naar smaak peper en zout toe (zelfs bacalao kan na te 
sterk ontzouten wat zout nodig hebben). 
Voeg nu de eieren , de gesnipperde (of geschaafde) look, bloem, bakpoeder, bier en peterselie toe en 
roer grondig. Zet dit romige mengsel zo lang mogelijk (2 uur minimaal) afgedekt in de koelkast.  
Giet een laagje olie van 1 ¼ cm. In een brede (koeken)pan. Verhit tot de olie gaat sissen als er een stukje 
brood in wordt gelegd, maar het brood mag niet bruin worden! Neem kleine porties van het mengsel  - 
steeds 2 tegelijk – en maak er koekjes van. Bak de beignets in de olie op een niet te hoog vuur 
goudbruin; keer ze halverwege. Laat op keukenpapier uitlekken en houd warm.  
 
Chorizo y manzana (chorizo en gebakken appel): 
Snijd de chorizo in brunoise. Bak de stukjes even om en om aan. Verwijder en bewaar het eventuele vet. 
Verwarm de sherry en laat hierin de chorizo 15-20 minuten zachtjes pruttelen. Bak opnieuw voor het 
uitserveren even aan in wat van het braadvet of olijfolie. Bewaar de sherry!!Appeltjes: schil de appels, 
verwijder het klokhuis en snijd elke appel in brunoise. Bak de appel fel in een antiaanbakpan met een 
beetje vet van de chorizo of boter/olijfolie. Voeg tijdens het bakken voor de smaak steeds een klein 
scheutje van de overgebleven sherry toe. 
 

  Pan con tomate  
1 st Baguette bruin  
8 st rijpe tomaten (Roma)  
  milde extra virgin olie (Spaans)  
  ansjovis uit blik  
  knoflookolie  
    
  Buñuelos de bacalao  
200 gr bloemige aardappelen  
200 gr ontzoute bacalao  
  peper en zout  
2  eieren losgeklopt  
1 ½ tn knoflook  
2 el bloem  
½ tl bakpoeder  
60 ml bier  
2 el gehakte bladpeterselie  
  zonnebloemolie  
    
    
    
  chorizo y manzana  
400 gr chorizo  
200 ml sherry  
4  harde bakappels   
  boter en olijfolie   
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    Serveer uit:  
Serveer op een rechthoekig(warm) bord:  

 Beleg een stuk geroosterd stokbrood met ansjovis en plaats er een eierdopje (warme) gepureerde 
tomaat naast; 

 Meng de warme chorizo met de appeltjes en eventueel ingekookte sherry (indien over);Serveer met 
behulp van een ring 

 Beignets: leg de bacalao beignets op het bord en bestrooi met wat zeer fijngehakte bladpeterselie.  
 
Wijnadvies: sherry Manzanilla Delgado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


