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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.) 21-09-2009 Samengesteld door Rob Drissen
Aantal personen: 8
- Champignon cappucino
- Camembertmousse met karamelsaus van rode port
- Kalfsoester gevuld met een mengsel van zwarte olijven en gedroogde abrikozen in een zachte
madera saus
- Crème brulée met citroen

Champignon cappucino
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 2 kg champignons
- 2 uien
- 4 teentjes knoflook
- 4 eetl. olie
- 2 l gevogelte bouillon
- 4 dl room
- 50 gm koude boter in kleine blokjes
- zout
- peper

Bereiding:
Borstel de champignons schoon en snijd ze in grove stukken. Pel en snipper de uien en het knoflook.
Verhit de olie in een soeppan en glaceer de uien en het knoflook. Voeg de champignons toe en laat
deze zacht worden. Voeg de bouillon toe en laat tot ca. eenderde deel inkoken.
Pureer het geheel zeer fijn. Giet het mengsel daarna in een fijn zeef en druk al het vocht eruit. (Dit
duurt een tijdje). Voeg de room toe en verhit de soep opnieuw. Voeg van het vuur af de boter al
kloppend stukje voor stukje toe aan de soep, zodat de soep mooi bind. Breng op smaak met zout en
peper. Serveer in kleine kopjes en decoreer met een beetje gehakte peterselie.
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Camembertmousse met karamelsaus van rode port
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 4 blaadjes witte gelatine
- 2 camembertkaasjes (à 250 g)
- 4 dl slagroom
- 1 sinaasappel
- 2 eetl. boter
- 100 g suiker
- 4 dl rode port
- 200 g druiven
- zout
- versgemalen peper
- olie om in te vetten

Bereiding:
Laat de gelatine in ruim koud water ca. 5 minuten weken. De korstjes dun van de kaas snijden. In een
pannetje1 dl slagroom met kaas verwarmen tot de kaas smelt. De gelatine goed uitknijpen en van het
vuur af al roerend oplossen in de warme kaassaus. De saus iets laten afkoelen.
In een kom de rest van de slagroom stijfkloppen. De kaassaus erdoor spatelen. Op smaak brengen
met zout en peper. Vet 8 kleine (koffie)kopjes in met olie. De kaasmousse in de kopjes scheppen en
in de koelkast in ca. 1 uur laten opstijven. Met een zesteur mooie sliertjes van de sinaasappel
trekken. Laat in een steelpan 1 dl water met de sinaasappelsliertjes ca. 5 minuten zachtjes koken. De
sliertjes in een zeef goed laten uitlekken. Pers de sinaasappel uit. In een pan met dikke bodem de
boter en de suiker al roerend smelten tot de suiker lichtbruin kleurt. Van het vuur af het
sinaasappelsap en de port toevoegen. Laat op een zacht vuur de hard geworden karamel al roerend
opnieuw oplossen. Laat het geheel ca. 5 minuten op een matig hoog vuur tot een stroperige saus
inkoken. Laat de saus afkoelen.
Was de druiven, halveer en ontpit ze. Doop voor het opdienen de kopjes één voor één enkele
seconden met de onderkant in heet water. Maak de rand van de mousse los. Leg een bordje op het
kopje en keer deze samen om zodat de camembertmousse op het bordje glijdt. Schep de portsaus
erover en erlangs en drapeer de sinaasappelsliertjes op de mousse. Maal een beetje verse peper
erboven en leg de druiven rond de mousse.
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Kalfsoester gevuld met een mengsel van zwarte olijven en gedroogde
abrikozen in een zachte madera saus
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Kalfsoesters:
- 8 kalfsoesters
- 3 eetl. gehakte zwarte olijven
- 4 eetl. gehakte gedroogde
abrikozen
- 1 teentje knoflook
- 1 eetl. olie
- 3 eetl. gehakte peterselie
- 8 plakjes ontbijtspek
- zout
- peper
Madera saus:
- 2 sjalotten
- laurierblad
- 2 dl runder saus
- scheutje madera
- 1 dl koksroom
- zout
- peper
Broccoli in warme kruidenolie marinade:
- 1,5 broccoli
- 1 dl zonnebloemolie
- enkele druppels citroensap
- 2 eetlepels gehakte groene kruiden
(peterselie, bieslook, dille)
- zout
- peper

Aardappel amandel koekjes:
- 900 g geschilde aardappels
- 2 eidooiers
- peper
- zout
- mespuntje nootmuskaat
- 0,5 appel in ragfijne blokjes
- 2 a 3 losgeklopte eieren
- geschaafde amandelen

Bereiding:
Kalfsoesters:
Meng de olijven met de abrikozen, knoflook, peper en zout en de gehakte peterselie. Snijdt de
oesters in als een beursje en vul deze met het mengsel. Wikkel er een plakje ontbijtspek omheen en
maak het geheel vast met een stukje slagertouw. Verhit een beetje boter met een scheutje olie en
bak de kalfsoesters enkele minuten op een middel groot vuur. (niet in het vlees prikken). Leg ze op
een bakplaat en hou ze apart.
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Madera saus:
Voor de bereiding van de saus, de sjalotten enkele minuten smoren en dan afblussen met de
madera, de runder saus en de koksroom. Laat de saus enkele minuten koken met een laurierblad en
zet hem dan uit. Vlak voor het serveren de kalfsoesters 6-8 minuten in de oven afbakken op 190
graden. De saus verwarmen en deze op smaak brengen met peper en zout.
Broccoli in warme kruidenolie marinade:
Verdeel de broccoli in kleine roosjes en kook deze beetgaar. De groene kruiden zoals peterselie,
bieslook en dille klein hakken en toevoegen aan de olie. Breng de olie op smaak met peper en zout
en enkele druppels citroensap. Verwarm de olie op een laag vuur. Haal de broccoli uit de pan en
verdeel de warme kruidenolie erover.
Aardappel amandel koekjes:
Kook de aardappels gaar en stoom ze vervolgens goed droog. Druk ze door een zeef en maak de
puree aan met de eidooiers, peper en zout en de nootmuskaat. Als laatste de zeer fijn gesneden
appel erdoor mengen. Maakt met de ijstang kleine bolletjes en haal deze door het losgeklopte ei.
Vervolgens door de amandelen halen en deze gedurende 40 minuten in de koelkast laten opstijven.
Vlak voor het serveren goud bruin bakken in een scheutje olie met boter.
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Crème brulée met citroen
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- Sap van 2 citroenen
- Rasp van 0,5 citroen
- 4 dl room
- 200 g suiker
- 8 eetl. suiker voor de karamel
- 2 vanillestokjes (opengesneden)
- 8 eidooiers
Bereiding:
Verwarm de oven voor op 200 graden. Breng het citroensap aan de kook in een klein steelpannetje
en laat het zachtjes inkoken tot er twee eetlepels over zijn; dit kan ongeveer 6 minuten duren. Breng
in een andere pan de room met de citroenrasp, suiker en vanillestokjes aan de kook en laat dit 5
minuten zachtjes pruttelen. Haal de vanillestokjes eruit en laat staan tot verder gebruik.
Klop de eidooiers los met een garde in een grote kom en giet er langzaam de hete room bij. Klop er
nu ook het ingekookte citroensap bij en klop alles goed door. Zet de schaaltjes in een braadslee,
verdeel de crème over de schaaltjes en giet kokend water rondom de schaaltjes in de braadslee tot
ze voor de helft onder staan. Zet de braadslee in de hete oven en bak de crème in 30 minuten gaar.
Neem de schaaltjes uit de oven en laat ze helemaal afkoelen voor u ze in de koelkast zet.
Strooi voor het serveren een eetlepel suiker over ieder schaaltje en brand met een gasbrander of een
brulée brander de suiker bruin en krokant.
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2.) 19-10-2009 Samengesteld door Dave Vercoulen
Aantal personen: 8
- Zalm-paling surprise
- Vitello tonnato
- Tagliatelle van asperge met romige hamsaus
- Scampi's met paprika-knoflooksaus
- Perziken met espresso mascarpone

