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Inleiding
Op een nazomerse woensdagavond zijn we met een aantal heren in Café de Keulsche Kar in Venlo
een glaasje bier gaan drinken. Iemand kwam met een idee om met dit stel en enkele anderen
maandelijks te gaan koken. Toen we eenmaal uitgediscussieerd waren en de neuzen dezelfde kant op
stonden, was Venlo een nieuwe kookklup rijker: Kaokklup Biétgaar.
Biétgaar is een club van mannen van zowel jonge- als gerijpte heren die op de derde maandag van de
maand hun kunsten vertonen bij Eetcafé de Strael aan de Winkelveldstraat in Venlo. Iedere keer is
iemand anders chef de cuisine, hij zorgt dan voor het menu, receptuur, de boodschappen en is
verantwoordelijk voor de presentatie.
U vindt hier menu's die samengesteld zijn door leden van Biétgaar. Vanaf het tweede seizoen zijn we
ook punten gaan toekennen aan de gerechten. De gerechten zijn door de leden van Biétgaar
gewaardeerd en de schaal loopt van 1 tot en met 5.
De leden van Biétgaar wensen u veel kookplezier en smakelijk eten!
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1.) 19-09-2005 Samengesteld door Richard Hovens
Aantal personen: 6
- Lamsrack met salsa verde
- Romige waterkerssoep
- Biefstuk in parmaham met saliejus
- Flensje met gemarineerde aardbeien en yoghurt ijs

Lamsrack met salsa verde
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 2 eieren
- 1 teentje knoflook
- 1 sjalot
- 2 zakjes verse munt
- 1 zakje verse peterselie
- 1 eetlepel grove mosterd
- 2 eetlepels kappertjes
- 1 eetlepel azijn
- 1 dl (olijf)olie
- 6 of 12 lamsracks (ca. 550 g)
- peper
- zout

Bereiding:
Eieren in ruim water aan de kook brengen en in ca. 8 minuten hard koken. Vervolgens onder koud
water spoelen en pellen. Knoflook en sjalot pellen en grof snijden. Munt- en peterselieblaadjes van
steeltjes plukken, enkele blaadjes achterhouden voor garnering. Kruiden met knoflook, sjalot,
mosterd, kappertjes, azijn en 5 eetlepels olie in keukenmachine fijn malen, zonodig meer olie
toevoegen als mengsel te dik is. Vervolgens ei fijn snijden en door salsa roeren. Salsa op smaak
brengen met peper en zout.
Oven voorverwarmen op 200 graden of gasovenstand 4. Lamsracks bestrooien met peper en zout. In
ruime koekenpan rest van olie verhitten en lamsracks per 2 stuks in ca. 5 minuten rondom
bruinbakken. Vervolgens vlees in braadslede zetten, bakvet erbij schenken, en in midden van oven in
15 à 20 minuten rosé braden. Vlees uit oven nemen en enkele minuten laten staan. Vervolgens in
plakken snijden en op warme borden serveren met salsa. Garneren met achtergehouden kruiden.
Serveren met gemengde groene sla.
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Romige waterkerssoep
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 250 g waterkers
- 40 g boter
- 1.5 aardappel in blokjes
- 1 teentje knoflook geperst
- 1.5 komkommer in blokjes
- 150 ml droge sherry
- 200 ml crème fraîche op
kamertemperatuur
- 1250 ml kippenbouillon van tablet
- 1.5 kleine gerookte kipfilet in
dunne plakjes

Bereiding:
Grove stelen van waterkers plukken, beetje waterkers apart houden voor garnering. In (soep)pan
boter smelten. Aardappel en knoflook 2 min. zachtjes bakken. Waterkers en komkommer toevoegen
en 1 minuut meebakken. Afblussen met sherry. Crème fraîche toevoegen en laten smelten. Bouillon
erbij schenken en geheel aan de kook brengen. Soep afgedekt 15 min. op laag vuur laten koken. Pan
van vuur nemen en soep met staafmixer pureren. Op smaak brengen met zout en peper. Soep over
vier diepe borden verdelen. Kipfilet met plukje waterkers in soep leggen.
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Biefstuk in parmaham met saliejus
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 6 kleine biefstukjes of ossenhaasjes
(gelijkvormig)
- versgemalen zwarte peper
- 1 zakje verse Italiaanse kruidenmix (20 g)
- 8-10 eetlepels olijfolie
- 4 eetlepels boter
- 100 g parmaham
- 1 pot vleesfond (380 ml)

- 6 grote vastkokende aardappels (bijv. Lady
Christl)
- 1 ei
- 3 uien
- 2 teentjes knoflook
- 6 romatomaten
- 1 courgette
- 1 dunne aubergine

Bereiding:
Biefstuk droogdeppen en met peper bestrooien. Takjes van blaadjes salie (uit kruidenmix) plukken en
grote blaadjes grof scheuren. In koekenpan 2 el olie verhitten en vlees op hoog vuur in 20-30 sec. per
kant bruinbakken. Op snijplank laten afkoelen. In achtergebleven bakvet 1 el boter smelten.
Salieblaadjes 1 minuut zachtjes bakken. Fond toevoegen en aanbaksels losroeren. Jus in sauspan
overdoen en in 15 minuten tot helft laten inkoken. Pittig op smaak brengen met zout en peper. Om
elk biefstukje 2 plakken ham wikkelen en naden aandrukken. Vlees in ovenschaal leggen en met
plasticfolie afgedekt in koelkast zetten. Ook jus in koelkast zetten.
Aardappels schillen en grof raspen. Rasp in zeef met water afspoelen. Goed laten uitlekken,
droogdeppen met keukenpapier. In schaal ei loskloppen met zout en peper. Rasp erdoor mengen. In
grote koekenpan met antiaanbaklaag 2 el olie verhitten en bergjes van aardappelmengsel in pan
scheppen. Met lepel platdrukken tot koekje. Koekjes aan beide kanten droog en goudbruin bakken.
Op keukenpapier in schaal leggen en doorgaan met bakken tot aardappelmengsel op is, indien nodig
wat olie toevoegen. Koekjes afgedekt in koelkast zetten.
Uien in ringen snijden. In koekenpan 2 el boter verhitten en ui-ringen 15 minuten zachtjes bakken.
Knoflook pellen, uitpersen en 1 minuut meebakken. Tijmblaadjes van takjes (uit kruidenmix) rissen
en door ui scheppen. Intussen groenten wassen. Tomaten, courgette en aubergine in dunne plakken
snijden. Ui uitspreiden in ingevette ovenschaal. Groenteplakjes dakpansgewijs, om en om in schaal
leggen. Royaal bestrooien met peper en 4 el olie erover druppelen. Schaal afgedekt in koelkast
zetten.
Voorbereide ingrediënten ruim voor diner uit koelkast halen. Oven voorverwarmen op 175 graden.
Groenteschaal op rooster in midden van oven zetten en groenten in ca. 45 minuten gaar laten
worden. Aardappelkoekjes op met bakpapier beklede bakplaat leggen. Groenten uit oven nemen en
onder aluminiumfolie warm houden. Vlees in oven in 10-12 minuten rosé bakken. Uit oven nemen en
losjes afgedekt met aluminiumfolie laten rusten. Aardappelkoekjes in oven verwarmen. Jus aan de
kook brengen en met garde 1 el koude boter erdoor kloppen. Groenten over zes warme borden
verdelen, biefstukjes ernaast leggen. Aardappelkoekjes erbij leggen en jus over vlees scheppen.
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Flensje met gemarineerde aardbeien en yoghurt ijs
Aantal sterren: 5
Ingrediënten:
- 1 limoen
- 3 eetlepels Grand Marnier (slijter)
- 4 eetlepels poedersuiker (250 g)
- 500 g aardbeien
- 1 zakje amandelschaafsel
- 75 g roomboter
- 10 g bloem
- 1 theelepel zout
- 2 eieren (M)
- 1/4 liter melk
- 1 liter slagroomijs
- slagroom

