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VOORGERECHT: WILDE PADDENSTOELEN - WINTERGROENTEN 

  Ingrediënten: Bereiding wilde paddenstoelen en wintergroenten: 

 Was alle groenten en/of maak waar nodig schoon; paddenstoelen schoonmaken – niet wassen) 

 Schil of reinig alle groenten en snijd de groenten – zo je wilt - in verschillende vormen 
o Uien in bijvoorbeeld in 8 stukken zodat de stukken wel aan elkaar blijven zitten; 
o Preien in vrij grote ringen, etc. 
o Wortelen / pastinaak in ringen; 

 De wilde paddenstoelen worden gereinigd en waar nodig gesneden; 

 Zet 2 grote ovenschalen klaar en meng in één schaal de uien, prei, paprika, pastinaken en 
aardperen; 

 In de andere schaal de pompoen en de wortel;  

 Maak een mengsel van zwarte peper, ras-el-hanout en zout en verdeel dit over de twee 
ovenschalen; meng het kruidenmengsel goed onder de groenten; Opmerking: Ras-el-hanout 
bevat al zwarte peper en vaak ook zout: eerst proeven! 

 Giet nu wat rijstolie op de groenten in beide schalen en meng opnieuw goed door elkaar; 

 verdeel vervolgens de blaadjes van de tijm over de twee schalen; 
Noot: de schil van de pompoen hoeft niet verwijderd te worden. De schil is niet alleen lekker, maar 
vaak concentreren vitaminen en mineralen van groenten en vruchten zich net onder de schil. 
Krokant van Gruyère kaas: 

 Rasp 100 gram van de Gruyère en breng deze gelijkmatig over op een met silpat beklede 
ovenschaal; bak af in een voorverwarmde oven van 180 °C.  

Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Verwarm 1 of meerdere ovens voor op 180 °C. 

 Zet de ovenschotels gedurende 15 - 20 minuten in de voorverwarmde oven tot alle groenten 
mooi gekleurd en beetgaar zijn; het is mooi voor de “byte” en de smaaksensatie als sommige 
groenten beetgaar zijn; controleer gaarheid tussendoor. 

 Verwarm een grote koekenpan of wok, voeg iets rijstolie toe en bak hierin – eventueel in 
gedeelten – de wilde paddenstoelen. Kruid met peper en zout; Meng alle groenten en 
paddenstoelen. 

Uitserveren: Serveer het groenten-paddenstoelen-mengsel uit in klaarstaande ringen en druk stevig 
aan. Verwijder de ringen en plaats het kaaskrokantje op de groenten. Werk af met de fijn gesneden 
bieslook rondom het groetentorentje.          Wijnadvies: Pinot Blanc of Macon Village 

500 g wilde paddenstoelen 
½  flespompoen 
6  kleine wortelen (bospeen) 
1  rode paprika 
1  gele paprika 
2  prei 
2  rode uien 
1  witte ui 
2  pastinaken 
4  aardperen (niet te groot) 
12 tn verse knoflook  
12 takjes tijm 
  rijstolie 
  peper en zout  
  ras-el-hanout (geel) 
   
  Krokant van kaas 
100 g Gruyère kaas (niet geraspt) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