Zalm-paling surprise
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 1 komkommer
- 0,5 zakje verse bieslook (a 25 g)
- 200 g gerookte palingfilet
- 2 eetl. citroensap
- 6 eetl. olijfolie (extra vierge)
- 2 theel. gedroogde Italiaanse
keukenkruiden
- 4 eetl. crème fraîche
- 400 g gerookte zalmfilet
- 2 bakjes tuinkers
- versgemalen peper
- zout

Bereiding:
Helft van komkommer in flinterdunne plakjes snijden. Rest van komkommer halveren en met
theelepel zaadjes eruit schrapen. Komkommers in kleine stukjes snijden. Het bieslook heel fijn
knippen. De palingfilets in dunne reepjes snijden.
In een kommetje het citroensap, olijfolie, Italiaanse kruiden, zout en peper naar smaak tot dressing
kloppen. In een kom de paling, komkommerblokjes, bieslook, 3 eetlepels dressing en de crème
fraîche door elkaar scheppen. Daarna op smaak brengen met zout en peper.
De kopjes eerst bekleden met plasticfolie, daarna met plakjes zalm. Zalm over rand van kopjes laten
hangen. Palingmengsel erin scheppen en licht aandrukken. Zalm over vulling dichtvouwen. Kopjes tot
gebruik in koelkast zetten.
Serveer de timbaaltjes op bordjes. Voorzichtig folie verwijderen. Tuinkers van bedje knippen. Plakjes
komkommer en tuinkers rond timbaaltjes verdelen. Rest van dressing erover sprenkelen. Eventueel
garneren met stukje citroen.
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Vitello tonnato
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Vlees:
- 700 g kalfsbiefstuk/ Fricandeau
- 3,5 eetl. olijfolie
- bosje salie
- 3 tenen knoflook
- 2 dl witte wijn
Saus:
- 6 ansjovisfilets op olijfolie
- 45 g kappertjes op azijn
(uitgelekt gewicht)
- 125 g tonijn op olijfolie
- 2,5 dl mayonaise
- potje kapperappeltjes
- bakje cherry tomaatjes
- salieblaadjes
Bereiding:
Vlees:
Verwarm de oven voor op 180 graden. Braad het vlees kort bruin in een pan en leg het vlees daarna
in een braadslee en wrijf het in met olijfolie en wat zout en peper. Voeg de salie en de knoflooktenen
toe. Braad het vlees goudbruin in de oven (dit neemt 10-15 minuten per kant) Zet de
oventemperatuur op 180 graden. Schenk de wijn erbij, laat deze gedeeltelijk verdampen en voeg dan
1,3 dl water toe. Braad het vlees nog eens 30-40 minuten tot het mals en volledig gaar is en een
goudbruin korstje heeft gekregen. Neem het uit de oven en laat het vlees afkoelen. Snijd het dan pas
in plakjes van 3 mm dik.
*** let op, bewaar het braadvocht! ***
Saus:
Snijd voor de saus de ansjovisfilets en de kappertjes zeer fijn. Prak de tonijn met een vork. Doe alles
in een kom en werk de mayonaise (verdunnen met water) erdoor. Breng de saus op smaak met
misschien een beetje zout, peper en citroensap. De saus mag niet te dik zijn en je kunt hem daarom
aanlengen met de jus van het kalfsvlees.
Schik de plakjes licht overlappend op een bord en verdeel er wat saus over. Garneer met
kapperappeltjes, tomaatjes en salieblaadjes.
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Tagliatelle van asperge met romige hamsaus
Aantal sterren: 3
Ingrediënten:
- 8 plakken rauwe ham
- 2 bundels witte asperges (à 500 g)
- 200 g achterham, in reepjes
- 500 ml slagroom
- 2 l volle melk
- 100 g geraspte grano padano (kaas)
- veldsla/rucola
Bereiding:
Bak de plakken rauwe ham in een pan met een antiaanbaklaag op hoog vuur bruin en knapperig. Laat
ze op keukenpapier afkoelen. Snijd de houtachtige uiteinden van de asperges en schil ze vanaf net
onder de kop rondom met een dunschiller. Schaaf de asperges vervolgens met de dunschiller in de
lengte in dunne plakken, of snijd ze met een scherp mes in lange dunne plakken. Breng de reepjes
achterham met de slagroom/water aan de kook en laat op laag vuur 10 minuten zachtjes doorkoken,
breng op smaak met zout en peper. Pureer het met de staafmixer tot een romige saus. Breng de
melk aan de kook met zout en peper naar smaak en kook de aspergesliertjes in 5-7 minuten bietgaar.
Serveer de romige hamsaus. Leg hier de tagliatella op en de plak gebakken ham erop. Bestrooi het
gerecht met geraspte kaas. Afgarneren met veldsla/rucola.
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Scampi's met paprika-knoflooksaus
Aantal sterren: Ingrediënten:
- 2 bollen gedroogde knoflook
- 200 ml olijfolie extra vierge
- 2 zakken scampi's (500 g, diepvries)
- 2 rode paprika's
- 2 eetl. fijngeknipte verse Italiaanse
kruidenmix
- 300 ml droge witte wijn
- chilipeper uit de molen
- grof zeezout
- 1 zak gemengede sla