Bereiding:
In dit recept gaat men er vanuit dat u yoghurt ijs kant-en-klaar koopt. Het is natuurlijk leuker en
lekkerder als u het ijs zelf bereid.
Limoen schoonboenen en groen schil er af raspen. Limoen uitpersen. In kom limoensap, limoenrasp,
likeur en 3 eetlepels poedersuiker door elkaar roeren. Aardbeien voorzichtig wassen, kroontjes
verwijderen en aardbeien in vieren snijden. Aardbeien door limoenmarinade scheppen en minstens 1
uur laten staan. Amandelen grof hakken. In koekenpan 50 g boter smelten. In kom bloem, zout,
eieren en melk met garde tot glad beslag kloppen. Gesmolten boter erdoor roeren. Beslag 1 uur laten
staan.
Amandelen door beslag roeren. In koekenpan restje boter verhitten. 1/6 deel van beslag over
panbodem laten uitvloeien en flensje bakken tot bovenkant droog is, flensje keren en ook onderkant
goudbruin bakken. Op bord laten glijden en onder aluminiumfolie warm houden. Op zelfde manier
nog 5 flensjes bakken. 4 flensjes op zes borden leggen. In midden 3 bolletjes ijs scheppen en
aardbeien met marinade erover verdelen. Bestuiven met rest van poedersuiker en toef slagroom
erop spuiten.
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2.) 10-10-2005 Samengesteld door Peter Smeets
Aantal personen: 6
- Gefrituurde scampi’s met een tomaten basilicum coulis
- Knoflooksoep met garnalenschuimpjes
- Kippenleversalade
- Runder zijdelende met roquefort-walnotenboter en pepersaus
- Peren in rode wijnsiroop met roomijs

Gefrituurde scampi’s met een tomaten basilicum coulis
Aantal sterren: Ingrediënten:
scampi's:
- 12 scampi's
- 100 gram panko broodkruim
- 1/4 bosje kervel
- 1/4 bosje peterselie
- 2 eieren
- 2 teentjes knoflook
- arachideolie
- taartrandjes
basilicum coulis:
- 3 rijpe tomaten
- 2 teentjes knoflook
- 2 dl visbouillon
- 200 gram boter
- 1/4 bosje basilicum
- peper
- zout
- hot ketchup
Bereiding:
scampi's:
Hak de kervel en peterselie fijn en pers de knoflook. Meng de kruiden samen met peper en zout in
een kom met broodkruim. Pel eventueel de scampi’s maar laat de staart eraan zitten. Verwijder het
darmkanaaltje. Haal ze door het losgeklopte ei,vervolgens door het broodkruim, nogmaals door het
ei en dan weer door het broodkruim. Frituur ze in de arachideolie.
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basilicum coulis:
Plisseer de tomaten en snij in grove stukken. Snij de knoflook en basilicum klein. Tomaten en kruiden
in pan 30 minuten zachtjes koken en daarna pureren. Naar smaak 1 eetlepel hot ketchup toevoegen.
Uitserveren:
Leg een taartrandje op kleine bordjes.Leg er per persoon 2 scampi’s op. Schep wat saus in kleine
schaaltjes en zet erbij.

Knoflooksoep met garnalenschuimpjes
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
knoflooksoep:
- 1.20 ltr visbouillon
- 4 teentjes knoflook
- 500 gram aardappelen in blokjes
- 100 gram ringetjes van het wit van prei
- 1,5 grof gesneden tomaat
- 1,5 grof gesneden ui
- 6 eetlepels culinesse
garnalenschuimpjes:
- 3 eiwitten
- 0,5 uitgeperst teentje knoflook
- 1,5 eetlepel gedroogde parmezaanse
kaas (grozette)
- 0,30 ltr visbouillon
- sap van een citroen
- 250 gram garnalen
- 6 takjes kervel voor de garnering
Bereiding:
Breng de visbouillon aan de kook samen met de aardappelen, knoflook, prei,tomaat en ui.Laat dit
zachtjes koken tot de aardappelen gaar zijn. Pureer het geheel in de keukenmachine of
mixerblender.Wrijf het daarna door een fijne zeef in een andere pan.Breng het dan weer aan de kook
en voeg Culinese toe en breng het geheel op smaak met peper en zout. Houd de soep warm tot
gebruik.
De eiwitten stijf kloppen in een met citroensap vetvrij gemaakte kom. Vervolgens de knoflook, de
parmezaanse kaas en garnalen er VOORZICHTIG doorheen mengen. Breng de kwart liter visbouillon
tegen de kook aan en schep met een eetlepel ovale vormpjes van het mengsel.Laat deze in ca.5
minuten gaar worden in de bouillon tot ze stevig zijn.Schep de soep in diepe borden en plaats 2 of 3
schuimpjes in het midden.Garneer de borden met takjes kervel en serveer er eventueel peterseliecroutons bij.
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Kippenleversalade
Aantal sterren: 3
Ingrediënten:
dressing:
- 3 eetlepels citroensap
- 6 eetlepels olijfolie
- 1 theelepel grove mosterd
- 1 theelepel honing
- 1 eetlepel verse bieslook
- gesnipperd
- zout
- versgemalen zwarte peper
salade:
- Zak gemengde salade bijvoorbeeld
frisee, eikenblad en radicchio
- 1.5 avocado in blokjes
- 3 eetlepels citroensap
- 3 roze grapefruits
- 500 gram kippenlevertjes
- 3 eetlepels olijfolie
- 1.5 teentje knoflook geperst
- zout
- versgemalen zwarte peper
- sprietjes bieslook voor garnering
Bereiding:
dressing:
Doe citroensap, olijfolie, mosterd, honing en bieslook in afsluitbare fles en schud deze goed heen en
weer. Breng op smaak met zout en peper.
salade:
Schik de gewassen en goed uitgelekte gemengde groene sla op een grote schaal. Schil de avocado,
snijd hem in blokjes, en schep het citroensap erdoor om het verkleuren te voorkomen. Schep de
avocado dan op de sla. Schil de grapefruits en verwijder zoveel mogelijk de witte velletjes. Verdeel ze
in partjes en schik ze op de schaal met de sla en avocado.
Dep de kippenlevertjes met keukenpapier droog en snijd ze bij. Snijd grote kippenlevers doormidden
en laat de kleinere heel. Verhit de olie en roerbak kippenlevertjes en knoflook op hoog vuur, tot de
levers rondom bruin zijn (ze moeten van binnen nog wat roze zijn). Bestrooi de kippenlevertjes met
zout en peper, haal ze uit de pan en laat ze uitlekken op keukenpapier. Leg ze op de salade terwijl ze
nog warm zijn en lepel er dan de dressing over. Garneer de salade met hele sprietjes bieslook en
serveer hem meteen.
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Runder zijdelende met roquefort-walnotenboter en pepersaus
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
walnotenboter:
- 2 klein gesneden sjalotjes
- 75 boter
- 150 gram roquefort
- 2 eetlepels fijngehakte walnoten
- 1 eetlepel fijn geknipte bieslook
- vershoudfolie
pepersaus:
- 3 sjalotjes
- 2,5 dl gevogeltefond
- 2,5 dl slagroom
- 75 gram boter
- 2 eetlepels rode pepers naar smaak
- 0,5 dl cognac
- 100 gram koude boter
zijdelende:
- 600 gram runderzijdelende aan een stuk
- 1 kg krieltjes
- arachideolie
- 200 gram haricotsverts
- 1 grote wortel in brunoise
Bereiding:
walnotenboter:
Meng in een kom 50 gram boter,de kaas,de gehakte walnoten en de bieslook. Smoor de fijn
gesneden sjalotjes in 25 gram boter en schep ze door het kaas-botermengsel. Breng op smaak met
peper en zout. Laat het geheel wat afkoelen en rol het in de folie tot een wordt en laat tot gebruik,
opstijven in de koelkast.
pepersaus:
Snij 100 gram boter in blokjes en zet in de koeling. Smoor de sjalotjes in 75 gram boter en blus af met
cognac en de fond laat inkoken tot een stroperige saus.Voeg de room toe, laat inkoken,voeg de
pepers toe,en laat deze even mee warmen. Breng op smaak met peper en zout en voor het opdienen
monteren meet 100 gram koude boter.
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Krieltjes in arachideolie goudbruin bakken en zouten. Maak de boontjes schoon en snij in stukken van
ca 4 cm. Snij de wortel in brunoise. Blanceer de groenten afzonderlijk. Kort voor uitserveren in de
wok samen opbakken.
zijdelende:
Vlees uit verpakking halen en zonodig in ronde vorm duwen, eventueel opbinden met touw. Een half
uur voor uitserveren, de runder zijdelende zouten en peperen en in 5 minuten rondom aanbakken.
Dan aan elke kant nog 5 minuten bakken. Vlees uit pan halen, in alu-folie pakken en in de oven op 50
graden ca 15 minuten laten rusten.
Uitserveren:
Snij de lende in tranches en verdeel over de borden, leg een plakje walnotenboter erop. Nappeer
met de saus en rangschik de groenten en krieltjes eromheen.
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Peren in rode wijnsiroop met roomijs
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
peren:
- 6 rijpe handperen
- 0.75 ltr wijn
- 75 gram suiker
- 1,5 kaneelstokje
- 3 kruidnagels
- 3 eetlepels bessengelei
of bosvruchtenjam
- ijswafeltjes als garnering
- kaneelpoeder
ijs:
- 5 eierdooiers
- 150 gr basterdsuiker
- 15 gram vanille suiker
- 375 ml volle melk
- 300 ml slagroom

