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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.) 26-09-2011 Samengesteld door Dave Vercoulen
Aantal personen: 8
- Licht soepje van waterkers met broodravioli van krab
- Gevulde flensjes met bospaddenstoelenragôut en oorlam
- Speenvarkencarré met romige zuurkool en kaneeljus
- Appelsnoepje met baileysroom en kruimels

Licht soepje van waterkers met broodravioli van krab
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Soep:
- 2 bosje waterkers
- 250 g verse spinazie
- 2 tenen knoflook
- 2 sjalotten
- 1,5 l kippenbouillon
- 2 dl room
- 25 g amandelschaafsel
Broodravioli:
- 150 g krabvlees, blik
- 0,5 bosje gehakte kervel
- 0,5 bosje gehakte peterselie
- 2 eetl. mayonaise
- 4 plakken tramezzinibrood
- eiwit

Bereiding:
Soepje:
Fruit de fijngesneden sjalot en fijngesneden knoflook aan in de boter. Voeg de bouillon toe met de
room en laat iets inkoken. Houd wat blaadjes waterkers apart voor de garnering. Blancheer de
spinazie en de waterkers, laat daarna op ijskoud water terugkoelen en pureer het geheel met wat
vocht van de soep in de keukenmachine. Voeg deze toe aan de soep en pureer het geheel met de
staafmixer. Eventueel licht binden met allesbinder en op smaak brengen. Rooster de amandelen in
een droge koekenpan.
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Broodravioli:
Voor de ravioli, de plakken tramezzini met de pastamachine steeds dunner uitrollen.( 1 x op wijdste
stand, 1 x op 3 of 4 ) Steek er met een stekertje 16 rondjes uit. Meng het krabvlees met 1 eetlepel
fijngesneden kervel en 1 eetlepel fijngesneden peterselie en mayonaise. Breng op smaak met peper
en zout. Spuit kleine toefjes krabvulling in het midden van de uitgestoken rondjes. Smeer de toefjes
rondom in met eiwit en dek af met een tweede rondje. Druk de randjes stevig op elkaar. (eventueel
met een vork aanduwen). Frituur ze vlak voor uitserveren enkele minuten in olie op 190 graden tot
ze opgebold en goudbruin zijn.
Presentatie:
Vul een voorverwarmd amusekopje met de soep en garneer af met wat fijngesneden waterkers en
het geroosterde amandelschaafsel. Leg er een krabravioli naast.
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Gevulde flensjes met bospaddenstoelenragôut en oorlam
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Flensjes:
- 180 g bloem
- 90 g volkorenbloem
- 3 eetl. fijngesneden verse
kruiden (oregano, basilicum,
majoraan en tijm)
- 4,5 dl melk
- 30 g geklaarde boter
- 3 eieren
- 50 ml Texels oorlam
- zout
Bospaddenstoelenragôut:
- 400 g cantharellen
- 400 g kastanjechampignons
- 4 portobellos
- 50 ml Texels oorlam
- 4 eetl. fijngesneden verse kruiden (oregano, basilicum, majoraan en tijm)
- 12 zongedroogde tomaten op olie
- 100 g crème fraîche
- peper
- zout
Garnering:
- 8 basilicumblaadjes
- 8 zongedroogde tomaatjes
Bereiding:
Flensjes:
Meng de bloem met wat zout in een kom. Breng goed op smaak. Maak een kuiltje in de bloem en
breek daarin de eieren. Giet de melk er bij en mix alles goed door elkaar. Voeg het oorlam en 3
eetlepels gemengde fijngesneden kruiden toe. Meng als laatste de geklaarde boter er doorheen.
Smeer de flensjes pan licht in met boter. Bak 12 mooie dunne goudbruine flensjes en houd ze warm.
Bospaddenstoelenragôut:
Borstel de paddenstoelen schoon en snijd ze in blokjes. Snijd de zongedroogde tomaatjes in reepjes.
De champignons afzonderlijk bakken in boter en meng op het laatste moment met de tomaatjes.
Voeg de oorlam, 4 eetlepels fijngesneden gemengde kruiden en crème fraîche toe. Breng op smaak
met peper en zout. Laat een beetje vulling achter voor de garnering. Vul de flensjes met
bospaddenstoelen en rol op. Bewaar ze in de warmhoudkast.
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Presentatie:
Voor uitserveren de flensjes in 2 schuine stukken snijden. Leg op een voorverwarmd bord 3 schuine
stukjes opgerolde flensjes. Leg ze schuin tegen elkaar aan. Garneer met een basilicumblaadje en een
zongedroogd tomaatje en wat overgebleven paddenstoelen.
Boter klaren:
Smelt roomboter op laag vuur en schep de witte bestanddelen die bovendrijven met een lepel weg.
Schenk de overgebleven heldere vloeistof uit de pan. Deze geklaarde boter is lekker in sauzen of over
bijvoorbeeld gekookte asperges.
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Speenvarkencarré met romige zuurkool en kaneeljus
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Vlees en zuurkool:
- 2 kg speenvarkencarré
(er moeten 16 koteletjes
uit gesneden worden)
- 1000 g zuurkool
- 2 laurierblaadjes
- 2 kruidnagel
- 15 g roomboter
- 2 sjalotten, fijngesneden
- 1 dl witte wijn
- 1 dl koksroom
- peper
- zout

Topinamboercrème:
- 500 g topinamboer(aardpeer)
- scheutje koksroom
- peper
- zout
- beetje citroensap

Kaneeljus:
- 5 dl kalfsfond
- 2 kaneelpijpjes
- 0,5 dl kaneellikeur
- 1 sjalotje, gesnipperd
- roomboter om te monteren of eventueel allesbinder
- peper
- zout

Bereiding:
Vlees:
Vlees goed droogdeppen en kruiden met peper en zout. Schroei het vlees mooi dicht in een pan en
laat het mooi bruin worden. Bak het vlees af in de Rational met een kerntemperatuur van 65 graden.
Voor uitserveren de ribben trancheren.
Zuurkool:
Doe de zuurkool in een pan. Voeg de rest toe behalve de room. Laat langzaam garen op de
doorkookplaat. Giet het vocht af en voeg de room toe met peper en zout en kook nog even door.
Topinamboercrème:
Schil de topinamboer en kook in water met zout en een beetje citroensap. Pureer en maak smeuïg
met een scheutje koksroom en breng op smaak met peper en zout.
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Kaneeljus:
Het sjalotje aanfruiten in wat boter en afblussen met de kaneellikeur. Beetje laten inkoken en dan de
kalfsfond en de kaneelpijpjes toevoegen. De kaneelpijpjes er zo laat mogelijk uithalen. Tot ongeveer
de helft laten inkoken en op het laatste moment monteren met boter of eventueel allesbinder
gebruiken.
Presentatie:
Leg op ieder voorverwarmd bord aan de zijkant een speenvarkenkotelet. Leg in het midden een
bergje zuurkool. Werk af met de kaneeljus en topinamboercrème.
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Appelsnoepje met baileysroom en kruimels
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Appelsnoepje:
- 4 grote appels (Jonagold)
- 4 eetl. acaciahoning
- 12 g vanillesuiker
- 45 g blanke amandelen
- 45 g hazelnoten
- 8 velletjes filodeeg
- boter
- 30 g bruine cassonade
Kruimels:
- 45 g boter
- 45 g suiker
- 45 g bloem