Bereiding:
Van de bollen knoflook onderkant afsnijden. De olie in een kleine steelpan schenken en de bollen
knoflook erin zetten. Olie en knoflook afgedekt 10-15 min. op matig vuur verwarmen tot knoflook
zacht is.
*** let op, bewaar de olie! ***
Scampi's ontdooien en droogdeppen. Paprika in blokjes snijden. Van knoflookolie uit steelpan 6 el
overdoen in koekenpan (per pan waar de scampi's in gebakken moeten worden). Teentjes van bol
knoflook loshalen, velletjes verwijderen. Teentjes tussen duim en wijsvinger boven steelpan
uitknijpen. Paprika en kruiden met knoflook mengen en geheel nog 5 min. zachtjes bakken. Wijn erbij
schenken en 10 min. afgedekt laten sudderen. Met staafmixer of in keukenmachine knoflookpaprikamengsel pureren tot gladde saus. Op smaak brengen met zeezout en peper. Koekenpan met
knoflookolie verhitten. Scampi's erdoor scheppen en op matig vuur in 3-5 minuten bakken tot
scampi's gaar en mooi rose zijn. Pittig op smaak brengen met versgemalen chilipeper en zout.
Opdienen op de gemengde sla.
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Perziken met espresso mascarpone
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 1,5 dl hete sterke espressokoffie
- 150 g suiker
- 2 blikken perziken op sap (à 415 g)
- 2 pakje cantuccinikoekjes (à 100 g)
- 500 g mascarpone
Bereiding:
In een kom espresso en suiker doen en suiker al roerend oplossen. Laten afkoelen. In een zeef de
perziken laten uitlekken. De perziken in stukjes snijden en over acht schaaltjes verdelen. Cantuccini in
stukjes breken en op het laatst door perziken scheppen. Over elk schaaltje 1 eetlepel espressosiroop
sprenkelen. Mascarpone loskloppen met rest van espressosiroop en over perziken scheppen.
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3.) 16-11-2009 Samengesteld door Richard Hovens
Aantal personen: 8
- Tapas proeverij van gerookte eendenfilet, lamsrib en gevulde tongfilet
- Coquilles met reepjes roergebakken groenten
- Fazantfilet met gekonfijte witlof en spruitjessaus
- Taartje van vanille parfait met mokka sabayon en gemarineerde aardbeien

Tapas proeverij van gerookte eendenfilet, lamsrib en gevulde tongfilet
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Gerookte eendenfilet:
- 8 plakjes gerookte eendenfilet
- scheutje olijfolie
- 0,5 eetl. mosterd
- 0,5 eetl. honing
- 2 rode uien
- 1 dl grenadine
- 3 dl blanke azijn
- 2 eetl. suiker
Lamsrib:
- 8 lamsrack aan een stuk
- provencaalse kruiden
- veldsla
- dressing voor veldsla
- blokjes geitenkaas met honing
- 0,5 rode ui
- peper
- zout
Gevulde tongfilets:
- 8 gamba’s
- 8 tongfilets
- 0,5 theel. texmex
- 1 teentje knoflook
- scheutje citroenolie
- olijfolie
Bereiding:
Gerookte eendenfilet:
Maak de rode ui schoon en snijdt deze dan in fijne stukken, opzetten met de suiker, grenadine en de
azijn. Kook het vocht langzaam weg en hou dan de ui apart. Maak de mosterd aan met de olijfolie en
de honing, strijk deze op de eendenfilet.
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Lamsrib:
Maak de lamsrib evt. schoon zodat vet eraf is, vervolgens kruiden met peper en zout en provencaalse
kruiden, bak de rib aan in een scheutje olijfolie, dan in de oven op 190 graden ca. 10 minuten garen
onder folie laten rusten. Maak de veldsla aan met de geitenaas en zeer fijn gesneden rode ui.
Gevulde tongfilets:
maak zonodig gamba’s schoon, verdeel de geperste knoflook, citroenolie, olijfolie en texmexkruiden
over de gamba’s. neem de tongfilets en rol de gamba’s hierin.
zet de tongfilets ca 8 minuten in oven op 190 graden. Maak een dillesaus van crème fraiche mosterd
honing en verse dille.
Presentatie:
Presenteer de gerechten op een bord. Drapeer de eendenfilet op de gekonfijte uitjes.
Voor de lamsrribs een beetje veldsla met dressing aanmaken en leg hierop de lamsrib, besprenkelen
met restant dressing
Haal de tongfilets uit de oven en snijd mogelijk voorzichtig doormidden.
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Coquilles met reepjes roergebakken groenten
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 20 verse coquilles zonder schelp
- 2 wortels
- 0,5 knolselderij
- 0,5 prei
- scheut witte wijn
- 2 dl koksroom
- enkele draadjes saffraan
- 2 middelgrote aardappels
- peper
- zout

