
Kerstmenu



Welkom
Dat Kerstmis er dit jaar anders zal
uitzien, dat is zeker. Een Kerstmis
met de hele familie aan tafel, zit er
helaas niet in.

Maar waar draait kerst nu eigenlijk
echt om? 

Voor mij is Kerstmis samen met het
gezin een hele dag kroketten
draaien, kalkoen opvullen en
koekjesdeeg uitlepelen om dan 
's avonds gezellig samen te tafelen
en te genieten van het knisperende
haardvuur.

Ik wil mijn visie op Kerstmis graag
met jullie delen en presenteer met
veel plezier de eerste editie van mijn
Kerstmis receptenboek. 

Veel liefs,
Elisa
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Maak je dit menu
klaar?

Post een foto op
Instagram en tag me
via @opmijntalloor



Aperitief
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Als aperitief kiezen we voor Bel'Uva. Voor jou
momenteel nog onbekend, voor ons een
binnenkomer van formaat. In onze zoektocht
naar een heerlijke aperitief dat toch anders is,
kwamen we in contact met deze lokale
onderneming uit Deinze.

Bel'Uva produceert dranken op basis van
Belgische wijndruiven en botanicals. De naam
verwijst enerzijds naar België (Bel) en
anderzijds naar de Latijnse vertaling voor druif
(Uva). 

Ze werken nauw samen met Belgische
wijnbouwers. Bel'Uva ontwikkelt dranken op
basis van de resterende sappen, de schil en
het vruchtvlees van de wijndruiven na persing,
waardoor er dus nieuwe producten ontstaan
uit de nevenstroom van de wijnbouw. 

De Bel’Uva Humulus vermout is een
authentieke premium vermout, met een
Belgische twist! De vermout wordt, in
tegenstelling tot hun andere dranken,
geproduceerd in Piemonte, de thuishaven van
vermout. Deze is gebaseerd op een recept
ontwikkeld door Italiaanse apothekers in 1780.

Het is een vermout op basis van Italiaanse rode wijn en maar liefst 25 kruiden.
Waaronder een selectie van de beste Belgische hopsoorten, Belgische kruiden en
kruiden uit de Alpen.

De licht-bittere smaak van Bel'Uva maakt het een perfecte drank als aperitief. Het is
heerlijk on the rocks maar werkt ook perfect met een neutrale tonic.

Voor de BOB's onder ons ontwikkelde Bel'Uva ook een non-alcoholisch alternatief van
deze smaakvolle vermout waarin de wijndruif centraal staat: Bel'Uva Humulus Aperitif
NA. 

Meer info over de verdelers van Bel'Uva vind je op www.beluva.be.

Verleidelĳke vermout
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1 fles Humulus by Bel'Uva

ijsblokjes

1 sinaasappel

optioneel: een neutrale tonic

Boodschappenlĳst

Doe de ijsblokjes in een mooi glas. 

Schil de sinaasappel en plaats een
stukje van de schil op de rand van het
glas.

Snijd een plakje uit de sinaasappel en
doe in het glas.

Giet 150ml Humulus by Bel'Uva erbij
en werk af met een (koperen) rietje.

Bereidingswijze: 
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In samenwerking met



Voorgerecht
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Kuis de scampi’s: verwijder de kop, het
pantser en eventueel het darmkanaal.

Snijd de helft van de scampi’s in
stukjes. De volledige scampi’s leg je
nog even apart, omdat je deze pas op
het einde bakt.

Snijd de look in fijne blokjes.

Doe een scheutje olijfolie in een hete
pan en bak de stukjes scampi en de
look kort aan. Leg het daarna even
opzij.

Snijd de sjalot fijn.

Bereidingswijze: 

Royale risotto
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320g risottorijst

keukenzout
peterselie
1 sjalot
80g boter
750ml prosecco (kamertemperatuur)

20 scampi’s
zwarte peper

2 tenen look
2 lepels olijfolie

400ml kreeftenfond

Boodschappenlĳst (4p)
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Doe de de helft van de boter in dezelfde
pan. Laat smelten en voeg de sjalot toe.
Laat even bakken en voeg daarna de
risottorijst toe. Laat even meebakken.

Voeg de prosecco geleidelijk aan toe aan
de rijst. Voeg als alle prosecco is
toegevoegd, de kreeftenfond toe en laat
alles goed sudderen op een laag vuurtje.
Roer regelmatig rustig om. 