Bereiding:
peren:
Schil de peren maar laat het steeltje eraan. Verwarm de rode wijn met suiker, kaneelstokjes en
kruidnagels. Laat de peren hierin ZACHTJES tegen de kook aan pocheren, afhankelijk van de grootte,
10-15 minuten. Schep ze uit de pan en verwijder kaneelstokjes en de kruidnagels.
Kook het rode wijnvocht in tot een siroop en roer de bessengelei erdoor. Serveer de peer op een
bord met de warme rode wijnsiroop erover, bolletjes ijs ernaast, gegarneerd met ijswafeltjes en
kaneelpoeder.
ijs:
Klop de eierdooiers met de suiker en vanillesuiker tot een luchtig en schuimig mengsel. Voeg al
roerende de melk toe. Klop de slagroom bijna stijf. Voeg de slagroom bij de ander ingrediënten. Zorg
ervoor dat het geheel goed gemengd is. Schakel de machine in op stand ijshoorn en giet het mengsel
in de koelkom.(bereidingstijd ca 40-50 minuten).
Indien er nog walnoten over zijn kunnen deze halverwege de bereidingstijd aan het ijsmengsel
worden toegevoegd ( is na ca 20-25 minuten).
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3.) 28-11-2005 Samengesteld door Rob Drissen
Aantal personen: 6
- Linzensoep met witte kool en worst
- Hamhoorntjes
- Runderfilet met kwetsensaus
- Apfelstrudel met warme vanillesaus

Linzensoep met witte kool en worst
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 300 gram linzen
- 500 gram witte kool
- 4 aardappelen
- 2 uien
- 2 teentjes knoflook
- 2 kippenbouillontabletten
- 1 kleine rookworst
- 1 dl slagroom
- 25 gram boter
- 1 el kerriepoeder
- 2 el tomatenpuree

Bereiding:
Pel en snipper de uien. Schil de aardappelen en snijd ze in blokjes van acht. Snijd de rookworst in
plakjes van ca. 1 cm. Was en snijd de witte kool klein. Verhit de boter in een (soep)pan en bak hierin
de uisnippers i ca. 3 minuten zachtjes glazig. Voeg de uitgeperste knoflook, het kerriepoeder, de
tomatenpuree, 1,5 liter water, de linzen, de bouillontabletten en de witte kool aan de uisnippers toe.
Breng het geheel aan de kook en laat de soep ca. 20 minuten zachtjes koken.
Voeg dan de aardappelblokjes toe en laat deze 10 minuten meekoken. Nu het geheel met een
staafmixer pureren.Voeg hierna de plakjes worst toe en laat deze nog 10 minuten meekoken. Roer
de slagroom door de soep en breng hem op smaak met peper en zout.
Niet meer laten koken.
Bij het opdienen garneren met peterselie.
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Hamhoorntjes
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Hoorntjes:
- 12 vellen bladerdeeg
Vulling:
- 1 1/2 el boter
- 1 1/2 fijngehakt ui
- 2 tenen knoflook fijngehakt
- 150 gr gekookte ham in blokjes
- 150 gr spek in blokjes
- 150 gr champignons in schijfjes
- 1 bosje gehakte peterselie
- 3 el kwark
- zout
- peper
- nootmuskaat
Bestrijken:
- 1 eigeel
- 2 el melk
Bereiding:
Oven op 200 graden voorverwarmen. Boter smelten en de ui en knoflook er in fruiten. Champignons,
ham, spek en peterselie erbij doen en mee fruiten.
Hammengsel van het vuur nemen en laten afkoelen. Kwark er door roeren en kruiden met zout,
peper en nootmuskaat.
Het bladerdeeg op de werkplek met meel leggen en in 12 driehoeken snijden. Op de brede kant wat
hamvulling leggen en op rollen tot een hoorntje (er moet een hoekje te zien zijn).Met het hoekje
naar beneden op een bakblik leggen en 20 minuten rustig laten koelen. Eigeel met melk mengen en
de hamhoorntjes ermee bestrijken.Hamhoorntjes 20 tot 25 minuten in de oven bakken.
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Runderfilet met kwetsensaus
Aantal sterren: 3
Ingrediënten:
Runderfilet met kwetsensaus:
- 750 gr. kwetsen
- 1 1/2 eetl. boter
- 90 gr. suiker
- 8 eetl. krachtige rode wijn
(b.v. Spatburgunder)
- 1 1/2 eetl. rode wijnazijn
- 1 mespunt kaneel
- zout
- peper
- braadboter
- 6 schijven runderfilet a 150 gr

Aardappel met appel uit de oven:
- 1 1/2 kilo vastkokende aardappels
- 3 grote uien
- 75 gram boter
- 225 gram mager rookspek
- in blokjes gesneden
- 0,75 liter appelsap
- 1 1/2 kippenbouillontablet
- 1 1/2 theelepel gedroogde rozemarijn
- versgemalen peper
- 6 grote appels
- 225 gram ontbijtspek in plakjes

Gesmoorde honinggroente:
- 3 rode paprika's
- 4 eetl. olijfolie
- 6 struikjes witlof
- 1 1/2 dl. witte wijn of sinaasappelsap
- 1 1/2 theel. vloeibare honing
- zout