Bereiding:
Spoel de coquilles af onder koud water en dep ze droog. Kruiden met peper en zout en bak ze in
enkele minuten op klein vuur rond om. Leg ze dan op een bakplaat en hou ze apart.
De wortels knolselderij in zeer fijne reepjes snijden en deze met enkele druppels citroensap
besprenkelen. Voor de saus de prei in kleine stukken snijden en deze opzetten met witte wijn room
en saffraan. Laat de saus 20 minuten op zacht vuur smoren, vervolgens staafmixer zeer fijnmalen en
saus apart houden.
De aardappelen in zeer fijne reepjes snijden en in enkele keren in koud water wassen. Zet ze weg in
de ijskast met koud water zodat ze zich kunnen voltrekken.
Vlak voor het serveren de groente reepjes in olie licht roerbakken. De coquilles enkele minuten in de
oven verwarmen (180 graden). De aardappels in een keukendoek droogwrijven en deze in olie
krokant bakken. De saus verwarmen en deze op smaak brengen met peper en zout.
Schep de groenten in een diep bord de coquilles erop saus rondom verdelen en bovenop de
aardappel reepjes.
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Fazantfilet met gekonfijte witlof en spruitjessaus
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 8 fazantfilets
- 1 kg fijngesneden witlof
- 2 dl room
- 2 fijngesneden uien
- 2 geperste knoflookteentjes
- 2 eetl. suiker
- 400 g boter
- 800 g aardappelen in blokjes gesneden
- 200 g reepjes gedroogde Ganda ham
- peper
- zout
- muskaatnoot
- 1 l fazantbouillon getrokken van boutjes en karkassen of kant-en-klaar gekochte wildbouillon
- 400 g spruitjes (klassiek mals gekookt in gezouten water)
- 2 daikon (Japanse rammenas) of een grote winterwortel
- in tempura beslag (Japans deeg dat kant-en-klaar in poedervorm kan gekocht worden) gebakken
selderblaadjes
Bereiding:
Snij van de rammenas 8 mooie gelijke repen (dat gaat best met een dunschiller), leg ze even op een
zeer hete grilpan en bekleed er beboterde cilindervormpjes mee.
Bak de aardappelblokjes samen met de helft van de uisnippers en het geperst knoflookteentje in
boter. Voeg er de gedroogde ham bij en kruid met peper en zout. Bak de witloofsnippers samen met
de rest van de uien ook in boter en voeg er de suiker aan toe. Giet, als ze gaar en mooi
gekarameliseerd zijn, in een zeef zodat het overtollige vocht en vet kan uitlekken. Kruid met peper,
zout en muskaatnoot.
Kook de spruitjes in water. Bak de fazantfilets in boter, kruid ze en laat ze, onder aluminiumpapier,
een 10 tal minuten rusten. Ontvet de pan en déglaçeer met de fazantbouillon en laat tot de helft
inkoken. Doe er de gekookte spruitjes bij en mix alles fijn. Zeef, kruid (met peper en zout) en werk af
met de room (het geheel moet een lopend sausje worden).
Vul ondertussen de cilindervormpjes met de aardappelen en het witloof. Plaats ze gedurende 10
minuten in een oven van 180 graden. Verwijder dan de ringen en plaats de taartjes op warme
borden. Schik er de fazant bij, lepel de saus er rond en versier met gebakken selderblaadjes.
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Taartje van vanille parfait met mokka sabayon en gemarineerde aardbeien
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Vanille parfait:
- 4 eidooiers
- 140 g witte basterdsuiker
- 335 cl melk
- 2,7 dl slagroom
- 2/3 vanillestokje
- 2 repen pure chocolade
Mokka sabayon:
- 3 eidooiers
- 3 eetl. suiker
- scheutje amaretto
- mokka extract
- 1 kopje koffie (sterk)
Gemarineerde aardbeien:
- aardbeien
- grandmarnier
Bereiding:
Vanille parfait:
Breng de melk aan de kook met de helft van de suiker en het vanillestokje dat in de lengte is
doorgesneden. Neem de pan van het vuur, doe de deksel erop. Klop met de elektrische handmixer
op de middelste stand de eidooiers met de rest van de suiker gedurende 1 minuut lichtgeel en
schuimig. Zet de pan terug op het vuur, als de melk opnieuw kookt giet men al kloppend een beetje
melk bij de eidooiers. Voeg vervolgens dit mengsel aan de rest van de melk toe, terwijl u blijft roeren
met een houten spatel.
Het mengsel mag NIET koken, gebruik hiervoor de kookthermometer, bij 83 graden kunt u de pan
van het vuur afnemen (nog wel blijven roeren, tot het mengsel dik begint te worden).
Als de saus dik genoeg is, zeven (voorkomt klonteren) en doe er dan de room bij (hierdoor stopt het
kookproces). Als de saus schift tijdens de bereiding, klop dan met de mixer op de snelste stand een
eetlepel koude melk of room erdoor. Koel het mengsel door de pan in een bak met water en ijs te
zetten (ongeveer 20 minuten).
Doe het mengsel in een met plasticfolie bedekte rechthoekige cakevorm en zet in de vriezer.
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Mokka sabayon:
Vlak voor het serveren alle ingrediënten mengen en deze au bain marie opkloppen en warm
serveren.
Gemarineerde aardbeien:
Groen van de aardbeien verwijderen en in kleine partjes snijden / halveren. In een kom doen en met
de grandmarnier (niet te veel) overgieten en regelmatig omroeren, zodat alle aardbeien gemarineerd
worden.
Opmaak bord:
Stort de parfait op een snijplank en snij er plakken van de parfait. Leg op het bord een stuk chocolade
met daarop een stuk parfait en herhaal dit. Verdeel de mokkasabayon erbij en leg de gemarineerde
aardbeien erbij.
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4.) 22-02-2010 Samengesteld door Wim Hovens
Aantal personen: 8
- Fruit-bitterballen
- Krokante taartjes met makreel
- Stoofvlees op z'n Bels
- IJswafel met blauwe bessen en chocoladesaus

Fruit-bitterballen
Aantal sterren: 1
Ingrediënten:
- 225 g krokante muesli naturel
- 1,5 geprakte banaan
- 1,5 geraspte appel
- 8 gepureerde aardbeien
- 150 g bloem
- 3 theel. honing
- 5 geklopte eieren
- 100 g paneermeel
- frituurolie

Bereiding:
Weeg 3 x 75 gram muesli af, voor 3 soorten fruit-bitterballen. Stamp de porties muesli fijn en meng
door de ene portie de banaan en door de andere twee appel en aardbei. Voeg 3 theelepels bloem bij
het banaanmengsel en 3 theelepels bloem en 1,5 theelepel honing bij zowel het appel- als het
aardbeimengsel. Maak van elk van de mengsels 8 balletjes. Rol de balletjes eerst door de bloem, dan
door het eimengsel en als laatste door het paneermeel. Voor extra stevigheid kunt u de balletjes
nogmaals door het eimengsel en het paneermeel rollen.
Verhit de olie tot 180 graden en frituur de balletjes krokant. De bitterballen zijn gaar als ze boven
komen drijven.
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Krokante taartjes met makreel
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 6 vellen ontdooide diepvries-filodeeg
- 100 g gesmolten boter
- 2 citroenen
- 500 g gerookte makreelfilet
- 100 g niet te vers witbrood zonder korst
- 2 sjalotten
- 250 g demi crème fraîche
- handje fijngesneden rucola
- versgemalen peper
- 8 taartvormpjes 10-12 cm

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 200 graden. Snijd de vellen filodeeg in 24 gelijke vierkanten van 12-14 cm.
Bestrijk de deegvierkanten aan beide zijden met boter. Leg ze diagonaal gestapeld per 3 stuks in de
vormpjes. Bak ze in het midden van de oven in 10-12 minuten lichtbruin en krokant. Boen de
citroenen schoon onder heet water. Rasp de helft van de schil, pers deze helft en snijd de rest van de
citroen in plakjes voor de garnering. Snijd het brood in stukjes.
Snijd 150 gram makreelfilet in repen. Pureer de rest van de makreel met het brood, sjalotjes,
citroenrasp en citroensap. Breng op smaak met peper en meng de crème fraîche erdoor. Verdeel de
rucola over de deegbakjes en schep de mousse met 2 lepels erop. Garneer met de makreelreepjes en
citroenplakjes.
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Stoofvlees op z'n Bels
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Stoofvlees:
- 1,5 kg hamlappen, in blokken
- olijfolie
- 4 grote uien in partjes
- 2 fijngehakte tenen knoflook
- 1 eetl. tomatenpuree
- 1 eetl. azijn
- 2 flesjes bokbier
- 2 donkerbruine boterhammen
- 2 eetl. mosterd
- 3 laurierblaadjes
- 1 grote winterwortel in plakjes
- 4 stengels bleekselderij in maantjes
- 1 prei in dikke ringen
- 2 eetl. gembersiroop
Witlofsalade:
- 6 struikjes witlof
- 2 limoenen
- 2 dl. Cogmans kloof,
Afrikaanse dessertwijn
- 300 gram crème fraîche
- peper
- zout
- mosterd