Van zodra de risotto al het vocht heeft
opgenomen, zet je het vuur uit. Daarna
voeg je de blokjes scampi, de andere helft
van de boter, wat fijngehakte peterselie,
peper en zout toe. Eventueel kan je een
klein beetje kurkuma toevoegen voor de
kleur.

Bak nu de ongesneden scampi’s in een
pannetje en kruid af.

Dresseer alles op een bordje en werk af
met de volledige scampi, zwarte peper en
wat verse peterselie.



Hoofdgerecht
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Klop de kalkoenlapjes plat. Je kan dit doen door deze in te pakken in plastiekfolie en
er met een deegrol op te kloppen. 

Maak de vulling door het gehakt te mengen met fijngesneden kastanjechampignons
en geplette pistache. 

Leg een nieuw plastiekfolie vel op het werkblad en doe hierop een beetje olijfolie. 

Leg de lapjes spek verticaal en in twee gelijke rijen op de folie. Zorg dat alle sneetjes
spek elkaar deels overlappen.

Leg er nu de kalkoenplakjes op en kruid met peper en zout.

In het midden van de kalkoenplakjes leg je nu de vulling. Je kan deze met je handen
tot een mooie worst vormen. 

Neem de plastiekfolie vast en leg beide kanten dicht. Verstevig het geheel met
tandenstokers of keukentouw.

Doe de rollade in een ovenschaal en bak 40 minuten af op 200°C. 

Bereidingswijze: 

Kerstige kalkoenrollade
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4 kalkoenlapjes

300g boerengehakt

150g kastanjechampignons

een handvol pistachenoten

20 plakjes gerookt spek

olijfolie
peper & zout

Boodschappenlĳst (4p)



Knapperige kroketten

Schil de aardappelen en snijd ze in blokjes.
Kook ze gaar in gezouten water.

Van zodra de aardappelen zacht gekookt
zijn, giet je ze af. Laat even uitkoken op
een zacht vuur. 

Kruid met peper, zout en nootmuskaat en
pureer de massa fijn. 

Doe 1 van de 3 eieren bij de
aardappelmengeling en roer goed door.
Laat afkoelen.

Vul de krokettenpers met de puree en duw
ze erdoor. 

Laat een nachtje rusten in de frigo. 

Snijd de kroketten telkens even lang
(ongeveer 5 cm).

Klop in één kommetje 2 eidooiers los en
doe voldoende paneermeel in het een
ander kommetje.

 Haal de kroketten door het eimengsel en
vervolgens door het paneermeel.

Bak goudbruin in de friteuse op 180°C. 

Bereidingswijze: 
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1 kg bloemige aardappelen

3 eieren
nootmuskaat

peper & zout

frituurolie

Boodschappenlĳst (4p)



Aimabel appeltje

Schil de appelen en verwijder het klokhuis.

Snijd de appelen in twee en hol in het midden nog wat meer uit.

Beboter de ovenschaal en leg er de appels in. 

Leg een klontje boter en wat kaneel op elke appel.

Doe de veenbessencompote in de holte van de appel.

Laat een half uurtje garen in een voorverwarmde oven op 180°C. 

Bereidingswijze: 
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4 appelen
een bokaal veenbessencompote

een klontje boter

een snuifje kaneel

Boodschappenlĳst (4p)



Maak een roux door de boter in een
kleine sauspan te smelten. Voeg nu
de afgewogen bloem erbij. Blijf goed
roeren met een garde tot het
mengsel mooi glad is en naar
gebakken koekjes begint te ruiken.

Bereidingswijze: 

Warm de gevogeltefond kort op en giet geleidelijk aan bij de roux. Blijf ondertussen
met de andere hand verder roeren op een laag vuurtje.

Van zodra de saus de gewenste dikte heeft, mag je ze van het vuur halen en naar
smaak kruiden met peper en zout.

Snelle saus
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40g bloem
40g boter
600 ml gevogeltefond

peper & zout

Boodschappenlĳst (4p)



Dessert
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Smelt de boter en de chocolade op
een lage stand in de microgolf.

Klop ondertussen de eieren los
samen met de cassonadesuiker.

Meng het chocolademengsel met de
eieren. Roer zachtjes door elkaar en
voeg  de zelfrijzende bloem toe.