Room:
- 175 ml slagroom
- 20 g suiker
- scheutje Baileys

Vanille-ijs:
- 150 g eierdooier
- 125 g suiker
- 5 dl melk
- 1,5 dl room
- 1 vanillestokje
- 1 citroen

Bereiding:
Bewaar het filodeeg onder een vochtige theedoek zodat het niet kan uitdrogen.
Kruimels:
Meng voor de kruimeltjes de bloem, de suiker en de boter tot een grove, korrelige massa. Strooi dit
uit op een bakmatje en bak in de oven op 180 graden tot ze mooi bruin zijn.
Vanille-ijs:
Verwarm de melk met het opengesneden vanillestokje. Klop de dooiers met de suiker schuimig en
voeg het sap van 0,25 citroen toe. Voeg al kloppend de hete melk toe en verwarm het mengsel tot 85
graden. Laat de pan schrikken in koud water en blijf regelmatig roeren. Zeef het mengsel en draai er
in de ijsmachine ijs van. Halverwege de draaitijd de room langzaam toevoegen. Als het ijs klaar is
even in de diepvries zetten.
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Appelsnoepjes:
Schil de appels en snijd ze in kleine blokjes. Bak de blokjes in boter en voeg, zodra ze wat zacht zijn,
de honing en de vanillesuiker toe en laat karamelliseren. Hak de noten en voeg die bij de appels. Laat
afkoelen. Smeer één voor één 8 plakken filodeeg in met boter en bestrooi met cassonade. Vouw dan
dicht. Leg elk dubbel filovel op een stuk plastic folie. Leg er een reep appelblokjes op maar laat de
zijkanten vrij. Rol dan op. Haal de folie weg en draai de uiteinden als bij een toffee. Leg op een
bakmat en bak af in de oven op 200 graden tot ze goed bruin zijn.
Room:
Klop de slagroom lobbig en voeg de suiker en Baileys naar smaak toe.
Presentatie:
Snijd de warme appelsnoepjes schuin middendoor. Leg de twee helften op een bordje en bestrooi
met de kruimels. Leg er een bolletje vanille-ijs en een schep baileysroom naast.
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2.) 17-10-2011 Samengesteld door Jan Vercoulen
Aantal personen: 8
- Vruchtensalade met gerookte kip
- Palestijnse soep met knapperige aardpeer
- Licht romig stoofpotje met konijn, mosterd en appel
- Warm appeltaartje met kaneelijs en verse mangosaus

Vruchtensalade met gerookte kip
Aantal sterren: 3
Ingrediënten:
Vruchtensalade:
- 0,5 bloemkool ca 500 gram
- 400 g gerookte kipfilet
- 400 g kersen (vers of uit glas)
- 150 g blauwe druiven
- 4-5 schijven ananas
- 150 g spinazie
- 1 struik bleekselderij
Saus:
- 2-3 eetl. ananassap
- 5 eetl. yoghurt
- 5 eetl. mayonaise
- 1 eetl. citroensap
- peper
- zout
Extra:
- aluminiumfolie
Bereiding:
Vruchtensalade:
Kipfilet in aluminiumfolie pakken en in matig warme oven ca 75 graden tot lauwwarm verwarmen.
Verdeel de bloemkool in mooie roosjes en kook in water met zout beetgaar. Afgieten en met koud
water spoelen om het garingsproces te stoppen. Van bleekselderij stronk en draden verwijderen,
stengels wassen en drogen. Stengels in stukjes van 2 mm snijden. Spinazie wassen, niet kneuzen, in
stukken scheuren en droogdeppen. Zo nodig kersen wassen, steeltjes en pitten verwijderen. Druiven
wassen, eventueel halveren. Ananas in stukjes snijden.
Meng de groenten met het fruit. Houd verse kersen met steeltje apart voor garnering.
Snij de kipfilet, kort voor uitserveren, in zeer dunne plakjes.

Pagina 13 van 46

Saus:
In kom doen: mayonaise, ananassap, yoghurt, citroensap, peper en zout. Tot sausje roeren
Uitserveren:
Maak van de spinazie een bedje in midden van borden. Schep hierop het groente- fruitmengsel.
Lepel er wat saus over. Leg de plakjes kip er tegenaan. Garneer met een deel van de kersen.
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Palestijnse soep met knapperige aardpeer
Aantal sterren: 3
Ingrediënten:
- 1 kg aardperen
- scheutje citroensap
- 3 eetl. boter
- 1 eetl. olie
- 1 flinke ui
- 6 dl groentebouillon van blokken
- 6 dl melk
- zout
- peper
- 3 dl room
- versgemalen nootmuskaat
- arachideolie voor frituren

Bereiding:
Houdt 1 middelgrote aardpeer apart, om te frituren.
Schil de rest van de aardperen en snij in kleine blokjes. Doe ze in water met citroen tegen
verkleuring. Verhit boter met olie in een pan en voeg de fijngesneden uien toe, smoor ze in enkele
min. op laag vuur glazig. Giet de aardperen af, dep ze droog en doe ze bij de uien. Smoor ze 6-8 min.
en giet de bouillon en de melk erbij. Breng zachtjes aan de kook en laat de soep in 20 min gaarkoken.
Schrik niet als de soep gaat schiften, komt van de citroen ,komt goed met pureren. Pureer de soep en
zeef hen om hem mooi glad te krijgen.
Verwarm de soep opnieuw, kort voor uitserveren, doe de room erbij en breng op smaak met peper,
zout en nootmuskaat.
Schil de, apart gehouden, aardpeer, schaaf ze in flinter dunne plakjes op de snijmachine en dep ze
droog . Snijmachine direct schoonmaken! Verhit een laagje olie in een koekenpan of wok en frituur
ze knapperig en goudbruin bestrooi met zout.
Uitserveren:
Verdeel de soep over de koppen en verdeel de gefrituurde aardpeerplakjes erover.
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Licht romig stoofpotje met konijn, mosterd en appel
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Stoofpotje:
- 6 Elstar appels
- 8 konijnenbouten (totaal ca. 1800g)
- 12 sjalotjes, in partjes
- 4 eetl. grove mosterd
- zout
- versgemalen peper
- 6 eetl. boter
- 2 theel. gedroogde dragon
- 2 flesjes oud bruin bier
- 1 rundvleesbouillonblokje
- 200 ml kookroom