Bereiding:
Runderfilet met kwetsensaus:
De kwetsen wassen, halveren en ontpitten.
Boter in de pan verhitten en de kwetsen daarin aanbakken. Suiker, rode wijn, azijn, kaneel, zout en
peper door elkaar roeren en aan de kwetsen toevoegen en ze dan week/zacht koken. Pureren en
door een zeef strijken. In een braadpan de braadboter verhitten en de runderfilets door regelmatig
omdraaien in zijn geheel ca. 4 minuten rosé braden. De saus nogmaals verhitten en bij de
runderfilets geven.
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Aardappel met appel uit de oven:
Kook de geschilde aardappels halfgaar in water met zout en laat ze afkoelen. Snijd intussen de
gehalveerde uien in smalle ringen. Verhit de helft van de boter in de koekenpan en laat het spek
omscheppend uitbakken. Voeg de ui toe en laat omscheppend ongeveer drie minuten meebakken.
Schep het mengsel uit de pan. Breng het appelsap aan de kook, los er het bouillontablet in op en roer
er de rozemarijn en peper door. Was de appels, boor de klokhuizen eruit en snijd de appels in
plakken van circa 1 centimeter dik. Snijd de afgekoelde aardappels eveneens in plakken van 1
centimeter dik. Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius. Vet een ovenschaal in met de
resterende boter. Beleg de bodem met eenderde van de aardappelplakken. Verdeel daarover de
helft van de appelschijven en het ui-spekmengsel. Ga verder met een laagje aardappel, een laagje
appel, een laagje ui-spekmengsel en tot slotte een laagje aardappel. Giet er het appelsap mengsel
over en dek af met de plakken ontbijtspek. Dek de schaal af met aluminiumfolie en zet ongeveer 30
minuten in de voorverwarmde oven. Verwijder na 15 minuten het aluminiumfolie en laat het spek
knapperig bakken.
Gesmoorde honinggroente:
De paprika's met heet water afspoelen en droog wrijven.In acht stukken snijden, de pitjes en
zaadlijsten verwijderen.Maak, in een braadpan, 2 eetlepels olijfolie heet en stoof daarin de stukken
paprika, onder af en toe keren circa 3 minuten.Haal de paprika uit de pan, laat het uitlekken en zet
het even terzijde.
Wrijf de witlofstruikjes schoon en halveer ze. Laat ze in de resterende olie kort stoven. Schenk er de
wijn of sinaasappelsap en de honi
g bij en laat het witlof afgedekt, op de uitgeschakelde hittebron, 5 minuutjes staan.Schep er dan,
voorzichtig de stukken paprika door en bestrooi de groente licht met wat zout.
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Apfelstrudel met warme vanillesaus
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Apfelstrudel:
- 450 gr patentbloem + bloem
om het werkblad te bestuiven
- 2 kleine eieren
- 5 eetlepels plantaardige olie
- 190 ml handwarm water
- 1 kruidnagel of 1 mespunt
kruidnagelpoeder
- schil van 1 citroen
- 150 gr oud witbrood
- 2 kg friszure appels
- 300 gr boter + boter om mee
in te vetten
- 150 gr rozijnen
- 1 borrelglas Strohrum
- 3 theelepels kaneel
- 300 gr suiker
Warme vanillesaus:
- 3 eierdooiers
- 6 zakjes vanillesuiker
- 1,5 eetlepel maïzena
- 6 dl slagroom
Bereiding:
Apfelstrudel:
Bestuif een ruim werkblad met bloem. Maak het deeg van bloem, eieren, 1 1/2 eetlepel olie en
water. Het deeg is klaar wanneer het makkelijk loslaat van het werkblad. Kneed het deeg in de vorm
van een afgeplatte bal, besprenkel het met 1 eetlepel olie, dek af met een verwarmde schaal en laat
45 minuten rusten. Stamp de kruidnagel in een vijzel fijn of gebruik 1 mespunt kant-en-klaar gemalen
kruidnagel. Rasp de schil van de citroen. Pluk het brood in kleine stukjes en bak het al omscheppend
in ca. 25 gr hete boter goudbruin. Verkruimel het brood met een vork nog wat fijner. Schil de appels.
Verwijder de steelaanzetten en de klokhuizen en snijd de appels in schijfjes. Span het doek over een
tafelblad en bestuif royaal met bloem.
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Leg het deeg in het midden van het doek en rol het enigszins langwerpig uit. Verdeel er 1 eetlepel
olie over. Steek nu de handen met de rugkant naar boven onder het deeg en rek het deeg vanuit het
midden voorzichtig op tot iets over de rand van de lange zijde van de tafel. Zet het deeg vast en rek
het vervolgens op dezelfde wijze op naar de tegenovergelegen tafelrand, zonder dat het daarbij
scheurt. Besprenkel tijdens het spannen het deeg met de resterende olie. Ga hiermee door tot u een
deeglap hebt van ca. 75 x 100 cm. Snijd de dikke deegranden weg en verdeel 150 gr gesmolten boter
over het deeg. Beleg het deeg met de appelschijfjes; houd daarbij eenderde deel aan de korte zijde
vrij. Verdeel achtereenvolgens de rozijnen en het citroenrasp over de appelschijfjes. Besprenkel de
vulling met de rum, verdeel er de fijngemalen kruidnagel over en bestrooi met de kaneel en de
suiker. Til het doek aan de korte zijde die tot aan de rand met vulling belegd is op en houd het in een
vloeiende beweging zo hoog dat de strudel zichzelf oprolt. Vouw beide uiteinden van de deegrol om
en druk licht aan zodat de vulling er tijdens het bakken niet uitloopt. Bestrijk een bakblik met boter
en snijd afhankelijk van het formaat van het bakblik de strudel in 2 of 3 stukken. Leg op het bakblik
en verdeel er de resterende, gesmolten boter over. Bak de strudel in een voorverwarmde oven van
175 C in ca. 35 - 45 minuten gaar. Bestrooi de strudel met suiker en serveer met warme vanillesaus.
Warme vanillesaus:
Klop in een klein pannetje de ingrediënten los. Verwarm onder voortdurend kloppen de saus
vervolgens au bain marie, blijven kloppen tot je een schuimige gebonden saus hebt.
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4.) 19-12-2005 Samengesteld door Dave Vercoulen
Aantal personen: 6
- Limburgse forelfilet met stroopsaus
- Limburgse mosterdhoningsoep
- Zóérvléisj
- Appelstroopparfait met een loempia van appel en peperkoek

Limburgse forelfilet met stroopsaus
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 6 forelfiets met vel
- zout
- peper
- bloem
- boter
- 200 gram magere spekreepjes
- 1,5 teentje geperste knoflook
- 0,75 theelepel tijm
- 1,5 eetlepel bieslook
- 0,75 dl witte wijnazijn
- 3 eetlepels Limburgse appelstroop
- appelsap
- 6 takjes verse tijm

Bereiding:
Bak voor de saus de spekreepjes, knoflook en de verschillende kruiden totdat de spekjes bruin en
knapperig zijn. Voeg de azijn toe en roer goed. Doe de stroop erbij en laat deze in de saus smelten.
Laat de saus op een laag vuur staan. Verdun de saus tot de gewenste dikte met een beetje appelsap.
Bestrooi de forelfilets aan de huidkant met zout en peper en daarna met bloem. Klop de overige
bloem eraf. Verhit een beetje boter in een koekenpan en bak de forelfilets op de huidkant goudbruin
krokant. Draai ze even om en haal ze vervolgens uit de pan.
Leg ze op verwarmde borden met de huid kant naar boven. Schep op elke forelfilet een beetje saus
en garneer met een takje verse tijm.
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Limburgse mosterdhoningsoep
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 4 uien
- 2 theelepel kerrie
- 80 gram boter
- 80 gram bloem
- 2 liter runderbouillon
(gemaakt van 4 bouillonblokjes
in 2 liter water)
- enkele takjes verse tijm
- 4 eetlepels fijngesneden selderij
- 7 eetlepels Limburgse mosterd
- 2 stelen met enkele bladen lavas
(maggiplant)
- 4 eetlepels honing
- eventueel 2 dl schenkroom
- peper
- zout
- Limburgs roggebrood
- katenspek
Bereiding:
Maak de uien schoon en snij ze in kleine partjes. Fruit deze samen met de kerrie en de boter in een
pannetje. Niet te lang, want dan wordt de kerrie bitter.
Maak vervolgens een roux door de bloem bij dit geheel toe te voegen en roer dit totdat alles is
opgenomen. Schenk er langzaam de runderbouillon bij en roer met een garde totdat alles glad en
gebonden is. Voeg de steel met lavasbaden, de fijngesneden selderij en de takjes verse tijm toe. Laat
dit circa 25 minuten garen.
Voeg vervolgens de Limburgse mosterd en de honing toe. Roer dit alles goed door en laat het nog
even garen. Voeg peper en zout naar smaak toe. Verwijder de lavas en de takjes tijm. Eventueel nog
de schenkroom toevoegen, maar dit is niet persé noodzakelijk.
Opdienen met Limburgs roggebrood en spek.
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Zóérvléisj
Aantal sterren: 3
Ingrediënten:
Zóérvléisj:
- 1200 gram paardenpoulet of
paardenbiefstuk (als alternatief
kunt u ook biefstuk gebruiken)
- 450 gram uien
- 6 dl natuurazijn
- 6 inmaak peperkorrels
- 6 jeneverbessen
- 1,5 theelepel mosterdzaadjes
- 3 laurierbladeren
- zout
- peper
- boter
- 270 gram Limburgse rinse appelstroop
- 60 - 120 gram suiker
- aardappelmeel of maïzena
Mayonaise:
- 2 eierdooiers
- 4 dl zonnebloemolie
- 2 eetlepels azijn
- 2 dessertlepels mosterd
- 2 mespuntjes suiker
- beetje citroensap
- beetje maggi
- zout
- peper