Bereidingswijze: 

Meng alles tot een vloeiende massa. Doe dit voorzichtig.

Giet het deeg in een beboterde bakvorm en bak het 40 minuten op 180 graden.

Laat goed afkoelen en snijdt de brownie in gelijke stukjes.

175g chocolade callets fondant

175g ongezouten boter

3 eieren
150g cassonadesuiker

100g zelfrijzende bloem

Boodschappenlĳst

Briljante brownie
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Maak je dit menu
klaar?

Post een foto en tag
me via @opmijntalloor



Boodschappenlĳstje
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1 kg bloemige aardappelen

1 pak risottorijst

Zelfrijzende bloem

Tarwebloem

Peper

Zout

Cassonadesuiker

Kaneel

Nootmuskaat

Pistachenoten

600 ml gevogeltefond

400 ml kreeftenfond

1 bokaal veenbessencompote

Frituurolie

Olijfolie

20 scampi's

1 zak ijsblokjes

Koolhydraten

Droge voeding

Conserven

Olie

Diepvries

1 fles Humulus by Bel'Uva

1 fles prosecco

Neutrale tonic (optioneel)

4 kalkoenlapjes

300g boerengehakt

20 plakjes gerookt spek

1 zak chocolade callets

4 appelen

Peterselie

1 bakje kastanjechampignons

1 sinaasappel

Sjalotten

Look

Ongezouten boter

6 eieren

Drank

Beenhouwerij

Snoep

Groenten & fruit

Zuivel



Hallo! Ik ben Elisa, foodie in hart en nieren en oprichter van Op Mijn Talloor. Wat fijn dat
je helemaal tot hier bent geraakt. Ik ben er van overtuigd dat je uit deze receptenbundel
de nodige inspiratie haalt om een fantastisch kerstmenu op tafel te toveren. Ook al zal
het dit jaar in beperkte kring zijn.

Van jongs af aan
Gastronomie werd mij met de paplepel ingegeven. Mijn papa liet als 18-jarige zijn
prachtige thuisland Italië achter zich. Hij ruilde het zonovergoten Sicilië voor Gent om
zijn droom na te jagen: een eigen restaurant.

Meer dan dertig jaar geleden maakte hij samen met mijn mama de sprong. Ristorante
Firenze in de studentenbuurt van Gent werd opgericht.

Hun passie werd mijn passie. Van jongs af aan verkenden we samen het Vlaamse
horecalandschap. Ik volgde ondertussen ook kookopleidingen en -cursussen  om mijn
creativiteit op bot te vieren. Mijn creaties en gerechten deelde ik op mijn persoonlijke
Instagrampagina.

Verrassing...
Tijdens de recente lockdown werden we verrast. Als zelfstandig fotograaf in bijberoep
viel de hobby en passie van mijn man plots weg. Toen hebben we beslist om onze
passies te combineren.

Ik verdiepte me in het stylen en combineren van eten. Hij verbreedde zijn kennis over
belichting en binnenhuisfotografie.

Op mijn Talloor
Zo werd Op Mijn Talloor geboren. Enerzijds delen we met jullie onze favoriete gerechten.
Anderszijds zijn we er voor restaurants en horecazaken die hun gerechten in de kijker
willen zetten.

Met een achtergrond in digitale marketing weten we dat het gebruik van authentieke,
echte foto's voor veel mensen de doorslag geeft om voor een horecazaak te kiezen. In
de afgelopen maanden mochten we onze talenten in de strijd gooien voor o.a.
Ristorante Firenze in Gent, Bistro MaReine in Deinze en de Federazione Italiana Cuochi
(Italiaanse Koksfederatie van België). 

Over ons
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 @the_bbq_bastard
 @fabrique_mangerfique
 @eenlepeltjelekkers
 @a_pinch_of_odelle

of of
Bier

of of
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Vraag & antwoord

This or that?

Mijn favoriete eten?

Naar welk land wil je graag een culinaire reis maken?

Heb je een professionele opleiding fotografie gevolgd?

Voorgerecht Wijn Nooit meer chipsLunch

Dessert Nooit meer
chocolade

Diner

Favoriete Instagrampagina's?

Zelfgemaakte pad thai

Argentinië

Neen, alles van fotografie & foodstyling hebben
we onszelf aangeleerd



Laten we samenwerken!
Mail me op hello@opmijntalloor.be