Vlaamse frieten:
- 2 kg Aardappelen (vastkokende)
- zout

Bereiding:
Stoofvlees:
Kruid vleesblokken met peper en zout en bak in hete olijfolie bruin. Voeg uienparten toe, bak tot ze
zacht zijn. Laat knoflook even meebakken. Voeg azijn, tomatenpuree, laurier en bokbier toe (bewaar
een half flesje). Besmeer boterhammen met mosterd, snijd in blokjes en voeg toe. Laat 30 minuten
zachtjes stoven. Het vlees moet helemaal onder het vocht staan, voeg zo nodig wat water of bouillon
toe. Geheim ingrediënt: een gulle scheut ketjap.
Voeg prei, bleekselderij en winterwortel toe en laat nog 30 minuten meestoven, tot groenten zacht
zijn. Voeg vlak voor het serveren gembersiroop en nog een scheutje bokbier toe. Breng op smaak
met peper en zout.
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Vlaamse frieten:
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.
Witlofsalade:
Verwijder de stronkjes uit het witlof en snijd de struikjes in smalle reepjes. Voor de dressing het
vocht van de limoenen vermengen met de crème fraîche, daarna de rest van de ingrediënten
toevoegen en mengen. Spatel de dressing luchtig door de witlof.
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IJswafel met blauwe bessen en chocoladesaus
Aantal sterren: 3
Ingrediënten:
Vanille-ijs:
- 6 eidooiers
- 210 g witte basterdsuiker
- 0,5 liter melk
- 4 dl. slagroom
- 1 vanillestokje
Garnering:
- 400 g blauwe bessen
- 4 wafels (Brusselse wafels)
- poedersuiker
- 400 g pure chocolade, in stukken
- 250 g crème fraîche (Melkan) of
kookroom
- 4 eetl. sterke koffie

Bereiding:
Vanille-ijs:
Breng de melk aan de kook met de helft van de suiker en het vanillestokje dat in de lengte is
doorgesneden. Neem de pan van het vuur, doe de deksel erop en laat het vanillestokje gedurende 10
minuten in de melk trekken. Klop met de elektrische handmixer op de middelste stand de eidooiers
met de rest van de suiker gedurende 1 minuut lichtgeel en schuimig.
Zet de pan terug op het vuur. Als de melk opnieuw kookt giet dan al kloppend een beetje melk bij de
eidooiers. Voeg vervolgens dit mengsel aan de rest van de melk toe, terwijl je blijft roeren met een
houten spatel. Het mengsel mag NIET koken; gebruik hiervoor de kookthermometer. Bij 83 graden
kun je de pan van het vuur nemen (nog wel blijven roeren tot het mengsel dik begint te worden). Als
het mengsel dik genoeg is dan deze zeven (voorkomt klonteren). Verwijder het vanillestokje en doe
er de room bij (hierdoor stopt het kookproces). Als het mengsel schift tijdens de bereiding, klop dan
met de mixer op de snelste stand een eetlepel koude melk of room erdoor.
Koel het mengsel door de pan in een bak met water en ijs te zetten (ongeveer 20 minuten). Doe het
mengsel in de ijsmachine en laat het ongeveer 20 minuten draaien.
Garering:
Smelt de chocolade met de crème fraîche au bain-marie of in de magnetron op 400 Watt, 2-3
minuten. Roer goed en meng de koffie erdoor. Houd de saus warm zonder dat hij kookt. Verdeel de
bollen ijs over bekers of glazen en strooi de blauwe bessen erop. Bestrooi ze eventueel met
poedersuiker. Halveer de wafels en doop de bovenkant in de chocoladesaus. Zet de halve wafels in
de glazen en verdeel eventueel nog wat saus over het ijs.
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5.) 08-03-2010 Samengesteld door Frank Theeuwen
Aantal personen: 8
- Witloftaartje met camembert
- Spruitensoep met hamtosti’s
- Varkenshaas Wellington met pommes duchesse
- Chocolade-ijs en chocolade dennenappels met vanillesaus

Witloftaartje met camembert
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 2 camemberts a 250 g
- 1 pak bladerdeeg (diepvries), ontdooid
- 4 fijne witlof
- 2 eetl. olijfolie traditioneel
- 4 eetl. Scotts orange wisky marmelade
- 2 theel. gedroogde dragon
- peper
- zout

