
Menu

In samenwerking met London Loy

METAKIDS
VALENTIJNS

RECEPTENBOEK



Veel kookplezier!
London Loy 



Het menu

Voorgerecht - Heldere tomatensoep met dille en zwarte olijven 

Hoofdgerecht - Orange rode biet kip met fijngesneden peultjes en
gebakken aardappels

 

Nagerecht - Pandan pannenkoekjes met rode appel en druiven 

 



Voorgerecht
Heldere tomatensoep met dille en zwarte olijven



2 kilo rijpe tomaten in stukjes gesneden
2 sjalotten fijngesneden
2 tenen knoflook fijngesneden
5 takjes dille ( + extra voor de garnering)
4 el droge witte wijn (optioneel)
1 stengel bleekselderij in dunne fijne boogjes gesneden 
2 oertomaten of cherrytomaten in dunne plakjes gesneden
1 el olijfolie (+ extra om te besprenkelen)
6 zwarte olijven, zonder pit en fijn gehakt of in plakjes

 Voor erbij: geroosterd notenbrood, flinterdun gesneden (optioneel)

Ingrediënten (4 personen)



Bereiding 
 

Doe de blokjes tomaat met de ui, de helft van de knoflook,
de helft van de dille, 2 el wijn (optioneel) en de bleekselderij
in een kom en laat dit ± 1 uur marineren. 
Hak het tomatenmengsel (eventueel met behulp van de
keukenmachine) nog wat kleiner. 
Leg de theedoek in een zeef, plaats deze boven een kom en
schep het tomatenmengsel erin. Laat het vervolgens
afgedekt in de koelkast ± 2 uur uitlekken. Het vocht dat eruit
komt is helder. 
Breng de consommée goed op smaak met peper en zout.
 
Meng intussen de plakjes oertomaten of cherrytomaten
met de rest van de knoflook en rest van de wijn (optioneel),
de dille, 1 el olijfolie en peper en zout. Laat ± 2 uur op
kamertemperatuur intrekken. Verwarm de heldere soep op
laag vuur. Laat de tomatenplakjes uitlekken en verdeel met
de olijven over voorverwarmde soepborden. Schenk de
hete soep erop. Versier met wat extra dille en bedruppel
met olijfolie. Serveer eventueel met notenbrood.
 

 



Hoofdgerecht
Orange rode biet kip met fijngesneden peultjes en gebakken aardappels



200 ml sinaasappelsap 
50 ml rode bietensap
100 gram honing 
2 el rijstazijn (of natuurazijn)
2 el sojasaus
¼ tl gember
¼ knoflookpoeder, of verse knoflook fijngehakt
½ tl rode chilivlokken
Geraspte schil van één sinaasappel
1 el maïzena
1 pak peultjes
4 grote aardappels met schil in grove stukken gesneden en  

4 kippendijen 
2 eieren, losgeklopt 
40 gram maïzena (optioneel)
40 gram bloem
Olie 

   Sinaasappel-rodebietsaus

      schoongeboend

   Kip

Ingrediënten (4 personen)



Bereiding 
 

Sinaasappelsaus:
Voeg in een middelgrote pan de sinaasappelsap, honing,
azijn, sojasaus, rode bietensap, gember, knoflook en de
rode chilivlokken toe. Verwarm gedurende 3 minuten. 
Klop in een kleine kom 1 eetlepel maïzena met 2 eetlepels
water tot een papje. 
Voeg dit toe aan de sinaasappelsaus en klop het door
elkaar. Laat het mengsel 5 minuten koken tot het begint in
te dikken. Zodra de saus is ingedikt haal je het van het vuur
en voeg je wat sinaasappelschil of bietensap toe. 

Kip:
Doe de bloem en maïzena (optioneel) in een ondiepe schaal
of taartvorm. 
Voeg een snufje zout toe en roer het door elkaar.
 
Klop de eieren los in een ondiepe schaal. Dip de stukjes kip
in het eimengsel en daarna in het bloemmengsel. 
Verhit wat olie in de pan op middelhoog vuur. Kijk met een
thermometer of deze 175 graden bereikt. Bak de kip 2 à 3
minuten en keer ze vaak tot ze goudbruin zijn. 
Bedek de kip met de sinaasappel-bietensaus. 

Blancheer de peultjes kort in kokend water. Je kunt
eventueel ook de peultjes kort bakken in de pan. Breng op
smaak met peper en zout.
Kook de aardappels gaar. Giet deze vervolgens af en bak ze  
in milde olijfolie of roomboter, tot ze mooi goudbruin
gebakken zijn. Breng op smaak met zeezout.
Verdeel de aardappels over vier borden, doe de kip erop en
dan de gesneden peultjes. Maak het gerecht af met  de
heerlijke Valentijns saus. 



Pandan pannenkoekjes met rode appel en druiven 

Nagerecht



2 eieren
550 ml kokosroom of plantaardige sojamelk 
2 el gesmolten kokosolie (+ extra)
3  à 4 druppels pandanextract of vanille extract 
145 gram bloem
Klein beetje fijn zeezout
3 el honing (palmsuiker kan ook)
50 gram kokosrasp, gebakken in een droge koekenpan 
1 rode appel, in kleine blokjes gesneden
Tros rode druiven, in kleine stukjes gesneden 
100 gram mango (optioneel) 
Scheut maple siroop, dadelsiroop of granaatappel siroop

Ingrediënten (4 personen)



Bereiding 

Klop of mix in een kom de eieren, kokosroom, kokosolie, het
pandanextract, de bloem en een 
snuf zout tot een mooi glad pannenkoekenbeslag.
Verhit wat kokosolie in een (pannen)koekenpan en schep er
een lepel beslag in. 
 
Bak tot het pannenkoekje gestold is aan de bovenkant. Keer
om en bak de andere kant kort. Houdt de pannenkoek
warm op een bord met een deksel erop, zet dat 
bord eventueel boven een pan met een laagje warm water.
Herhaal met de rest van het beslag. 
 
Bak de appel en druiven in een koekenpan met een
theelepel kokosolie. Maximaal 2 minuten bakken voor een
lekkere bite. Blus af met een beetje honing. 
 
Verdeel de pannenkoeken over de borden en verdeel het
fruitmengsel. Garneer af met maple siroop en wat
kokosrasp.
Rol de pannenkoekjes op als je dat wilt. Smullen maar!

Ook kan je het fruitmengsel op de opgerolde pannenkoek
garneren. 

 



Veel kookplezier
& eet smakelijk! 

 

 

Wie verras jij? ❤  
Deel jouw kookkunsten via Instagram of Facebook 

en tag @metakids & @londonloyofficial 
 