Aardappelpuree:
- 1 kg kruimige aardappelen
- zout
- peper
- nootmuskaat
- 25 g boter
- 1 / 1,5 dl melk
- 3 uien

Spruitjes:
- 1 kg spruitjes
- zout
- klont boter
- 60 g walnoten

Bereiding:
Stoofpotje:
Schil 4 appels, verwijder de klokhuizen en snijd de appels in blokjes.
Smeer de konijnenbouten in met mosterd en bestrooi ze met zout en peper. Verhit de boter in een
braadpan, bak de bouten rondom bruin en neem ze uit de pan. Fruit in het achtergebleven braadvet
de sjalot met blokjes appel en dragon ca. 3 min.
Leg de bouten terug in de pan en verwarm het bier met een verkruimeld bouillonblokje met het vlees
mee. Stoof alles ca. 1 uur en 25 minuten afgedekt op zacht vuur.
Was de overgebleven 2 appels en snijd deze in vieren. Verwijder het klokhuis en snijd de appel met
schil in schijfjes. Voeg deze met de kookroom toe aan het stoofpotje. Laat 5 min. zonder deksel
zachtjes inkoken. Breng op smaak met zout en peper.
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Aardappelpuree:
Doe de aardappels in de pan met kokend water. Draai het vuur pas lager als alles weer kookt. Het
duurt 18 tot 20 minuten voordat de aardappels gaar zijn. Prik met een vork in de aardappels om te
controleren of ze goed gaar zijn. Neem de pan van het vuur en giet het kookvocht af (eventueel met
behulp van een vergiet). Schudt de aardappels in de pan even heen en weer en laat de aardappels
goed drogen. Stamp de aardappelen fijn met een stamper. Voeg de melk en boter toe aan de puree.
Roer alles er goed door heen. Eventueel kun je een mixer gebruiker om het mengsel luchtig te
kloppen. Voeg ten slotte peper, zout en nootmuskaat toe.
Maak de uien schoon en snij ze in ringen. Bak je in een pan totdat ze glazig zijn. Voeg peper en zout
naar smaak toe. Serveer de uienringen bovenop de aardappelpuree.
Spruitjes:
Snijd een plakje van de onderkant van het spruitje en verwijder de buitenste blaadjes. Was de
spruitjes en kook ze in licht gezouten water ongeveer 7 – 10 minuten, afhankelijk van de grootte. Hak
de walnoten grof. Giet de spruitjes af en schut ze om met een klont boter. Bestrooi met de walnoten.
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Warm appeltaartje met kaneelijs en verse mangosaus
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Appeltaartjes:
- 10 plakjes (roomboter) bladerdeeg
- 750 g appels bv. Jonagold
- 100 g boter
- 90 g amandelsnippers
- kaneelpoeder
- 6 eetl. suiker
Extra:
- bakpapier of silpats

mangosaus:
- 125 g suiker
- 2 mango's of 2 blikken
- 2 citroenen

Kaneelijs:
- 8 eidooiers
- 5 dl slagroom
- 5 dl volle melk
- 220 g suiker
- 1 dl kaneellikeur
- 1 theel. kaneelpoeder, gezeefd

Bereiding:
Appeltaartjes:
Laat het deeg ontdooien. Steek uit ieder lapje een zo groot mogelijk rondje. Gebruik hiervoor de doos
van de uitsteekvormen. Bekleed een bakplaat met bakpapier of silpat. Leg de deegrondjes erop, prik
er met een vork gaatjes in. Schil de appels en verdeel elke appel in 12 partjes. Leg de partjes in een
cirkel van telkens zes schijfjes op de deegplakjes. Smelt de boter. Bestrijk de appelschijfjes en het
deeg met de gesmolten boter. Rooster de amandelsnippers en roer er op het laatst
6 eetlepels suiker door. Verdeel de snippers over de appelschijfjes. Stuif er een beetje kaneelpoeder
over. Zet de bakplaat tot gebruik in de koeling.
Verwarm de oven voor op 200 graden. Bak de appeltaartjes in ca. 15 min bruin en gaar. Verwarm de
saus al roerende in een steelpan.
mangosaus:
Schil de mango's en snij het vruchtvlees in plakken van de pit. Snij de plakken in stukjes. Pers de
citroenen uit. Pureer de stukjes mango met het citroensap en 100 gram suiker tot een gladde saus.
Voeg zo nodig enkele lepels water toe.
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Kaneelijs:
Doe de dooiers en de suiker in een kom en klop met de mixer tot de dooiers bijna wit zijn. Breng de
melk en de room aan de kook. Schenk wat van het roommengsel al kloppende bij de eiermassa,
schenk terug bij de rest van het
roommengsel en klop alles au bain marie tot het begint te binden. Voeg de likeur en kaneelpoeder
toe, laat afkoelen en draai er ijs van.
Uitserveren:
Zet de appeltaartjes op grote borden, schep er wat mangosaus langs. Schep midden op de taartjes
een flinke bol kaneelijs.
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3.) 21-11-2011 Samengesteld door Wim Hovens
Aantal personen: 8
- Salade van witlof en kalfslever met appel- stroop en bloedworst
- Romig soepje van Zaanse mosterd met Kempische ham en basilicum
- Kempisch hoen met krieltjes en Hollandse peultjes
- Hollandse vlaflip met framboosjes

Salade van witlof en kalfslever met appel- stroop en bloedworst
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 4 witlofstronkjes, in reepjes gesneden
- 2 appels, geschild en in reepjes
geneden
- olie
- azijn
- 8 plakjes bloedworst
- 400 g kalfslever in plakjes gesneden
van elk 50 gr
- bloem
- appelstroop
- klontje margarine
- geroosterde pijnboompitjes