Bereiding:
Verwijder de lelijke bladeren en een dun plakje van de onderkant van de witlof. Halveer de witlof in
de lengte. Verhit de olie en bak de witlof op het snijvlak 3-4 minuten goudbruin aan. Draai de witlof,
voeg 75 ml water toe en stoof de groente in ongeveer 8 minuten op laag vuur met de deksel op de
pan bietgaar, keer de witlof halverwege.
Halveer de plakjes bladerdeeg, leg ze op de bakplaat en prik de bodems met een vork regelmatig in.
Snijd vanaf het midden van ongeveer de helft van de camembert 16 dunne repen. Beleg elk
deegplakje met 2 repen camembert, laat de kaas niet uitsteken.
Neem de witlof uit de pan, roer 4 eetlepels marmelade en de dragon door het stoofvocht en leg de
witlof in de pan terug. Wentel de witlof door het stoofvocht en laat zonder deksel op matig vuur
inkoken tot dat het vocht rondom de witlof kleeft. Breng de witlof op smaak met peper en zout en
leg op elk taartje een witlofhelft met het snijvlak naar boven.
Bestrijk met een kwast de randen en de camembert dun met de rest van het marmeladevocht uit de
pan. Bak de witloftaartje in een voorverwarmde oven van 200 graden in ongeveer 20 minuten
goudbruin en gaar. De camembert zal tijdens het bakken iets uitlopen, snijd de taartjes desgewenst
bij en serveer ze warm.
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Spruitensoep met hamtosti’s
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Soep:
- 3 eetl. fijngehakte verse peterselie
- 4 teentjes grof gehakte knoflook
- 400 ml crème fraiche
- 1 kg schoongemaakte en gehalveerde
spruitjes
- peper
- zout
Tosti's:
- 4 sneetjes wit casinobrood
- 4 plakken achterham
- 3 l groentebouillon (van 6 tabletten)
- 1 kuipje 20+ smeerkaas magere ham
á 100 gram (slankie)
Bereiding:
Soep:
Breng de spruiten en de knoflook met de bouillon aan de kook en kook ze in 10 minuten gaar. Neem
de pan van het vuur en pureer de soep met de staafmixer. Breng de soep op smaak met peper en
zout. Roer de créme fraiche door de soep en houd op laag vuur warm maar laat de soep niet meer
koken.
Tosti's:
Bestrijk 4 sneetjes brood met de smeerkaas en beleg ze met de ham. Dek de sneetjes af met de rest
van het brood en bak er in een tosti apparaat of contactgrill tosti’s van.
Schep de soep in 8 kommen en strooi de peterselie erover. Snijd de tosti’s schuin middendoor.
Serveer een halve tosti bij de soep.
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Varkenshaas Wellington met pommes duchesse
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Varkenshaas Wellington:
- 150 g boerensoepgroenten
- 2 gesnipperde sjalotten
- 1 pak bladerdeeg (diepvries), ontdooid
- patent tarwebloem om uit te rollen
- 3 varkenshaasjes
- 200 g coburgerham
- 3 eetl. olijfolie traditioneel
- 1 losgeklopt scharrelei
- 1 bakje fijngehakte verse Italiaanse
kruidenmix
- peper (versgemalen)
- zout
Pommes duchesse:
- 1,5 kg kruimige aardappelen
- 3 dl melk
- 35 g blue band
- geraspte oude kaas
- paneermeel
- peper
- zout
Bereiding:
Varkenshaas Wellington:
Halveer 1 varkenshaas. Verhit 2 eetlepels olie in een ruime koekenpan en bak de met peper en zout
bestrooide varkenshaas op een hoog vuur in ca. 5 min. rondom bruin. Neem ze uit de pan, bestrooi
ze met de verse kruiden en laat ze afkoelen. Bak intussen de sjalot en de soepgroenten al
omscheppend 5 min. Temper het vuur en laat zonodig het vocht verdampen.
Leg een stuk huishoudfolie op het werkvlak en leg een dubbele laag van 5 overlappende plakjes ham
naast elkaar zodat de breedste zijde van de plakjes ca. 1 cm. Over elkaar liggen. Verdeel de groenten
over het midden. Leg de 2 hele varkenshaasjes in de lengte naast elkaar op de groenten. Leg de 2
halve haasjes er zo op dat de dunne stukjes van het vlees elkaar iets overlappen en het vlees overal
ongeveer een gelijke dikte heeft. Leg de rest van de plakjes ham er overdwars op. Vouw de
overlappende plakken ham eroverheen en rol het vlees in de huishoudfolie. Leg de rol tot gebruik in
de koelkast.
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Leg 9 plakjes bladerdeeg op elkaar en rol ze op een met bloem bestoven werkvlak uit tot een
rechthoekige lap van ca. 35X40 cm. Neem het vlees uit de huishoud folie en leg het op het
bladerdeeg. Vouw de andere lange zijde van het deeg over het vlees, bestrijk de bovenkant met
losgeklopt ei en vouw de andere lange zijde eroverheen. Vouw de uiteinden om en plak ze ook vast
met ei.
Leg de rol, met de naad naar beneden, op een met bakpapier bekleed bakblik. Druk sterretjes uit het
overgebleven plakje bladerdeeg. Plak de sterretjes met ei op het deeg vast en bestrijk de hele rol met
losgeklopt ei. Bak de wellington 20 min. In een voorverwarmde oven van 200 graden. Neem het
deegpakketje uit de oven en laat het ca. 15 minuten rusten alvorens het aan te snijden. Gebruik een
scherp mes om het pakket in mooie plakken te snijden.
Pommes duchesse:
Schil de aardappelen en snijd ze in stukken. Kook ze in weinig water met een beetje zout in ca. 25
minuten gaar. Giet de aardappelen af. Stamp ze fijn met een pureestamper. Verwarm de melk en
meng de melk, blue band, geraspte kaas en nootmuskaat door de aardappelen. Breng de puree op
smaak met zout en peper.
Spuit vervolgens op een ovenschaal pommes duchesse van de puree en bestrooi dit met wat
paneermeel. Verdeel hier wat boter over, plaats de ovenschaal in een oven van 200 graden en laat
de pommes duchesse in ca. 10 - 15 minuten goudbruin worden. Verdeel de pommes duchesse over
de borden.
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Chocolade-ijs en chocolade dennenappels met vanillesaus
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
IJs:
- 6 eierdooiers
- 400 ml slagroom
- 200 g poedersuiker
- 30 g cacao
- 500 ml volle melk
- 2 theel. oploskoffie
Vanillesaus:
- 1 dl slagroom
- 1 vanillestokje
- 1,5 dl blanke vla
Chocolade dennenappels:
- 90 g amandelschaafsel
- 400 g pure chocolade
- 8 eieren
- 80 g suiker
- 5 dl slagroom
- 3 eetl. chocolade vlokken
- 8 chocoladeblaadjes of krullen
Bereiding:
IJs:
Klop de eierdooiers met de suiker, de cacao, de oploskoffie en 100 cc melk totdat de cacao is
opgelost. Voeg de rest van de melk toe en roer het geheel goed door. Klop de slagroom bijna stijf.
Giet het cacaomengsel bij de geklopte slagroom. Zorg ervoor dat het geheel goed gemengd is. Schud
dit mengsel in een ondiepe bak en plaats deze geruime tijd in de diepvries. Schakel de ijsmachine in
op de onderste stand en giet het mengsel in de koelkom. Bereidingstijd in de ijsmachine ca. 45
minuten.
Vanillesaus:
Klop intussen de slagroom dik lobbig. Snijd het vanillestokje open en schraap het merg eruit. Roer het
merg en de slagroom door de vla en zet de vla tot gebruik in de koelkast
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Chocolade dennenappels:
Rooster het amandelschaafsel in een droge koekenpan met antiaanbaklaag lichtbruin. Schud het uit
op keukenpapier en laat het op keukenpapier afkoelen.
Smelt de chocolade in de magnetron, let wel op en laat deze niet aanbranden. Splits eigeel van eiwit.
Klop het eigeel met de suiker tot een gladde massa. Voeg deze bij de gesmolten chocolade onder
voordurend roeren (er mogen geen klonters ontstaan). Voeg hierbij al roerend de slagroom. Klop de
eiwitten goed stijf en spatel deze voorzichtig door het chocolademengsel totdat de eiwitten geheel
opgenomen zijn in de massa. Laat deze opstijven in de koelkast.
Verdeel over 8 mooie schaaltjes en steek van beneden naar boven de geroosterde amandeltjes in de
mousse zodat een dennenappeltje ontstaat. Lepel vlak voor het serveren de vanillesaus bij de
dennenappeltjes met een bolletje chocolade ijs. Garneer met de chocoladeblaadjes, strooi wat
vlokken over de borden en serveer direct uit.
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6.) 19-04-2010 Samengesteld door Jan Vercoulen
Aantal personen: 8
- Paté met sjalottencompote
- Courgettesoep met gerookte forel
- Gegratineerde zalmtournedos in room
- Tiramisu

Paté met sjalottencompote
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 1 handje rozijnen
- 450 g sjalotjes
- 100 g boter of margarine
- 2 eetl. suiker
- 2 laurierblaadjes
- 1 kippenbouillontablet
- peper
- 8 plakken roompaté
- 8 sneetjes casinobrood
- boter

Bereiding:
Laat de rozijnen ca. 10 minuten wellen in een kom warm water. Pel intussen de sjalotjes en snijd ze
in vieren. Breng boter, sjalotjes, suiker, laurierblaadjes en ca. 1,5 dl water in een pan aan de kook.
Verkruimel het bouillontablet boven de pan en laat het mengsel ca. 10 minuten onafgedekt zachtjes
koken.
Giet de rozijnen af, voeg ze toe aan het mengsel en laat het geheel onafgedekt ongeveer 5 minuten
op hoog vuur koken totdat het vocht verdampt is. Breng de compote op smaak met peper.
De paté diagonaal doorsnijden, dakpans gewijs op het bord leggen en de sjalottencompote ernaast
scheppen. Serveer er geroosterd casinobrood met een steekje boter bij.
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Courgettesoep met gerookte forel
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 1,3 l groentebouillon
(groentebouillontabletten)
- 7 dl volle melk
- 3 courgettes
- 1 pakje Boursin, met knoflook
en kruiden (150 gram)
- 200 g gerookte forel
- 1,5 dl licht geslagen room
- peper
- zout

