
recept vegetarisch
 
Oesterzwamtaartje met stamppot
 

SONJA VAN DE RHOER

Ingrediënten voor 4 personen:

Voor het taartje: 1-2 eetlepels
olijfolie, 20 gram groene linzen, 10
gram ui, 20 gram wortel, 20 gram
knolselderij, 25 gram venkel, 1 dl
groentefond, ingekookte bouillon),
2 eidooiers, 450 gram
oesterzwammen, boter voor het
bakken;

Voor het stamppotje: 1 kg kruimige
aardappelen, 250 gram
knolselderij, schoongemaakt, 250
gram spruiten, schoongemaakt, ca.
1 -1,5 dl hete melk en/of room of
crème fraîche

Voor mij hoeft het niet zo nodig,
een vegetarische biefstuk van
bonen. Liever gebruik ik bonen als
bonen en niet als namaakvlees. Er
zijn voldoende mogelijkheden om
als vegetariër aan de dagelijkse
benodigde hoeveelheid
voedingsstoffen te komen. Zoals dit
oesterzwamtaartje en het
stamppotje met gezonde groenten.

Oesterzwammen worden trouwens
wel omschreven als vegetarische
biefstuk. Ze doen het goed in een
vegetarisch menu. Ze bevatten
relatief veel plantaardig eiwit, zijn
rijk aan vitamine B1, B2 en B6 en
de mineralen ijzer, calcium, kalium
en fosfor.

Let er bij de aankoop op dat
oesterzwammen stevig en droog
zijn. Gebruik ze zo snel mogelijk na
de aankoop en bewaar ze tot die
tijd in de groentelade van de
koelkast. Voor oesterzwammen
geldt - net als voor champignons en
andere soorten paddestoelen - vóór
gebruik nooit wassen maar
schoonborstelen met een borsteltje.

Voor het taartje:

Verhit de olie en bak de linzen aan
met de in brunoise (kleine blokjes)
gesneden ui, wortel, knolselderij en
venkel. Voeg de fond toe, breng
aan de kook en laat circa 30
minuten zachtjes koken.

Klop de eidooiers los en voeg deze
al roerende toe tot de massa begint
te binden. Let erop dat het mengsel
niet gaat koken! Haal direct van het
vuur zodra het bindt.

Snijd intussen de oesterzwammen
in stukjes en bak ze in de boter
bijtgaar. Meng de uitgelekte
oesterzwammen met het
linzenmengsel. Breng op smaak
met zout en peper.

Neem 4 kookringen met een
middellijn van 10-12 cm, zet ze op
de borden en vul ze met het
mengsel. Haal voor het serveren de
ringen omhoog.

Maak de stamppot van
fijngestampte, gekookte, gare
aardappelen met gestoomde of
gekookte blokjes knolselderij en
spruitjes. Breng op smaak met
melk, room en/of crème fraîche,
peper en zout.

Serveer het stamppotje naast het
oesterzwamtaartje.
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