Bereiding:
Haal de kalfslever en bloedworst door de bloem en bestrooi deze met zout en peper. Meng de witlof
en appel met de azijn en olie en breng het op smaak met zout en peper. Maak de borden op met de
salade. Bak de lever en bloedworst in een klontje margarine goudbruin aan en bestrijk deze met
appelstroop. Leg de lever en bloedworst op de salade, garneer deze met pijnboompitjes en
eventueel wat kruiden, zoals bieslook, kervel of tuinkers.
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Romig soepje van Zaanse mosterd met Kempische ham en basilicum
Aantal sterren: 3
Ingrediënten:
- 2 l kippenbouillon
- 2 dl room
- klontje roomboter
- 6 eetl. Zaanse mosterd
- 8 plakken Kempische (of Boeren rauwe) ham
- 8 tot 16 blaadjes basilicum
Bereiding:
Breng de kippenbouillon met de room aan de kook. Voeg de mosterd toe en laat dit samen even
doorkoken. Monteer de soep: klop er een klontje koude roomboter doorheen. Breng de soep zo
nodig op smaak met zout en peper. Schuim de soep op met een staafmixer en schenk hem in
voorverwarmde borden. Garneer met de ham en basilicum.
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Kempisch hoen met krieltjes en Hollandse peultjes
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 8 filets van Kempisch hoen met
het bot er aan (of anders een
parelhoen of kipfilet)
- 1000 g krieltjes, gewassen en
gekookt
- 1 dl kippenfond
- 800 gr schoon gemaakte Hollandse
peultjes
- 1 bosje bieslook, gesnipperd
- roomboter

Bereiding:
Blancheer de schoongemaakte peultjes in ruim water met zout en spoel ze koud af. Bak de filets
goudbruin aan in margarine en blus ze af met de kippenfond. Laat het geheel zachtjes doorgaren. Bak
de gekookte krieltjes in een pannetje met margarine en voeg als laatste de gesnipperde bieslook toe.
Stoof de peultjes op met een klontje boter. Serveer de filets met de ingekookte kippenfond.
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Hollandse vlaflip met framboosjes
Aantal sterren: 3
Ingrediënten:
- 1 l volle yoghurt
- sap van een citroen
- 1 l vanillevla
- 2 bakjes frambozen
- 0,5 l slagroom opgeklopt
- frambozensiroop
- merg van een vanillestokje
- 8 takjes mint

Bereiding:
Meng de yoghurt met de helft van de slagroom en sap van een citroen. Doe dit ook met de vanillevla
en voeg de vanillemerg erbij. Vul de glazen eerst met een bodempje siroop, giet er de yoghurt bij en
vervolgens de vanillevla. Garneer met de framboosjes en het takje mint.
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4.) 12-12-2011 Samengesteld door Frank Theeuwen
Aantal personen: 8
- Zalmbonbons en gegrilde gamba's met schuimige Champagnesaus
- Heldere bouillon met geroosterde paprika
- Eendenborstfilet met appel en haricots verts
- Chocolade-gember-fudgetaart met gekarameliseerde pecannoten en kaneelroom

Zalmbonbons en gegrilde gamba's met schuimige Champagnesaus
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Zalmbonbons:
- 80 g verse zalmfilet
- 0,5 dl room
- 2 blaadjes gelatine
- visbouillonpoeder
- peper
- zout
- 225 g gerookte zalmplakjes
- olijfolie
- groen van prei (20 cm lang
en 2 mm breed)
- zalmeitjes
Gamba's:
- 32 gamba's (ontdooid)
- 4 eetl. olijfolie
- handje rucola
- 8 tapas spiesjes
Champagnesaus:
- 4 eidooiers
- 160 ml Champagne
Bereiding:
Zalmbonbons:
Maak de room in een pannetje warm en pocheer hier de zalmfilet in. Pureer de massa vervolgens
met de staafmixer. Week de gelatineblaadjes in koud water. Knijp ze goed uit en los deze in de nog
warme zalmmousse. Breng deze op smaak met visbouillon, peper en zout. Laat de zalmmousse
afkoelen en opstijven in de koeling. Snij van de gerookte zalm 26 plakjes van 6 X 2,5 cm. En leg deze
(telkens 2 plakjes) kruislings over elkaar, verdeel hierover de zalmmousse en vouw ze mooi dicht.
Glans ze (zeer dun) af met olijfolie en maak er met de geblancheerde preireepjes een strikje omheen
en garneer af met enkele zalmeitjes.
Pagina 24 van 46

Gamba's:
De gamba's met keukenpapier droogdeppen en pellen, kruiden en zout en peper en bestrijken met
olijfolie. In een grilpan de minuten bakken tot ze net gaar zijn en mooi bruine strepen hebben. Aan
elke tapas spiesje 4 gamba's steken en de spiesjes in klein recht glaasje met op de bodem een toefje
rucola zetten.
Champagnesaus:
In een kleine pan met een dikke bodem de eidooiers met de champagne en wat zout en peper op
zacht vuur al kloppend met de handmixer of een garde verwarmen tot het een mooi gebonden
schuimige saus wordt. Schep de saus over de gamba's.
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Heldere bouillon met geroosterde paprika
Aantal sterren: 3
Ingrediënten:
- 1 kg rundergehakt
- 2 uien
- 400 g wortel, in plakken
- 8 eetl. fijngehakte peterselie
- 2 gele paprika's
- 2 rode paprika's
- 2 eetl. citroensap
- 8 kaasstengels
Bereiding:
In een grote pan 2 liter koud water met het gehakt en de uien, wortel en peterselie tegen de kook
aan brengen en er op heel zacht vuur in 2 uur een pittige bouillon van trekken. De paprika’s in een
hete oven van 220 graden 20 minuten roosteren tot het vel bruin begint te kleuren en daarna nog 15
minuten in een afgedekte kom laten nagaren. Dan de velletjes en zaadjes verwijderen en de paprika’s
in dunne reepjes snijden. De bouillon door een doek zeven in een andere pan en op smaak brengen
met 1 eetlepel zout, het paprikavocht (uit de kom, het citroensap en wat peper.
De paprika reepjes over diepe borden verdelen, wat peterselie erover strooien en de hete bouillon
erop scheppen. Garneer met een kaasstengel op de rand van het bord.
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Eendenborstfilet met appel en haricots verts
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 4 tamme eendenborsten
(pak á 400 gr.)
- 4 elstar appels, geschild en
klokhuis verwijderen
- 6 eetl. appelstroop
- 4 eetl. kippenbouillon
- 2 eetl. fijngehakte peterselie
- geraspte schil van een
schoongeboende sinaasappel
- 500 g haricots verts
- 16 plakken katenspek
- zak pommes duchesse

Bereiding:
De vleeskant van de filet kruiden met zout en peper en het vel elke centimeter diep insnijden. De
filets op het vel in een koekenpan in 6 minuten krokant bakken. Elke appel in 6 plakken snijden en de
appelstroop met de bouillon mengen. De eendenborstfilets keren en in 2-4 minuten mooi bruin
bakken. De haricots verts biétgaar afkoken en in het katenspek draaien. De bovenkant steeds met
appelstroop bestrijken, zoals de filets gaan glanzen. De filets warm houden en de plakken appel in
het bakvet goudbruin bakken. pommes duchesse bakken in olie. Op warme borden elk 3 plakken
appel leggen en de eendenborstfilets in dunne plakjes erop draperen. Tot slot de sinaasappelrasp en
peterselie erover strooien.
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Chocolade-gember-fudgetaart met gekarameliseerde pecannoten en
kaneelroom
Aantal sterren: 3
Ingrediënten:
Taart:
- 310 g boter
- 625 g pure chocolade in stukjes
- 250 g basterdsuiker
- 250 g zelfrijzende bakmeel
- 100 g geraspte gemberwortel
- 10 stevige geklopte eieren