Appelcompote:
- 2 kg handappelen
- 300 gr suiker
- 2 dl witte wijn
- water
- 2 stukjes kaneelpijp
- schil van een halve citroen
- aardappelzetmeel

Frites:
- 2 kg Aardappelen (vastkokende)
- zout

Bereiding:
Zóérvléisj:
Maak de uien schoon en snij ze in plakjes. Maak een marinade van azijn, uien, peperkorrels,
jeneverbessen, mosterd zaadjes en laurierbladeren. Doe de paardenpoulet erin. Het vlees dient
geheel onder de marinade te staan. Zet de marinade gedurende 12 uur weg op een koele plaats.
Haal het vlees uit de marinade, laat het goed afdruipen. Bestrooi het met wat peper en zout en bak
het aan in een gietijzeren pan op een hoog vuur in de boter. Men dient goed op te letten dat de
peperkorrels, jeneverbessen en mosterdzaadjes in de marinade blijven. Laat het vlees bruin worden
op een matig vuur. Doe de gemarineerde uien (inclusief aanhangend vocht) bij het vlees. Schep de
stroop en de suiker in de pan. Dit vleesmengsel zeker 3 uur laten stoven met het deksel op de pan.
Schuim de bovenlaag af. Het geheel moet heerlijk zoetzuur smaken. Zonodig nog marinadevocht of
suiker toevoegen. Het geheel binden met aangemaakt aardappelmeel of maïzena.
Heerlijk met zelfgemaakte appelmoes (van goudrenetten) bij frites, aardappels of boerenkool. Het
geheel smaakt ook heerlijk met zwartbrood of witte puntjes.
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Frites:
Schil de aardappelen en was ze. Snijdt de aardappelen in reepjes 1 cm vierkant (je zou hier een
patatsnijder voor kunnen gebruiken) en leg de reepjes zo'n 30 minuten in koud water met wat zout.
Hierdoor komt het zetmeel los van de aardappel waardoor de frietjes minder snel aan elkaar zullen
plakken.
Spoel de aardappelreepjes goed af en droog ze af met een schone theedoek. Verwarm ondertussen
het vet of de olie tot 150 graden Celsius (het vet is goed als een stukje brood dat je er in gooit rustig
begint te bakken). Bak de aardappelreepjes totdat deze gaar zijn (afhankelijk van de exacte
temperatuur en de soort aardappel kan dit 6 tot 10 minuten duren). Schep de patat (want dat is het
nu toch al wel geworden!) uit de pan in een vergiet en laat uitlekken.
Verhit het vet tot 180 graden Celsius (het stukje brood bakt nu gelijk heel erg hard) en bak de
patatjes totdat deze goudbruin zijn (afhankelijk van hoe lang je ze de eerst keer heb gebakken kan dit
zo'n 3 tot 6 minuten duren).
Schep de patat uit de pan, dep eventueel met keukenpapier overtollig vet af en bestrooi ze naar
smaak met zout.
Mayonaise:
Eidooiers, maggi, suiker, citroensap en de mosterd met de azijn vermengen met een mixer.
Druppelsgewijs onder constant roeren de olie toevoegen. Op smaak brengen met peper en zout.
Appelcompote:
Schil de handappelen en deel de appels in vieren en snijd het klokhuis eruit. Snijd er kleine stukken
van. Meng de suiker, pijpkaneel en citroenschil door en vul de pan met appelen af met water zodat
de appelen voor de 1/3 onderstaan.
Breng de appelen aan de kook en kook ze zachtjes gaar. Schep ze zo nu en dan om, om aanbranden
te voorkomen. Schep de appels als ze gaar zijn uit het vocht.
Roer wat aardappelzetmeel en koud water tot een papje en giet dit in gedeeltes in het kokende
vocht van de appels totdat de vloeistof gebonden is. Dek de warme appelcompote af met plasticfolie
om velvorming van het aardappelzetmeel te voorkomen.
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Appelstroopparfait met een loempia van appel en peperkoek
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 150 gram appelstroop
- 6 eidooiers
- 4 eieren
- 2 vanillestokje
- 4,5 dl slagroom
- 1,5 appel
- kaneel
- suiker
- 150 gram peperkoek
- loempiavel
- boerenjongens voor garnering
- 6 takjes mint
- een scheut calvados

Bereiding:
Drie eieren en de zes eidooiers met drie eetlepels suiker en vanille au-bain-marie (warmwaterbad)
opkloppen. Klop de slagroom met twee eetlepels suiker en spatel deze samen met de appel stroop
door de eimassa(stroop even in de magnetron dun maken). Zet het geheel in de vriezer.
Snij de appel en de peperkoek in kleine blokjes en breng ze op smaak met vier eetlepels suiker,
kaneel en een scheut calvados. Smeer het loempiavel in met ei en rol het appel- en
peperkoekmengsel er strak in. Frituur de loempiaatjes op 175 graden gaar.
Serveer de appelstroopparfait met een opengesneden loempia. Garneer met boerenjongens en een
takje mint.
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5.) 16-01-2006 Samengesteld door Wim Hovens
Aantal personen: 6
- Salade van parelhoenborstfilet, paddestoelen en herfstbock
- Romige wildsoep met oesterzwammen en spekreepjes
- Eendenborst met gebakken appel en peterselie aardappelen
- Appeltjes uit de oven onder een dekentje van kruidkoek en vanillesaus

Salade van parelhoenborstfilet, paddestoelen en herfstbock
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 6 parelhoenborstfilets
- 200 kastanjechampignons
- 200 gram shii-take
- 3 sjalotjes
- 6 eetlepels olijf
- of zonnebloemolie
- 3 eetlepels roomboter
- 3 theelepels Worcestershire saus
- 3,5 dl. herfstbock
- 35 gram rucola
- 75 gram kropsla
- 75 gram eikenbladsla
- sprietjes bieslook
- peper uit de molen
- zout naar smaak

Bereiding:
De kropsla en eikenbladsla in stukken scheuren. Samen met de rucola afspoelen en in een vergiet
laten uitlekken. De paddestoelen voorzichtig borstelen, harde steeltjes verwijderen en in stukjes
snijden. De sjalotjes schillen en in stukjes snijden. Twee eetlepels olie in een wok of koekenpan
verwarmen en de paddestoelen en sjalotjes roerbakken. Het bier en de Worcestershire saus
toevoegen en 3 tot 4 minuten goed verwarmen. Daarna af laten koelen.
De parelhoenborstfilets met weinig zout en peper uit de molen bestrooien. Een mengsel van 2
eetlepels boter en 2 eetlepels olie in een koekenpan met antiaanbaklaag verwarmen en de
parelhoenborstfilets aan iedere kant gedurende 3 minuten bakken. In aluminiumfolie wikkelen en in
een goed voorverwarmde oven warm houden. De goed uitgelekte sla en in plakken gesneden
parelhoenborstfilets over de borden verdelen. De afgekoelde saus over de plakjes lepelen. Garneren
met sprietjes bieslook.
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Romige wildsoep met oesterzwammen en spekreepjes
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 225 gram oesterzwammen
- 150 gram spek
- 45 gram boter
- 45 gram bloem
- 1,5 liter wildbouillon
- 0,25 liter room
- peper
- zout

