
Champignons

Bijgerecht

Tapa

4 personen

Land: Spanje

Bereidingstijd: Bereiding: 20 min.

Seizoen: het hele jaar door

Ingrediënten

• 6 takjes peterselie

• 3 el olijfolie

• 2 teentjes knoflook

• 2 el bloem

• 1 1/2 dl rundvleesbouillon uit pot

• cayennepeper

• 1 el citroensap

• 1 bakje champignons

http://www.ah.nl/kookschrift/mijn-kookschrift/recept?id=14557
http://www.ah.nl/kookschrift/mijn-kookschrift/recept?id=14557


Bereidingswijze
1. In kopje peterselie fijnknippen. In een steelpan 2 eetlepels olie verhitten. Knoflook 

pellen en erboven uitpersen. Al roerende lichtbruin bakken. Direct de pan van het vuur 

nemen en de bloem erdoor roeren tot alle bloem is opgenomen. Pan weer op het vuur 

zetten en op matig vuur al roerende ca. 2 minuten verhitten. Vleesbouillon en 1 dl 

water door elkaar roeren. Al roerende scheutje voor scheutje verdunde bouillon erdoor 

roeren. Toevoegen: mespuntje cayennepeper, 1 eetlepel fijngeknipte peterselie en 

citroensap. Pan van het vuur nemen. Champignons schoonvegen, grote exemplaren 

halveren. In een koekenpan 1 el olie verhitten. Champignons toevoegen en al roerende 

op matig vuur lichtbruin bakken. Champignons door de saus mengen.

2. Vlak voor het serveren: Champignons met saus al roerende zachtjes verwarmen. 

Mengsel overdoen in een schaal en bestrooien met de rest van de peterselie.

Tenslotte
Bovenstaande Spaanse Champinones al ajillo eten is gezond. Omdat champignons calorie- 

en vetarm zijn en mineralen, vitaminen en vezels aanbrengen. Zo ook champignons. Daarom 

tellen die ook mee voor de aanbevolen 300 gram groente per dag. Op sommige 

voedingswaarden scoren champignons zelfs beter dan sommige andere groenten. Geen wonder 

dat paddenstoelen ook wel supergroente worden genoemd. Zo zijn champignons een 

belangrijke bron van vitamine B2 , vitamine B3, foliumzuur en van het mineraal fosfor. De 

absolute bistroklassieker is een smakelijke Champignons Toast. Met heel weinig ingrediënten 

kun je deze smaakmaker in weinig tijd op tafel toveren. Wie een beetje op de details let, kan 

jong en oud verrassen met een snelle hap van wereldklasse. Koop een ongesneden wit 

casinobrood. Snij voor elke toast een boterham van zo’n 2 cm breed van het brood. Verwijder 

ook de broodkorsten, waardoor je een dikke vierkante toast overhoudt. Smelt een grote klont 

boter in een pan, op een zacht vuur. Smeer de sneden brood aan de beide zijden in met de 

gesmolten boter. Schuif de sneetjes brood in de oven en toast ze krokant op 175°C. Maak de 

champignons schoon en snij ze in grove stukken. Versnipper ook een sjalot en plet een teentje 

knoflook. Neem een pan en smelt er een klontje boter in, op hoog vuur. Kleur de champignons 

aan, en voeg tussendoor nog een klontje boter toe. Zet het vuur lager en voeg dan de sjalot 

en de knoflook toe. Versnipper 5 takjes peterselie, en voeg toe. Druppel wat balsamicoazijn 

over de pan en voeg wat peper en zout toe. Schud alles door mekaar. Leg op elk bord een 

warme toast en schep er een royale hoeveelheid champignons over. Tenslotte een 

Champignon-Schorseneren Salade. 250 gr champignons schoon borstelen, in plakjes 

snijden en in 1,5 hete olijfolie bakken, tot al het vocht verdampt is. De champignons op smaak 

brengen met zout en peper. 200 gr diepvries doperwtjes in vijf minuten in kokend water gaar 

laten worden en uit laten lekken. Drie eieren in tien minuten hard koken en laten schrikken 

onder de koude kraan. 300 gr schorseneren uit pot of blik afgieten en schuin in stukken 

snijden (als dat door de fabriek nog niet gebeurd is) 150 ml yoghurt met 1 rauw ei, zout en 

peper losroeren. De doperwtjes, champignons en schorseneren door de dressing scheppen en 

20 minuten laten intrekken. De eieren pellen, in partjes snijden en op de salade serveren.


