
  

 
 
 

GORGONZOLA PANNA COTTA 
MET PEER EN WALNOOT 
SALADE

 
 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

Gorgonzola panna cotta
90 g gorgonzola, in stukken (2 cm)
400 g volle melk
300 g vloeibare (opklop)room
3⁄4 tl agar agar poeder
V.H. peper en zout

Peer en walnoot salade
30 g walnoot olie
1 el citroensap
1 tl Dijon mosterd
2 snuifjes zout
2 snuifjes peper
100 g gemengde sla
1 peer, in schijfjes
50 g walnoten

NUTTIGE VOORWERPEN

Verkrijgbaar via onze online shop
Vorm voor Panna Cotta
ref. 630591

 

Gorgonzola panna cotta
Plaats een kom op het mengbeker deksel en weeg er de gorgonzola in af. 
Zet opzij.
Plaats de melk en room in de mengbeker en kook 
5 min. / 37°C / snelheid 2.
Voeg de agar agar poeder toe en kook 9 min. / 90°C / snelheid 4.
Mix 2 min. / 90°C / snelheid 2 en voeg geleidelijk de gorgonzola door 
de opening in het mengbeker deskel op de draaiende messen. Kruid bij 
indien nodig.Verdeel de massa in 6 verschillende kommetjes (120 ml) 
en laat minstens 30 min. afkoelen op kamertemperatuur. Dek af met 
huishoudfolie en zet vervolgens min. 3 uur in de koelkast of indien 
mogelijk gans een nacht. 
Reinig en droog de mengbeker.

Peer en walnoot salade
Plaats walnoot olie, citroensap, mosterd, zout en peper in de mengbeker.
Mix 25 sec. / snelheid 5. Doe over in een afsluitbare fles en zet opzij.
Plaats gemengde sla, peer schij�es en walnoten in een serveerschaal en
meng het geheel zachtjes door mekaar.
Haal de panna cotta uit de koelkast. Met behulp van een mesje, ontvorm
voorzichtig de panna cotta en draai ze om op een bord. Dien op met wat 
salade en  wat dressing.

 

www.thermomixbenelux.com
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VOORBEREIDING BEREIDING MOEILIJKHEID PORTIES BUDGET

Ontbĳt, Voorgerecht & Salades

 25 min. 3u 55 min. middelmatig gemiddeld6 porties
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