Bereiding:
Veeg de oesterzwammen schoon en snij ze in reepjes. Ook het spek in reepjes snijden. Een roux
maken en voeg de bouillon geleidelijk toe. Laat de soep 15 minuten doorkoken. Voeg dan de
oesterzwammen toe. Vijf minuten voor de doorgifte de soep even (1 minuut) door laten koken. Voeg
dan de room toe en eventueel wat peper en zout naar smaak. Garneren met de spekreepjes
(gebakken).
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Eendenborst met gebakken appel en peterselie aardappelen
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 6 lichtzure appels (Granny Smith)
- geschild en in partjes
- zout en peper
- 90 gram boter
- 3 eendenborsten van tamme eend
(magrets de canard) à 350 gram
- 5 dl. droge cider of witte wijn
- 1,5 eetlepel honing
- 1,5 theelepel zwarte peperkorrels
grof gekneusd
- reepjes schil van 1 sinaasappel

Bereiding:
Bak de appels met wat zout en peper 5-10 minuten in de boter op zacht vuur, tot ze zacht zijn. Snij de
vetkant van de eendenborsten enkele keren in tot op het vlees. Bak de eendenborst op de vetkant
circa 8 minuten in een hete pan op middelhoog vuur. Het vet wordt dan krokant. Keer de
eendenborsten en bak ze nog 2-3 minuten op de vleeskant. Neem ze uit de pan en houd ze warm in
aluminiumfolie. Verwijder het meeste vet uit de pan en voeg de cider, honing, peper en
sinaasappelschilletjes toe. Laat de saus tot de helft inkoken. Serveer de eendenborst in plakken met
de saus en de gebakken appeltjes. Gekookte aardappels, omgeschud met fijngesneden peterselie,
smaken er heerlijk bij.
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Appeltjes uit de oven onder een dekentje van kruidkoek en vanillesaus
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Appeltjes:
- 9 plakjes kruidkoek
- 6 stevige appels (Elstar)
- 6 gedroogde abrikoosjes
- 1,5 eetlepel gemberjam
- 75 gram hazelnoten
- 75 gram gesmolten boter
Vanillesaus:
- 0,25 liter melk
- 1/8 liter melk
- 60 gram suiker
- 3 eieren
- 1 zakje vanillesuiker
- 1 vanillestokje

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 180 C. Schil de appels en steek de klokhuizen er met een appelboor uit.
Knip de abrikoosjes in kleine stukjes. Verkruimel de plakjes kruidkoek in de keukenmachine. Meng de
abrikoosjes met een kwart van de kruidkoek en de gemberjam. Vul de appels met dit mengsel. Vet
een kleine ovenschaal in en zet de appels er naast elkaar in. Hak de hazelnoten grof en meng ze met
de boter door de rest van de kruidkoek. Verdeel dit mengsel over de appels. Schuif de schaal in het
midden van de oven en bak de appels in 50-60 minuten gaar met een knapperig bruin korstje.
Serveer de appels warm met de vanillesaus.
Voor de vanillesaus een kwart liter melk met 60 gram suiker verhitten (net niet laten koken). Klop
ondertussen 2 eidooiers, 1 heel ei, 1 zakje vanille-suiker en het vanillestokje (halveren en
uitschrapen) en ? liter melk door elkaar. Giet het vanillemengsel bij de hete melk, verwarm op een
laag vuur. Neem het geheel van het vuur en laat nog 10 minuten staan. De saus blijft dun en dient
koud geserveerd te worden.
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6.) 20-02-2006 Samengesteld door Frank Theeuwen
Aantal personen: 6
- Champignons in bier beslag
- “Mille feuilles” op z’n Belgisch
- Granny Smith citroen sorbet
- Op de huid gebraden visfilet, garnalen, gestoofde prei met een luchtig tijmsausje en een
stampotje
- Fruitsoep

Champignons in bier beslag
Aantal sterren: 3
Ingrediënten:
Beslag:
- 65 gr. bloem
- 0.5 th. zout
- 8 gr. bakpoeder
- 0.5 ei
- 1 dl. bier
- 0.5 el. peterselie
- 0.5 el. tijm
- peper
- 0.5 eiwit
- 250 gr. champignons

Mayonaise:
- 1 eierdooier
- 1.5 dl. lauw warme zonnebloem olie
- 1 - 1.5 el. dragonazijn
- 0.5 th. mosterd
- peper
- zout

Remoulade saus:
- 1.5 dl. eigengemaakte mayonaise
- 0.25 th. ansjovispasta
- 1.5 el. zure augurken
- 1.5 el. kappertjes
- 1,5 el verse groene kruiden peterselie, bieslook, dragon

Bereiding:
Beslag:
Zeef de bloem met het zout en bakpoeder boven een kom en maak in het midden een kuiltje. Klop
het ei met een scheutje bier los in een kommetje en schenk het mengsel in het kuiltje. Roer het
geheel vanuit het midden door elkaar en voeg al roerende de rest van het bier toe. Blijf roeren tot
een glad beslag is ontstaan. Was en hak de peterselie fijn. Voeg de peterselie, de tijm en peper toe.
Laat het beslag ca. 30 minuten op een warme plaat rusten. Klop het eiwit stijf en spatel het
voorzichtig door het beslag. Borstel de champignons schoon. De champignons moeten droog blijven.
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Mayonaise:
Verwarm een mengkom met heet water. Droog hem af en klop er de eidooier in tot ze na 2 minuten
dik en plakkerig is. Voeg azijn, zout en mosterd toe en klop nog 30 seconden door. Druppel, onder
voortdurend kloppen, de olie bij de eidooier totdat de saus dik geworden is. Als de saus dik en romig
geworden is, is de kritieke fase voorbij en kan de rest van de olie er met een klein straaltje door
geklopt worden. Indien de mayonaise te dik wordt of aanstalten maakt om te gaan schiften, kun je er
wat warm water doorkloppen. Breng de mayonaise verder op smaak met wat dragonazijn, peper,
zout en mosterd.
Remoulade saus:
Hak de augurken, de kappertjes en de kruiden fijn. Draai de fijn gehakte augurken en kappertjes in
een doek en pers het vocht eruit. Klop ze geleidelijk door de mayonaise. Klop dan de kruiden er door
en de ansjovis pasta. Breng verder op smaak met peper en zout.
Presentatie:
Haal de champignons door het beslag en frituur ze. Indien de champignons nat zijn, dien je deze
eerst met bloem te bestuiven. Bak ze mooi goudbruin in 3-4 minuten bij een temperatuur van 180
graden. Was en dep de peterselie blaadjes droog en frituur de peterselieblaadjes krokant. Verdeel de
champignons over 6 kleine bordjes en versier de bordjes verder met wat gefrituurde peterselie en
lepel er wat remoulade saus op.
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“Mille feuilles” op z’n Belgisch
Aantal sterren: 5
Ingrediënten:
Mille feuilles:
- 12 wontonvellen
- 50 gr. boter
- 50 gr. ardennerham
- 75 gr. gekookte kipfilet
- 50 gr. gekookte ham
- 65 gr. haricots vert
- lolio rosso
- frisee
- ijsbergsla
- 0.5 komkommer
- 40 gr. augurk
- 0.5 bakje tuinkers
- 1 grote aardappel (Nicola)
- 6 saté prikkers
Franse dressing:
- 25 cc azijn
- 75 cc. olie
- 1 sjalot
- 1 el. mosterd
Bereiding:
Steek uit het deeg 12 ronde plakken van 8 cm en maak midden in een heel klein gaatje met een
satéprikker. Bestrijk de plakjes met 25 gram gesmolten boter en bak ze krokant in een
voorverwarmde oven van 220 graden. Blijf erbij staan want dat gaat heel snel. Snijd de vleeswaren
op ongeveer dezelfde maat. Pureer de resten van de vleeswaren en boter tot een mousse. Snijd
komkommer in dunne plakjes en marineer die in de dressing. Snijd de augurk ook in plakjes.
Kook de haricots vert bietgaar. De sla-soorten wassen, drogen en in stukken plukken. Snijd de
aardappel in 6 dikke plakken van ca 8 mm dikte, deze moet als bodem dienen voor het satéprikker.
Kook de plakken bietgaar in ca 8 min, en koel ze geforceerd af.
Presentatie:
Plaats midden op een koud bord een aardappelplak en steek daar de satéprikker in en leg er wat sla
op. Druppel wat dressing op de sla en schuif er een krokant gebakken plakje op. Bedek ook dit plakje
mat wat sla. Druppel daar een beetje dressing op en plaats hierop vervolgens wat vlees en augurk.
Werk er wat mousse tussen voor de stevigheid. Herhaal dit nogmaals en bouw zo speels een mooie
creatie. Versier het torentje ten slotte met een plukje tuinkers. Verdeel de haricots vert er rondom
heen en druppel hier en daar ook nog war dressing op het bord.
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Granny Smith citroen sorbet
Aantal sterren: Ingrediënten:
- 5 mooie granny smith
- 125 gr. fijne suiker
- 0.75 dl. water
- 2 citroen
- 1 dl. créme fraîche
Bereiding:
Water aan de kook brengen, suiker al roerend oplossen. Van het vuur laten afkoelen. Pers de
citroenen uit en meet 14 cl. af. Appelen wassen en afdrogen. Appels in partjes snijden ( SCHIL NIET
VERWIJDEREN ) eventueel wat kleiner snijden. Laat de appels en de suiker siroop in de blender (
keukenmachine) 1 minuut draaien. Daarna het mengsel door de bolzeef wrijven. Meng de crème
fraîche door het appelmengsel en giet alles in het ijsmachine. (op de stand voor “softijs “). Laten
draaien tot gewenste samenstelling.
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Op de huid gebraden visfilet, garnalen, gestoofde prei met een luchtig
tijmsausje en een stampotje
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Vis:
- 6 x 120 gr. zeebaarsfilet met ontschubt vel
- 250 gr. gepelde garnalen
- 0.75 el. zeezout
- olijfolie