Bereiding:
Maak de groentebouillon met de bouillonblokjes. Was de courgettes en schil er één vrij dik, snij de
schillen in fijne brunoise en houd deze apart. Snij de rest van de courgettes in stukken en voeg deze
met de melk aan de gezeefde bouillon toe en laat garen.
Pureer de soep met de staafmixer, smelt de Boursin erin en breng op smaak met peper, zout en zo
nodig met 1 of 2 bouillontabletten. Snij de gerookte forel in fijne reepjes.
Uitserveren:
Lepel ca 1,5 dl soep in een verwarmde soepkop. Schep er wat geslagen room op. Strooi er blokjes
courgette en reepjes forel over.
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Gegratineerde zalmtournedos in room
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Zalmtournedos:
- 8 zalmtournedos à 100 / 125 g
- zout
- peper
- 12 g boter
- 12 takjes peterselie
- 8 sprietjes bieslook
- 4 tomaten
- 400 ml slagroom
- 2 eidooiers
- 3 eetl. citroensap
- 300 g cocktailgarnalen
Groente:
- 40 st. asperges
Botersaus:
- 40 g boter
- 30 g bloem
- 3,5 dl water
- 2 eierdooiers
- 0,6 dl room
- 175 g gesmolten boter
- zout

Aardappeltjes met peterselie:
- 1,5 kg aardappelen
- 2 eetl. boter
- 2/3 bosje peterselie
- zout

Bereiding:
Zalmtournedos:
Oven voorverwarmen op 225 graden. Tournedos bestrooien met zout en peper. Ondiepe ovenschaal
dik bestrijken met boter. Peterselie en bieslook fijnknippen. Tomaten inkruisen, onderdompelen in
kokend water, afspoelen onder koud stromend water en ontvellen. Vruchtvlees in kleine blokjes
snijden.
Slagroom loskloppen met ei en citroensap. Pittig op smaak brengen met zout en peper. Kruiden
erdoor mengen. Tomaatblokjes en cocktailgarnalen over ovenschaal verdelen. Tournedos op
tomaatblokjes leggen. Roommengsel over tournedos schenken. Tournedos in midden van warme
oven ca. 15 minuten gaar laten worden.
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Botersaus:
Verhit 40 g boter en roer de bloem erdoor. Roer dit gaar op een niet te heet vuur. Roer na afkoeling
het water erdoor en breng dit al roerende aan de kook. Roer de eierdooiers door de room en roer dit
door de saus. Klop de saus op met gesmolten boter, die in een dun straaltje wordt toegevoegd. Breng
de saus op smaak met zout.
Aardappeltjes met peterselie:
Steek uit de aardappelen pommes Parisienne. Kook ze net gaar. Schud het water weg en voeg boter
toe. Was de peterselie en haal de stengels er af. Hak de peterselie fijn en wring ze uit in een doek
zodat al het groene vocht weg loopt. Doe driekwart van de peterselie bij de aardappeltjes en strooi
de rest bij het opdienen er over.
Groente:
Geef per persoon 5 gekookte asperges met botersaus (apart geserveerd in sauskom) en
aardappeltjes met peterselie.
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Tiramisu
Aantal sterren: 3
Ingrediënten:
- 400 g mascarpone
- 6 dl slagroom
- 2 eidooiers
- 1 heel ei
- 3 eetl. witte basterdsuiker
- 4 eetl. gewone suiker (op smaak)
- 3 pakken lange vingers
- 3 dl espresso / sterke koffie (koud)
- 1 a 3 eetl. cognac / amaretto (op smaak)
- cacaopoeder
Bereiding:
Maak de espresso / sterke koffie en laat deze in een kommetje of een diep bord afkoelen.
In een kom de eieren en basterdsuiker opkloppen tot een massa. Daarna de mascarpone eraan
toevoegen en mengen. Als laatste, er op smaak de cognac / amaretto aan toevoegen en mengen.
In een tweede kom de slagroom en suiker stijfkloppen. Spatel de eerste kom door de slagroom.
Breng in een platte schaal een laagje van het mengsel aan. Doop de lange vingers in de espresso /
sterke koffie en leg deze zij aan zij in het mengsel. Druk de lange vingers even aan. Daarna weer
mengsel aanbrengen. Dit herhalen tot de lange vingers en het mengsel op zijn. Let op! de laatste laag
moet mengsel zijn. Daarna de laatste laag mengsel netjes afstrijken en er cacaopoeder over strooien.
Daarna de tiramisu minstens twee uur in de koelkast laten opstijven.
Met opdienen kan er eventueel nog een keer cacaopoeder op gestrooid worden. De tiramisu wordt
geserveerd met een glaasje amaretto.
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7.) 17-05-2010 Samengesteld door Dimitri Peeters
Aantal personen: 8
- Kalfsvleesrolletjes met tomatensalsa
- Knolselderij-aardappelsoep met spekjes
- Biefstuk met paddenstoelensalsa
- IJstaart met warme toffeesaus

Kalfsvleesrolletjes met tomatensalsa
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 70 g rozijnen
- 120 g pijnboompitten
- 8 takjes basilicum
- 400 g zachte geitenkaas
- 16 dunne kalfsschnitzels a 50 g
- 16 plakjes Coburgerham
- zout
- versgemalen peper
- olijfolie voor invetten
- 10 pomodori tomaten
- 2 zakjes Italiaanse dressing