Karamelnoten:
- 375 g pecannoten
- 375 g suiker
- 5 eetl. water
- zonnebloemolie om dienblad
in te vetten

Kaneelroom:
- 500 ml slagroom
- 5 eetl. suiker
- 5 theel. kaneel
- cacao ter garnering

Bereiding:
Taart:
Verwarm de oven voor op 175 graden. Smelt de boter met de chocolade kort in de magnetron of au
bain marie. Meng dan alle ingrediënten fluks door elkaar. Niet te lang, gewoon tot het beslag net
egaal is. Vet een springvorm in. Knip een stuk bakpapier op maat en leg het op de bodem. Vet dit ook
in. Giet het beslag in de vorm. Zet de taart in de warme oven en bak hem 30 minuten. De taart moet
niet helemaal droog bakken, zoals bij cake. Laat hem op een rooster helemaal afkoelen. Hij zal nog
een beetje inzakken dat is de bedoeling. Het moet een beetje een “zompige” taart worden.
Karamelnoten:
Maak dan tijdens het afkoelen de pecannoten. Bak de pecannoten in een anti-aanbakpan, als ze gaan
geuren is het goed. Vet een metalen dienblad in met een scheutje zonnebloemolie. Rangschik de
noten erop: allemaal een stukje uit elkaar. Verhit in een pan met dikke bodem de suiker en het
water, maar blijf erbij !!! Het smelten gaat erg snel en de karamel is heel erg heet. De suiker zal aan
de randen eerst kleuren, dus schud de pan zachtjes zodat de karamel zich goed mengt. Giet de
karamel voorzichtig druppel gewijs over de lossen noten, zodat elke noot een laagje karamel heeft.
Laat dit ook afkoelen en hard worden. Sla de karamel met een hamer of stamper van een vijzel in
stukken.
Kaneelroom:
Klop de slagroom met de kaneel en suiker lobbig. Zeef de cacao over de taart. Snijd de taart in
punten. Serveer elk punt met een scheut (bolletje) kaneelroom en bestrooi met de pecannoten
karamelbrokken.
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5.) 16-01-2012 Samengesteld door Richard Hovens
Aantal personen: 8
- Paprikasoufflétje met extra belegen kaas
- Soepje van prei met sinaasappel gerookte forel
- Gevulde varkensrollade met een stamppotje van spruitjes en appel
- Chocoladerol met chocoladeroomijs

Paprikasoufflétje met extra belegen kaas
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 400 g Extra Belegen Beemster
- 4 eetl. olijfolie
- 2 uien, gesnipperd
- 4 rode paprika’s, in blokjes
- 4 eieren, gesplitst
- versgemalen zwarte peper
- zout
- olie om in te vetten
Bereiding:
Verwarm de oven voor op 200 graden. Verhit de olie in een koekenpan en bak de ui en paprika in 4-6
minuten zachtjes gaar, laat eventueel het vocht verdampen. Pureer het mengsel in de
keukenmachine en meng de eidooiers en 200 g kaas erdoor. Klop in een kom de eiwitten stijf en
spatel het paprikamengsel er luchtig door. Voeg peper en zout naar smaak toe. Vet de soufflébakjes
in en schep het paprika-kaasmengsel erin. Strooi de rest van de kaas erover. Zet de soufflébakjes op
de bakplaat en bak ze in de oven in 15-20 minuten goudbruin en gaar. Zet de soufflébakjes op borden
en serveer direct.
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Soepje van prei met sinaasappel gerookte forel
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Soep:
- 2 prei
- 1,5 sinaasappel
- 1 l bouillon
- 75 g margarine
- 45 g bloem
- 3 dl kokaroom
- 150 g gerookte forel
- 1 zeer fijn gesneden bosuitje
Knoflookboter:
- echteboter
- 2 teentjes knoflook
- peterselie
- 1 stokbrood

Bereiding:
Snijdt de prei in fijne stukken en was deze grondig. Fruit de prei aan in de boter, enkele minuten
smoren en dan de rasp van 1,5 sinaasappel toevoegen. Roer de bloem erdoor een maak de roux gaar.
Giet dan de bouillon met de koksroom en het sinaasappelsap van 1,5 sinaasappel erbij. Breng de
soep aan de kook en laat gedurende 20 minuten zachtjes koken. Vervolgens met de staafmixer het
geheel fijn malen. Snijdt de forel in kleine blokjes. Vlak voor het serveren de soep opnieuw aan de
kook brengen. Verdeel de blokjes forel met de fijngesneden bosuitjes in de soepkoppen en giet de
soep in de kopjes.
Serveer met stokbroodje met eigengemaakte knoflookboter.
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Gevulde varkensrollade met een stamppotje van spruitjes en appel
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Varkensrollade:
- 2 eetl. Venkelzaad
- 1 eetl. peperkorrels
- 12 eetl. olijfolie
- 1200 g varkensrollade
- 8 cherrytomaten
- 1 rode peper,zaadjes verwijderd
- 2 uien
- 4 tenen knoflook
- 4 takjes rozemarijn
- 2 takjes salie
Stamppotje van spruitjes en appel:
- 1 kg kruimige aardappelen
- 4 appels (elstar of jonagold)
- 500 g spruiten
- 2 eetl. olie
- 250 g spekblokjes
- 150 ml melk
- 50 g boter
Bereiding:
Varkensrollade:
Verwarm de oven voor op 180 graden. Stamp de venkel en de peper fijn in de vijzel. Voeg 2 el olie en
zeezout naar smaak toe. Verwijder het netje van de rollade en prik met een puntig mes inkepingen
van ongeveer 6 cm diep. Wrijf het vlees rondom in met het mengsel. Snijd de tomaten, rode peper,
ui, knoflook en de naaldjes van 1 takje rozemarijn fijn en vul de inkepingen in het vlees hiermee. Leg
er de salie en de rest van de rozemarijn op en bindt het vlees op met keukentouw. Besprenkel de
braadslee met 2 eetlepels olie. Leg het vlees erin en besprenkel met de rest van de olie en zet ca. 45
minuten in de oven. Laat nog 10 minuten rusten voor het aansnijden.
Stamppotje van spruitjes en appel:
In pan met flinke bodem aardappels en appels samen in ca. 20 minuten gaarkoken. Spruiten
schoonmaken en halveren. In wok olie verhitten en spek in 3-4 min. knapperig bakken. Op
keukenpapier laten uitlekken. Spruiten in spekvet 5 minuten roerbakken. Scheutje water toevoegen
en spruiten in nog 5 minuten gaar laten worden. Spek erdoor scheppen en geheel op smaak brengen
met zout en peper. Melk zachtjes verwarmen. Aardappels en appels afgieten en met warme melk en
boter tot puree stampen. Spruiten erdoor mengen. Stamppot op smaak brengen met zout en peper
Stamppot op voorverwarmd bord met kookring aanbrengen en de Schijf rollade er bovenop.
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Chocoladerol met chocoladeroomijs
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Chocoladerol:
- 30 g boter
- 100 ml espressokoffie
- 200 g pure chocolade
- 5 eieren, gesplitst
- 175 g witte basterdsuiker
- poedersuiker
- 250 ml slagroom
- 3 zakjes vanillesuiker
- 250 g frambozen