Saus:
- 1.5 sjalotjes
- 0.25 1. droge witte wijn
- 0.25 1. kippenbouillon
- 0.25 1. visfumet
- 125 ml. room
- bosje tijm

Stamppotje:
- 8 vast kokende aardappelen
- 120 gr. grot of kastanje champignons
- 90 gr. ontbijtspek
- 1 appel
- 1 kg. keuken zout

Afwerking:
- 12 dunne schijfjes bloedworst
- 6 fijne speren prei
- 2 tomaten
- peterselie
- eierdooier
- citroen
- cayennepeper
- zout
- peper

Bereiding:
De saus:
Hak de sjalotjes fijn. Doe de witte wijn, visfumet en de gehakte sjalotjes bij de kippenbouillon en
kook dit in tot 0.5 liter, voeg de room toe en kook opnieuw in tot de gewenste dikte. Haal van het
vuur. Zeef de saus.
Het stamppotje:
Verwarm de oven voor op 180 graden. Was de aardappelen en leg deze op een dikke laag zout in een
ovenschotel. Plaats schotel gedurende 30 a 40 minuten in de oven. Laat een beetje afkoelen. Pel de
aardappelen en snijd deze in dobbelsteentjes.
Maak de champignons schoon en snijd ze in schijfjes. Maak een brunoise van het ontbijtspek. Bak het
ontbijtspek en voeg vervolgens de champignons toe. Schil de appel en snijd deze in dobbelsteentjes.
Voeg dan de appelblokjes toe. Bak alles even door. Werk er ten slotte de aardappelblokjes door.
Verwarm voor het uitserveren alles snel op.
Afwerking:
Bak, vlak voor het uitserveren, de dunne schijfjes bloedworst. Maak de prei schoon en was ze. Snijd
elke prei in 4 gelijke delen. Stoof de prei in boter gaar. Breng op smaak met peper en zout. Pel de
tomaten, verwijder de pitjes en snijd het vruchtvlees in dobbelsteentjes. Frituur de
peterselieblaadjes. Maak de saus af. Klop daartoe, vlak voor het uitserveren, de eidooier op en roer
deze door de warme saus. Hak een beetje tijm fijn en roer deze door de saus. Breng saus op smaak
met citroensap, zout, peper en een snufje cayennepeper. De saus mag niet meer koken!!!
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Vis:
Bestrooi de visfilet aan beide kanten met zeezout en gaar de vis met de vel-kant naar beneden in een
beetje olijfolie in een pan met antikleeflaag.
Presentatie:
Verwarm 6 benodigde borden voor. Schik de gestoofde prei net uit het midden van een bord. Leg de
visfilet daarbovenop en schik hier rondom de dobbelsteentjes tomaat. Leg wat gefrituurde peterselie
op de visfilet. Plaats met behulp van een ring een rondje stampot op het bord en druk dit licht aan.
Leg hierop twee schijfjes bloedworst.
Nappeer de visfilet met een heel klein beetje saus.
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Fruitsoep
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Fruitsoep:
- 1 blik perziken
- 500 gr. blauwe druiven
- 1 galia meloen
- 1 bakje frambozen
- scheut Grand Marnier
- 2.5 dl slagroom
- 2.5 dl. crème fraiche
- poedersuiker
- 100 gr. suiker
Sorbetijs:
- 900 gr. bosvruchten
(uit de diepvries)
- 6 dl. suikersiroop
(4 dl water en
400 gr kristalsuiker)
- sap van 2 citroenen
- 2 dl koud water
Bereiding:
Sorbetijs:
Doe de 4 dl water en de 400 gr. suiker in een pan en verhit dit mengsel al roerend tot suikersiroop.
Laat de suikersiroop ca. 1 minuut koken en laat het vervolgens goed afkoelen. Was de bosvruchten
en pureer dit samen met de suikersiroop en het citroensap. Voeg vervolgens het koude water toe.
Zet dit mengsel in de koelkast.
Ca. 45 minuten voor het opdienen de ijsmachine inschakelen op de stand voor “softijs “. Giet het
mengsel in de ijsmachine en laat de machine 45 min, draaien.
Fruitsoep:
Schud een beetje vocht van de perziken af ( dit vocht bewaren) en maal de perziken (in het overige
vocht) fijn met een staafmixer, zodat de perzikcoulis ontstaat. Sla de slagroom tot yoghurt-dikte op.
Vermeng de helft van de slagroom met de perzikcoulis, 70 gr. suiker, de créme fraiche en de Grand
Marnier. Klop dit geheel goed met een klopper en zet het koud in de ijskast.
Snij de meloen in mooie, gelijke stukjes en meng dit voorzichtig met de druiven. De (zachte)
frambozen echter apart houden. Het restant (de helft) van de slagroom met het restant (30 gr.) van
de suiker stevig opslaan.
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Serveren:
Zorg dat de diepe borden goed koud zijn door ze in de diepvries te zetten. De fruitsalade (meloen,
druiven en frambozen) over de koude borden verdelen. Doe er 2 pollepels fruitsoep overheen, spuit
er een rozet slagroom naast en leg er enkele bolletjes sorbetijs bij. Bestrooi het geheel met
poedersuiker.
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7.) 24-04-2006 Samengesteld door Wim Hovens
Aantal personen: 6
- Deegschuitje met hamcrème
- Lichte uiensoep met peterselie en croutons
- Varkenshaas met romige stoofpeertjes en aardappelgratin
- Griesmeelpuddinkje

