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Gevulde portobello’s met Boerderijkaas 
en Taleggiokaas . . .

D e champignoncellen verrezen vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw op 
het platteland van Noord-Limburg. De regio was koploper in Nederland. 
Champignons waren destijds nog bijzonder. Een varkenshaasje zwemmend 

in een champignonroomsaus stond op de kaart van menig exclusief restaurant. 
De culinaire hemel reikte nog niet zo hoog. Heden ten dage zijn champignons en 
andere paddenstoelen niet meer weg te denken uit de keuken. Een dag geen be-
hoefte aan vlees? Neem champignons. We gaan aan de slag met portobello’s, in 
feite kastanjechampignons XXL. Ze liggen het hele jaar door op de markt. Als we 
daar dan toch zijn, gaan we door naar Tebben Kaas. Van een portobello gevuld 
met  Tebben Boerderijkaas en Taleggio word je gelukkig. 

Taleggio is een heerlijke schimmelkaas uit Italië, die prachtig smelt.

Boerderijkaas

en

Taleggio



Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Snijd de stelen uit de portobello, schraap de lamellen uit de hoedjes en hak deze 
fijn. Bak het op matig vuur in de zonnebloemolie met de sjalot en knoflook. 
Schep regelmatig om. Voeg op het laatst de fijngesneden blaadjes bladpeterse-
lie toe.

Haal het mengsel van het vuur en voeg de geroosterde pijnboompitten en de 
Tebben Boerderijkaas toe. Breng op smaak met peper en zout.

Vul de portobellohoedjes met het mengsel en leg er een of twee dunne plakjes 
Taleggio op.

Plaats ze in een ovenschaal en schuif deze in de voorverwarmde oven. Na onge-
veer 12 minuten is het gerecht klaar om op tafel te zetten. Heerlijk met bijvoor-
beeld groene sla en brood. 

Meteen aan tafel en smullen!
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Boerderijkaas
en

Taleggio

6 portobello’s

250 gram Tebben Boerderijkaas, geraspt

100 gram Taleggio

2 eetlepels pijnboompitten, geroosterd

1 teentje knoflook, in plakjes

1 sjalotje fijngesnipperd

2 takjes bladpeterselie, blaadjes gerist en fijngesneden

sliertje zonnebloemolie

peper en zout

Gevulde portobello’s met Boerderijkaas 
en Taleggiokaas . . .

e oven voor op 200 graden.

len uit de portobello, schraap de lamellen uit de hoedjes en hak deze
i i d bl li d j l k fl k

ladpeterselie, blaadjes gerist en fijngesneden

nnebloemolie

zout