Chocoladeroomijs:
- 5 dl volle melk
- 300 g pure bittere (72 %) chocolade
- 2,5 dl slagroom
- 150 g witte basterdsuiker
- 6 eidooiers
- cacao of kaneelpoeder (voor het serveren)

Bereiding:
Chocoladerol:
Vet de ovenplaat in met boter en bedek met bakpapier. De boter zorgt ervoor dat het papier goed
blijft plakken. Zet een pan kokend water op het vuur. Doe de espresso en de boter in een vuurvaste
kom en zet deze op de pan met kokend water. Breek de chocolade hierboven en laat au bain marie
smelten. Roer regelmatig. Doe het eiwit in een schone, vetvrije kom en klop stijf met een mixer.
Verwarm de oven voor op 150 graden. Klop in een andere kom de eidooiers met de basterdsuiker tot
een lichte crème. Voeg al kloppend de gesmolten chocolade aan het eigeelmengsel toe. Schep het
eiwit in drie porties door de crème. Schep het beslag in een plak van 2-3 cm dik op de bakplaat en
bak in ca. 25 min. gaar. Het beslag blijft vrij zacht, maar mag niet vloeibaar zijn (platte cake). Laat in 2
uur helemaal afkoelen. Bestrooi de cake met poedersuiker. Keer om op een nieuw vel bakpapier en
verwijder voorzichtig het oude vel bakpapier. Klop de slagroom met de vanillesuiker. Verdeel de
slagroom erover en bestrooi met frambozen. Rol met behulp van het bakpapier voorzichtig op. Strooi
er wat extra poedersuiker over
Chocoladeroomijs:
Alle ingrediënten klaarzetten (afgewogen, chocolade in kleine stukjes, eieren gescheiden zodat je de
eidooiers klaar hebt). 2,5 dl melk met chocolade onder roeren heel zachtjes verwarmen tot
chocolade gesmolten is. Mengsel onder roeren laten afkoelen en op kamertemperatuur bewaren. 2,5
dl melk met slagroom en 75 gram suiker aan de kook brengen. Eidooiers met 75 gram suiker licht en
schuimig kloppen. Hete melkmengsel in delen bij eidooiermengsel schenken en steeds blijven roeren.
Mengsel in pan terugschenken en al roerende op heel zacht vuur laten binden. Pan van vuur nemen
en chocolademelk mengsel erdoor roeren. Mengsel onder roeren laten afkoelen en daarna in bak
ijswater terugkoelen , daarna in ijsmachine in ongeveer 30 minuten tot ijs draaien.
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6.) 12-03-2012 Samengesteld door Frans Winkelmolen
Aantal personen: 8
- Wortelcappuccino met sinaasappel
- Kabeljauwballetjes met tomatensaus
- Züricher Geschnetzeltes, een Zwitsers vleessgerecht met rösti en komkommer-bleekselderijsalade
- Grand dessert met 3 variaties

Wortelcappuccino met sinaasappel
Aantal sterren: 3
Ingrediënten:
- 2 schoongeboende sinaasappels
- 30 g boter
- 2 theel. gemalen komijn (djinten)
- 1 theel. chilipoeder
- 400 g wortel, in kleine stukjes
- 500 ml kippenbouillon
- 300 ml volle melk
- 200 ml slagroom

Bereiding:
Rasp de oranje schil dun van de sinaasappels af. Houd 2 theelepels apart voor de garnering. Pers de
vruchten uit. Smelt de boter in een pan en roer de komijn, chilipoeder en de geraspte
sinaasappelschil erdoor. Schep de wortel en sinaasappelsap erdoor, leg de deksel op de pan en
smoor de groente zachtjes 5 minuten. Voeg de bouillon en melk toe en laat de soep nog ca. 10
minuten zachtjes koken. Pureer de soep met een staafmixer en breng op smaak met zout en peper.
Klop de slagroom bijna stijf. Schep de soep in warme koffiekoppen en schep er een lepel slagroom
op. Garneer de room met de achtergehouden sinaasappelrasp en strooi er wat chilipoeder op.
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Kabeljauwballetjes met tomatensaus
Aantal sterren: 3
Ingrediënten:
- 12 eetl. olijfolie
- 2 gesnipperde uien
- 4 fijngesneden tenen knoflook
- 400 g tomaten
- 4 eetl. witte wijn
- 32 fijngesneden blaadjes basilicum
- 500 g kabeljauwfilet
- 1 ei

Bereiding:
Verhit 6 eetlepels olie in een pan. Voeg de ui toe en fruit 5 minuten. Voeg 2 tenen knoflook toe en
bak nog 2 minuten mee. Was de tomaten en snij in kleine blokjes en voeg toe. Breng op smaak met
peper en zout. Laat de saus op laag vuur 20 minuten zacht koken. Voeg op het laatste moment de
helft van het basilicum toe. Pureer de kabeljauw in de keukenmachine of met de staafmixer. Voeg de
rest van de knoflook, het ei en de rest van het basilicum toe. Breng op smaak met peper en zout. Rol
met vochtige handen balletjes ter grootte van een walnoot. Verhit de rest van de olie in een
koekenpan en bak de balletjes in ca. 10 minuten gaar. Serveer met de tomatensaus.
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Züricher Geschnetzeltes, een Zwitsers vleessgerecht met rösti en komkommerbleekselderijsalade
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Geschnetzeltes:
- 500 g kleine champignons
- 4 sjalotten
- 2 eetl. bloem
- zout
- peper
- 60 g boter
- 2 eetl. maïzena
- 6 takjes peterselie
- 2 theel. citroensap
- 2 dl droge witte wijn
- 2 dl vleesfond
- 4 dl slagroom
- 1 kg ongepaneerde kalfsschnitzel
Rösti:
- 800 g iets kruimige aardappelen
- 2 uien
- 2 losgeklopte eieren
- 30 g boter
- 2 eetl. olijfolie