Bereiding:
Wel de rozijnen in lauw water. Rooster de pijnboompitten in een droge koekenpan goudbruin. Was
de basilicum en hak de blaadjes grof. Meng de geitenkaas met de uitgelekte rozijnen en de helft van
de pijnboompitten. Leg over iedere kalfsschnitzel een stuk plastic folie en rol met een deegroller de
filets heel dun. Verdeel eerst de basilicum over de filets en daarna de ham. Bestrijk de ham met het
geitenkaasmengsel en bestrooi met peper. Rol het vlees op en zet de rolletjes vast met
cocktailprikkers.
Verwarm een grillpan voor en vet deze in met olijfolie.Grill de rolletjes in ca. 5 minuten rondom gaar
en bestrooi met weinig zout en peper.
Ontvel de tomaten, verwijder de zaadjes en snijd het vruchtvlees in blokjes. Meng de dressing door
de tomatenblokjes en verdeel dit over de borden. Snijd de kalfsvleesrolletjes in schuine stukken,
verdeel ze over de tomatensalsa en strooi de rest van de pijnboompitten erover.
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Knolselderij-aardappelsoep met spekjes
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Soep:
- 1 knolselderij
- 4 aardappels
- 4 runderbouillonblokjes
- 4 eetl. olijfolie
- 300 g spekreepjes
- 4 teentjes knoflook
- zout
- versgemalen peper
- 250 ml zure room
Sesamzaadsoepstengels:
- 8 plakken diepvriesbladerdeeg
- 2 eierdooiers
- 2 eetl. sesamzaad
- 2 theel. mosterd
- 3 eetl. water
Bereiding:
Soep:
Schil en was de knolselderij en snij hem in blokjes. Bewaar wat selderijblad voor garnering en hak het
grof. Schil de aardappels en was ze. Snij 2 aardappels in kleine blokjes. Was en dep de
aardappelblokjes droog. Breng 2 liter water met de bouillonblokjes aan de kook. Kook de knolselderij
met de 2 hele aardappels ca.15 minuten in de bouillon. Haal de pan van het vuur en pureer de soep.
Verhit de olijfolie en bak de spekreepjes met de aardappelblokjes krokant. Pel en snij de knoflook in
zeer dunne plakjes en bak deze even met de spekreepjes mee.
Voeg de spekjes en aardappelblokjes toe aan de soep en roer de zure room erdoor. Breng op smaak
met zout en peper. Verdeel de soep over de soepkommen en garneer met het selderijblad.
Sesamzaadsoepstengels:
Laat bladerdeeg ontdooien. Verwarm oven op 200 graden. Leg 2 plakjes op een en rol die met een
deegroller tot een rechthoekig plakje van minstens 15 cm (strooi wat bloem over het werkblad, want
dit voorkomt plakken van het deeg). Snij de plakken in 4 a 5 lange repen van circa 2,5 cm. Meng de
eierdooiers met het sesamzaad, mosterd en het water. Besmeer het bladerdeeg met dit mengsel en
maak er spiralen van en leg deze op een ingevette bakplaat. Laat de spiralen circa 15 minuten bakken
in de oven totdat zij lichtbruin zijn geworden.
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Biefstuk met paddenstoelensalsa
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Biefstuk met paddenstoelensalsa:
- 300 g seizoenmelange paddenstoelen
- 500 g kastanjechampignons
- 6 teentjes knoflook
- 4 eetl. olijfolie
- 60 g boter
- 16 takjes peterselie
- 8 Biefstukken
- zout
- peper (uit de molen)
Rode kool met rauwe ham en noten:
- 1 rode kool
- zeezout
- versgemalen peper
- 8 eetl. balsamico-azijn
- 6 eetl. gembersiroop
- 2 dl olijfolie
- 800 g aardappels (Redstar)
- 2 eetl. karwijzaad
- 200 g rauwe ham
- 150 g walnoten
Bereiding:
Biefstuk met paddenstoelensalsa:
Veeg de paddenstoelen schoon en hak ze fijn. Houd wat paddenstoelen achter voor garnering. Pel de
knoflook en snipper ze fijn. Verhit de helft van de olie en bak de hele paddenstoelen ca. 3 minuten.
Verhit de rest van de olie en fruit de knoflook ca. 2 minuten. Voeg de gehakte paddenstoelen toe en
bak ze ca. 5 minuten.
Verhit de rest van de boter in een andere koekenpan en bak de biefstukken aan beide kanten ca. 3
minuten. Bestrooi met zout en peper.
Was de peterselie en hak hem fijn. Schep de peterselie door de gehakte paddenstoelen en breng op
smaak met zout en peper. Zet de ring op een bord en vul hem met de paddenstoelensalsa. Verwijder
de ring. Leg de biefstukken naast de salsa en garneer met de hele paddenstoelen.

Pagina 39 van 41

Rode kool met rauwe ham en noten:
Verwijder de buitenste bladeren van de kool en snij de kool in zeer dunne reepjes. Laat de kool in
kokend water met wat zeezout ca. 2 minuten koken en spoel na met koud water. Klop een dressing
van de azijn, gembersiroop en de helft van de olijfolie. Breng op smaak met zout en peper. Schep de
kool door de dressing en laat de salade afgedekt (bijv. met een conservenblik erop) ca. 2 uur onder
druk staan.
Verwarm de oven voor op 220 graden. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Borstel de aardappels
schoon onder stromend water, dep ze droog en snij ze in partjes. Verdeel de aardappels over de
bakplaat en besprenkel ze met de rest van de olijfolie. Kneus het karwijzaad en bestrooi de
aardappels met zeezout en het karwijzaad. Laat de aardappels in ca. 35 minuten midden in de oven
gaar worden.
Bak de ham in een droge koekenpan knapperig. Haal de ham uit de pan en rooster de walnoten ca. 3
minuten. Schep de koolsalade in serveerringen en verdeel de aardappel, ham en de walnoten erover.
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IJstaart met warme toffeesaus
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
IJstaart met toffeesaus:
- 1 l caramelijs
- 0,5 cake
- 7 kletskoppen
- 125 g toffifee
- 8 eetl. slagroom
- springvorm (doorsnede 22 cm)
Caramelijs:
- 12 eierdooiers
- 5 dl verse room
- 200 g poedersuiker
- stukjes caramel
- 5 dl volle melk
Caramelsaus:
- 100 g kristalsuiker
- 2 dl slagroom
- 3 dl volle melk
Bereiding:
IJstaart met toffeesaus:
Laat het caramelijs iets zachter worden. Snij de cake in dikke plakken en verdeel deze over de bodem
van de springvorm. Breek de kletskoppen in stukjes en schep ze door het ijs. Verdeel het ijs over de
springvorm (doorsnede 22cm) en strijk de bovenkant glad. Zet de ijstaart terug in de vriezer en laat
deze in ca. 2 uur verder bevriezen.
Smelt de toffifee au bain marie in de slagroom (boven een kokend waterbad) en roer dit tot een
gladde saus. Haal de ijstaart uit de vorm en snij deze in punten. Zet de ijstaart op een schaal en
schenk de warme toffeesaus erover.
Caramelijs:
Doe de melk en de room in een pan en breng aan de kook. Klop de eierdooiers met de suiker tot een
romige massa en voeg hierbij langzaam en al roerend de kokende melk. Roer af en toe tot het
mengsel is afgekoeld en voeg hierbij de caramelsaus en de stukjes caramel. Doe de massa in de
ijsmachine en laat 20 tot 25 minuten draaien. Zet het ijs in de diepvries en laat verder koud worden.
Caramelsaus:
Verwarm de suiker in de pan op een matig vuur tot de suiker is opgelost. Breng de gesmolten suiker
onder af en toe roeren aan de kook en laat het in ca. 8 min. carameliseren. Het moet een goudgele
kleur krijgen. Neem de pan van het vuur en voeg de slagroom en de melk toe (pas op voor spatten).
Blijf roeren tot de caramel is opgelost en roer dit tot een gladde saus.
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