
 
 

 

Heerlijke kleine Tapas gerechten 

 

Mini tartelettes: benodigdheden, tartelettes, boter, 3 soorten paddenstoelen, 50 gram 

margarine, 70 gram bloem, 4 dl vocht (crème fraîche en champignonvocht), zestes van  

1 citroen, sap van 1 citroen, smaakstoffen, 1 teentje knoflook, 1 Atsina Cress. 

 

Werkwijze: Paddenstoelen in kleine stukken snijden en in de roomboter bakken.  

Vocht opvangen.  
Saus maken door de margarine te smelten, bloem toevoegen en kort droog koken. 

Vocht erdoor roeren en met de garde aan de kook brengen. Op smaak brengen.  

Van de gewassen citroen, zestes maken en de citroen uitpersen.  

Dit bij de saus doen en de gebakken champignons voorzichtig erdoor spatelen.  

Verdelen in de tartelettes en garneren met de Atsina cress. 

 

Gerookte heilbot marineren met olijfolie, zout, peper, citroensap en fijngesneden bieslook. 

Van zwarte gehakte olijven, pijnboompitten, olijfolie, smaakstoffen en geraspte kaas, een 

tapenade maken met behulp van een staafmixer.  

Ronde plakken brood roosteren. Insmeren met de olijftapenade en daarop de gemarineerde 

heilbot dresseren. Garneren met een julienne van radijs. 

 

 

Tomaten lekkernij uit Murcia 

 

Benodigdheden: ½ kg rijpe tomaten, ½ geschilde komkommer, 2 sneetjes witbrood, 1 teentje 

knoflook, tabasco, ½ groene paprika,  ½ liter pak tomatencoulis, 2 eetlepels olijfolie, scheut 

wijnazijn, zout. Kleine glaasjes, trechter. 



Werkwijze: Tomaten wassen, in vieren snijden, komkommer en paprika in kleine stukken 

snijden. Twee sneetjes brood zonder korst verkleinen en dit alles in de blender doen.  

Pureren, verwennen met zout, olijfolie en een scheut wijnazijn en door de bolzeef wrijven. 

Koud zetten. Serveren in een klein borrelglaasje. 

 

 

Tortilla 

 

Benodigdheden: 1 kg geblancheerde plakken aardappelen, 2 uien, 1 rode paprika, 300 gram 

Chorizoworst, 1 bos peterselie, zout, peper, 8 eieren, 1 teentje knoflook. Bakvorm. 

 

Werkwijze: Vorm insmeren met olijfolie. Uien in ringen snijden en bakken.  

Geblancheerde plakken aardappelen bakken. Paprika en chorizoworst in brunoise snijden.  

Peterselie hakken en vermengen met de losgeklopte eieren, zout, peper, knoflook. 

 

Gebakken aardappelen, uien, paprika en chorizoworst met elkaar vermengen, verdelen in de 

vorm, napperen met de eierstruif en op 180°C, ongeveer 30 minuten bakken in de oven. 

Aflaten koelen. Storten op een plank en in kleine stukken snijden. 

 

 

Geconfijte eend met sinaasappelsaus en granaatappel 

 

Benodigdheden: Plakken deeg (loempiavellen), 2 eieren, geconfijte eend, zestes van  

6 sinaasappelen, pitten van 1 granaatappel. Saus: Sap van 6 sinaasappelen, 1 potje 

sinaasappelmarmelade, bindmiddel, Cointreau. Steker. 1 Sechuan Cress. 

 

Werkwijze: Gewassen sinaasappelen bewerken met de zesteur. Granaatappel ontpitten en dit 

samen onder de geconfijte eend doen.  

Deeg plakken uitsteken en een beetje vlees hierop leggen. Randen nat maken met losgeklopte 

ei, dichtvouwen tot een halve maan en goed aandrukken. Frituren.  

Saus: sinaasappelsap aan de kook brengen, lichtelijk binden met allesbinder en dan het potje 

sinaasappelmarmelade en iets Cointreau mee laten koken. Garneren met een takje Sechuan. 

Al deze tapas gerechten liefst op een langwerpig bord serveren. 

 

Wijnsuggestie: 

                                                                              

Muscat 10  van Gerard Bertrand afkomstig uit de Langedoc-Roussillon. 

 
 

Zuivere aromas van perzik en appel zorgen voor een fruitige, prettige wijn met een enigszins 

bitter afdronk die het goed doet bij eten. Als aperatief is hij minder geschikt. Het 

alcoholpercentage geeft de wijn mede zijn naam.                                                                                                      