Komkommer-bleekselderijsalade:
- 1 struik bleekselderij
- 1 komkommer
- 1 appel friszuur (bijv. Granny Smith)
- 4 eetl. olijfolie extra vierge
- 1 eetl. rode wijnazijn
- 2 theel. grove mosterd

Bereiding:
Geschnetzeltes:
Champignons in plakjes, kalfsvlees in reepjes, sjalotten snipperen en peterselie fijnhakken. In een
kom de bloem mengen met peper en zout. Vleesreepjes door de bloem scheppen. Een bord
voorverwarmen. In een pan de helft van de boter smelten en al omscheppend de vleesreepjes
ongeveer 5 minuten bakken. Vlees op voorverwarmd bord leggen. De rest van de boter in dezelfde
pan verhitten en sjalotten er in fruiten,champignons erbij en het citroensap, fruiten. De wijn erbij
schenken en onbedekt laten inkoken tot de helft. Intussen de vleesfond, slagroom en maïzena goed
mengen. Dit mengsel aan de champignons toevoegen, samen met de kalfsreepjes aan de kook
brengen en daarna 8 minuten laten sudderen. Op smaak brengen met zout en peper, bestrooien met
peterselie.
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Rösti:
Schil de aardappelen. Rasp de aardappelen en de uien grof boven een schaal. Voeg de eieren toe en
meng goed. Voeg naar smaak peper en zout toe. Verhit de boter en de olie in een koekenpan met
antiaanbaklaag en bak het aardappelmengsel met de deksel op de pan 8 min. op middelhoog vuur.
Schuif de rösti op een groot bord, leg er een tweede bord bovenop en keer de borden. Schuif de rösti
met de ongebakken kant naar beneden terug in de pan en bak nog 6 minuten zonder deksel. Snijd de
rösti in vier punten.
Komkommer-bleekselderijsalade:
Verwijder de stronk van de bleekselderij en schil de stengels met een dunschiller. Snijd de stengels in
dunne plakjes. Halveer de komkommer in de lengte en schep met een theelepel de zaadlijsten eruit.
Snijd de komkommer¬helften in plakjes. Snijd de ongeschilde appel in vieren, verwijder het klokhuis
en snijd het vruchtvlees in blokjes. Klop in een kom een dressing van de olie, azijn en mosterd. Breng
op smaak met peper en zout. Voeg de bleekselderij, komkommer en appel toe en schep om.
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Grand dessert met 3 variaties
Aantal sterren: 3
Ingrediënten:
- 500 ml slagroom
- 12 passievruchten
- 8 schuimkransjes roze en wit
- 200 g chocolade extra puur orange
- 5 ontdooide vellen filodeeg
- 1 losgeklopt ei
- 8 eetl. gemalen kokos
- 10 eetl. poedersuiker +
extra voor de garnering
- 2 schoongeboende limoenen,
- 250 g mascarpone

Bereiding:
Klop 300 ml slagroom luchtig. Schep met een kleine lepel het vruchtvlees uit 8 passievruchten. Breek
de schuimkransjes in grove kruimels en spatel deze, samen met de passievruchtpulp, luchtig door de
slagroom. Schep het mengsel in de 8 openingen van de siliconen vorm of in 8 kleine bakjes. Laat ca.
1,5 uur in de vriezer opstijven.
Smelt de chocolade in een pannetje dat in een iets grotere pan heet water hangt (au bain-marie).
Laat afkoelen. Klop de rest van de slagroom en spatel de afgekoelde chocolade erdoor. Verdeel over
8 borrelglaasjes en laat ca. 1 uur in de koelkast opstijven.
Verwarm de oven voor op 180 graden. Snijd de vellen filodeeg op de vouwlijnen door en snijd de
banen vervolgens doormidden zodat u 6 gelijke rechthoeken krijgt. Bestrijk ze met een kwastje met
losgeklopt ei en leg er een rechthoek bovenop. Druk goed aan. Bestrijk nogmaals met ei en snijd ze
diagonaal doormidden. Strooi er tot slot 4 el kokos over.Leg ze op een met bakpapier bedekte
bakplaat en bak ze in het midden van de oven in 8-10 minuten goudbruin. Laat de koekjes afkoelen
en bestrooi dun met 2 el poedersuiker. U hebt 3 koekjes p.p. nodig, dus u houdt er een paar over. De
koekjes breken snel, dus het is handig om wat reserve te hebben.
Doe de resterende kokos in een kom, schenk er 4 eetlepels heet water bij en laat even wellen. Rasp
de groene schil van de limoenen en pers ze uit. Meng het rasp, het sap, de kokos en 6 eetlepels
poedersuiker door de mascarpone.
Bestrooi 8 grote borden met poedersuiker. Leg op elk bord een koekje. Beleg ieder koekje met een
schepje mascarponemengsel, bedek met het tweede koekje, schep er weer wat mascarpone op en
leg er het laatste koekje op. Neem vlak voor het opdienen het passievruchtroomijs uit de vriezer.
Duw het ijs uit de vormpjes en leg op de borden. Schep de pulp van de resterende passievruchten
erover. Zet tot slot een borrelglaasje chocolade-sinaasappelcrème op elk bord.
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7.) 16-04-2012 Samengesteld door Rob Drissen
Aantal personen: 8
- Soep van knolselder en pastinaak
- Salade van lauw warme peertjes met geitenkaas en walnoot
- Gemarineerde varkenshaas met paddestoelenroomsaus, aardappelpuree met knoflook en
gekarameliseerde witlof
- Mango strattiatella in een ananas likeur soep

Soep van knolselder en pastinaak
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 500 g knolselder in blokjes gesneden
- 500 g pastinaak in blokjes gesneden
- 300 g gesnipperde ui
- 2 takjes tijm
- 4 laurierblaadjes
- 1,5 l kippenbouillon
- boter
- peper
- zout
- 8 plakjes toastbrood
- olie

Bereiding:
Smelt wat boter, voeg de gesneden groenten, de takjes tijm en de laurierblaadjes toe en giet er de
kippenbouillon bij. Kook de soep ongeveer 30 minuten. Neem de tijmtakjes en de laurierblaadjes
eruit en mix de soep. Breng ze op smaak met peper en zout. Snij het toastbrood in kleine blokjes. Bak
de croutons in wat olie tot ze mooi goudbruin zijn. Schep ze uit en laat ze uitlekken op keukenpapier.
Serveer in diepe borden.
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Salade van lauw warme peertjes met geitenkaas en walnoot
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 400 g veldsla
- 4 grote peren
- 200 g geitenkaas
- 200 g gepelde walnoten
- balsamicoazijn
- olijfolie
- peper
- zout