Deegschuitje met hamcrème
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 115 g gebraden ham of gekookte ham
- 75 g monchou
- 6 velletjes bladerdeeg (diepvries)
- 3 tl maanzaad
- 1 losgeklopt ei
- 1,5 el geraspte belegen kaas
- 6 sprieten bieslook
- zout
- peper

Bereiding:
Bereidingstijd: circa 40 minuten + 20 minuten oventijd. Doe de ham in de keukenmachine en maal
die helemaal fijn, doe de monchou erbij en klop dit tot een romig roze crème. Breng op smaak met
wat peper en weinig zout, doe over in een spuitzak en leg in de koelkast tot later gebruik.
Beleg een bakblik met bakpapier, verwarm de oven voor op 180 C. Laat het bladerdeeg ontdooien en
snijd de plakjes doormidden. Snijd uit de 12 rechthoeken een ‘bootvorm’ door eigenlijk alleen de
hoeken af te ronden. Snijd uit 6 van de bootjes een kleiner bootje zodat alleen een bootvormige ring
overblijft van ongeveer 1,5 cm. Kneed het afgesneden deeg van de hoekjes weer samen en rol dit uit
tot een lange dunne sliert. Snijd de sliert in 6 stukken en rol ze door het maanzaad.
Leg de 6 grote bootjes op het bak papier, besmeer ze met het losgeklopte ei. Leg op elk bootje een
ring en besmeer deze ook met een beetje ei. Strooi de kaas over de schuitjes. Leg de 6
maanzaadslierten ernaast. Bak de vormpjes in circa 20 minuten gaar en bruin. Laat ze uit de oven
volledig afkoelen.
Haal de hamcrème een half uur voor serveren uit de koelkast en spuit de schuitjes vol. Knip de
bieslook in stuk jes en strooi dit over de crème. Steek of leg op elk schuitje een stengel als een soort
roeispaan.
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Lichte uiensoep met peterselie en croutons
Aantal sterren: 3
Ingrediënten:
- 1,2 l warme runder of kruidenbouillon
- 3 grote uien
- 3 el vloeibare boter
- 1,5 teentje knoflook (geperst)
- 1,5 afgestreken el bloem
- 3 witte boterhammen (zonder korst)
- 1,5 el olijfolie
- handje peterselie (fijngehakt)
- zout
- peper

Bereiding:
Bereidingstijd: circa 20 minuten.
Verwarm de bouilon. Schil en snijd de uien door midden en dan in dunne schijven. Verwarm de boter
in een pan met zware bodem en bak de uiringen op zacht vuur in 4 minuten goudbruin, schep voort
durend om. Voeg de knoflook toe en bak nog een minuut mee, strooi dan de bloem in de pan en roer
goed om. Giet langzaam en al roerende de warme bouillon in de pan, zet het vuur hoger en blijf
roeren tot de soep gaat koken. Laat de soep circa 15 minuten zachtjes koken. Proef of er nog zout en
peper bij moet.
Snijd de boterhammen in kleine blokjes. Verwarm de olijfolie in een koekenpan en bak de
broodblokjes om en om goudbruin. Bestrooi de croutons met zout en peper. Giet de hete soep in
borden, verdeel de croutons erover en bestrooi met peterselie.

Pagina 39 van 42

Varkenshaas met romige stoofpeertjes en aardappelgratin
Aantal sterren: 5
Ingrediënten:
Varkenshaas met romige
stoofpeertjes:
- 900 g varkenshaas
- 1,5 kg stoofperen
- 1,5 dl bessensap
- 3 dl witte wijn
- 75 g suiker of honing
- 1,5 kaneelstokjes
- 3 kruidnagels
- 1 citroen of sinaasappel schilletje
- 150 ml kookroom
- 3 el vloeibare boter
- 115 g amandelschaafsel
- zout
- peper
Aardappelgratin:
- 1200 g vastkokende aardappels (in de schil gaar gekookt)
- 375 g uien
- 3 el olijfolie
- 1 klont boter
- 1,5 knoflookteentje
- 75 gr geraspte kaas
- 200 ml crème fraîche
- 1,5 ei
- zout
- peper
Bereiding:
Varkenshaas met romige stoofpeertjes:
Bereidingstijd: circa 2 uur. Schil de peren en laat de steeltjes eraan zitten, zet ze in een grote wijde
pan en giet er het sap en de wijn bij, als de peren niet helemaal onder staan vul je het aan met een
scheut water. Doe de suiker, kaneelstok, kruidnagels en schil erbij en breng tegen de kook aan. Leg
het deksel op de pan en laat de peren in circa 2 uur gaar en rood koken.
Haal de peren uit de pan en doe ze over op een schaal. Giet het stoofvocht door een fijne zeef en giet
het vocht terug in de pan. Breng aan de kook en laat tot de helft inkoken, voeg de kookroom toe en
laat nog een minuut doorpruttelen. Giet de hete saus over de peertjes in de schaal en laat staan tot
verder gebruik.
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Haal het vlees een half uur voor bereiding uit de koelkast. Bestrooi het vlees met zout en peper en
verwarm de boter in de koekenpan. Bak het vlees om en om aan en zet het vuur iets lager. Voeg een
paar eetlepels water toe en bak de varkenshaas in circa 15 minuten gaar. Zet geen deksel op de pan
en keer het vlees regelmatig. Strooi de laatste minuten de amandelen bij het vlees in de pan en laat
even kleuren. Laat het vlees afgedekt een paar minuten rusten en snijd het dan in schuine plakken.
Geef er de peertjes in roomsaus en de amandeljus bij.
Aardappelgratin:
Bereidingstijd: circa 20 minuten + 20 minuten oventijd. Kook de aardappels in ruim water met zout
net gaar en laat ze afkoelen. Pel de schil er voorzichtig van af en snijd de aardappels in plakken van
een 1/2 centimeter. Schil en snijd de uien in dunne ringen. Verwarm een eetlepel olie in een
koekenpan en bak de uien glazig, bestrooi ze met wat zout en peper en laat staan tot verder gebruik.
Verwarm de oven voor op 180 C. Smeer een ovenschaal in met de boter en wrijf er een
doorgesneden knoflook teentje overheen. Leg de helft van de aardappelschijven in de schaal,
bestrooi met zout en peper en verdeel hierop de helft van de uitingen. Vervolg met de rest van de
aardappel en ui. Bestrooi met de geraspte kaas.
Klop de crème fraîche los met het ei, zout en peper en giet dit mengsel over de aardappelschotel. Bak
de aardappel schotel in de oven in circa 20 minuten gaar en bruin.
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Griesmeelpuddinkje
Aantal sterren: 3
Ingrediënten:
- 1,15 l melk
- 105 g griesmeel
- 90 g suiker
- snufje zout
- 15 bitterkoekjes (verkruimeld)

Bereiding:
Bereidingstijd: circa 15 minuten + 1 uur opstijven. Breng de melk aan de kook. Vermeng de gries meel
met de suiker en het zout en voeg het al roerende toe aan de kokende melk. Laat de melk weer aan
de kook komen en laat al roeren de in circa 5 minuten koken.
Draai het vuur uit en roer de verkruimelde bitterkoekjes erdoor. Spoel een puddingvorm van 1 liter
of vier kleine vormpjes om met water en giet de dikke pap erin. Laat de pudding in circa een uur
helemaal afkoelen (niet in de koel kast!) en stort hem dan op een schaal. Lekker met een beetje
honing.
De pudding smaakt het best op kamertemperatuur. Bovendien is het niet aan te raden om warme
producten in de koelkast te zetten. Voor het afkoelen moet u één tot anderhalf uur geduld hebben.
Wordt de pudding gestort als die nog half lauw is, dan bestaat het gevaar van inzakken. Wilt u het
sneller, zet de vorm dan in een bak met koud water en ijsklontjes.
Bij gebrek aan kleine kommetjes, kunnen ook theekopjes worden gebruikt.
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