Bereiding:
Was de sla en leg op de borden. Schil de peren en snij deze in partjes. Bak de peren in een pan
rondom bruin. Leg deze op de veldsla en verdeel de geitenkaas en de walnoten over de borden.
Maak een dressing met balsamicoazijn, olijfolie, peper en zout. Sprenkel de dressing eroverheen.
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Gemarineerde varkenshaas met paddestoelenroomsaus, aardappelpuree met
knoflook en gekarameliseerde witlof
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Varkenshaas met paddestoelenroomsaus:
- 4 flinke varkenshaasjes
- 5 dl rode wijn
- 4 dl rode port
- 10 gekneusde jeneverbessen
- 4 laurierblaadjes
- 80 g boter
- 4 dl wildfond
- 2 dl slagroom
- 500 g cantharellen
- koude klontjes boter
- zout
- peper

Aardappelpuree met knoflook:
- 2 kg kruimige aardappelen
- scheutje olie
- 2 dl slagroom
- 2 dl melk
- 200 g boter
- 10 g zout
- 3 knoflooktenen
- gehakte peterselie
- snufje versgemalen nootmuskaat

Gekarameliseerde witlof:
- 8 stronken witlof
- 8 eetl. suiker
- 6 eetl. olijfolie
- 2 appels in blokjes gesneden
- peper
- zout

Bereiding:
Varkenshaas met paddestoelenroomsaus:
Varkenshaasjes inwrijven met zout en versgemalen peper. In schaal leggen en rode wijn, port,
jeneverbessen en laurierblaadjes erover schenken. Varkenshaas afgedekt in de koelkast minstens 24
uur marineren. Het vlees uit de marinade nemen en droogdeppen.
In een grote koekenpan boter verhitten en varkenshaasjes in 15-20 minuten gaar bakken. De
varkenshaasjes uit de pan nemen en warmhouden onder aluminiumfolie. Snij de cantharellen in
reepjes en bak deze in een andere koekenpan in wat boter tot het vocht verdampt is. De wildfond en
3 dl gezeefde marinade door het braadvocht roeren. De saus op hoog vuur laten inkoken tot
ongeveer de helft. Voeg de slagroom toe en breng het op smaak met zout en peper. Eventueel van
het vuur af koude boter door de saus kloppen (monteren). Snijd de varkenshaasjes schuin in plakken.
Roer de cantharellen door de saus. Beetjes saus naast het vlees schenken en de rest apart serveren.
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Aardappelpuree met knoflook:
Kook de aardappelen in ruim water (in het water een scheut olie) met wat zout gaar. Verhit
ondertussen boter, melk en slagroom in een steelpan tot het mengsel kookt. Check of de aardappels
gaar zijn en laat ze nog even op het laagste vuur in de pan, zonder deksel, uitdampen. Zo worden ze
mooi droog. Pureer de aardappels zo heet mogelijk met een pureeknijper. Knijp 3 knoflooktenen met
de knoflookpers en meng dit onder het aardappelkruim. Roer het kokend hete melkmengsel door de
puree en breng de puree op smaak met het zout, peper en nootmuskaat.
Gekarameliseerde witlof:
Doe een beetje olijfolie in een pan. Als de olie goed heet is doe er dan 8 grote eetlepels suiker bij.
Natuurlijk goed roeren. Daarna voegen we er 8 stronken gesneden witlof bij. De witlof goed blijven
roeren. Na 1 minuut de appelblokjes toevoegen en dit alles zo’n 3 minuten laten bakken. Nu het vuur
wat lager zetten en het witlof/appel mengsel zo’n 10 minuten laten sudderen. Naar smaak peper en
zout toevoegen.
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Mango strattiatella in een ananas likeur soep
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Mango strattiatella:
- 500 g gepureerde mango
- 2 citroenen
- 100 g suiker
- 3 dl slagroom
- scheutje fruit likeur
- 4 eetl. splitters van
donkere chocolade
Ananas likeur soep:
- 0,5 verse ananas
- 5 eetl. suiker
- scheut citroensap
- 3 dl slagroom
- verse munt
- scheutje grand manier
Bereiding:
Mango strattiatella:
Schil de mango en pureer deze in de blender of met de staafmixer tot een gladde puree. Verwarm de
mango saus met het citroensap en de suiker totdat deze is opgelost. Dan koelen op een ijsblok met
water. Klop de room op tot halve dikte (zonder suiker). Spatel de gekoelde mango erdoor en breng
het op smaak met de fruit likeur. Schep het in de ijsmachine (moet misschien in 2 keer) en draai het
20 minuten totdat het licht gaat binden. Schep dan de chocolade erdoor. Draai het geheel af tot een
zacht romig ijs.
Ananas likeur soep:
Maak de ananas schoon. De ananas met kern, suiker en citroensap in de blender zeer fijn malen (ca 5
minuten). Dan uit de machine halen en door een zeef drukken. De room half opkloppen en de ananas
erdoor roeren. Op smaak brengen met de grand manier. Vlak voor het serveren de koude soep in
diepe borden verdelen en hierin een bolletje mango ijs scheppen. Garneren met eventueel met
slagroom, chocolade splitters en verse munt.
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8.) 11-06-2012 Samengesteld door Dimitri Peeters
Aantal personen: 8
- Groene-aspergesoep met kipcrostini
- Lauwwarme salade van kalkoenmedaillons in tomaat-dragonsaus
- Gegrilde asperges met kabeljauw
- Tompouce Napoleon van melkchocolade en appel-rozemarijnijs

Groene-aspergesoep met kipcrostini
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 1400 ml kippenbouillon (van tablet)
- 2 kipfilets
- 1000 g groene asperges
- 10 eetl. olijfolie
- 2 gesnipperde sjalotten
- 2 theel. scherpe mosterd
- 1 pistolet
- 2 teentjes geperste knoflook
- 2 dl slagroom

Bereiding:
Grill voorverwarmen op 175 graden. Bouillon tegen de kook aanhouden en hierin kipfilet in ca. 10
minuten gaar pocheren. Uit pan nemen en laten afkoelen. Asperges schoonmaken en in 3 stukken
snijden. In pan 1 eetlepel olie verhitten en sjalot 2 minuten fruiten. Bouillon, mosterd en asperges
toevoegen. Afgedekt ca. 15 minuten zachtjes laten koken. Na 10 minuten aspergekopjes uit soep
nemen. Rest van olie en knoflook mengen en sneetjes pistolet hiermee bestrijken. Brood onder grill
in ca. 3-4 minuten krokant en goudbruin roosteren. Van kipfilet schuin 8 plakken snijden. Crostini's
beleggen met kipfilet en aspergekopje. Aspergesoep met staafmixer pureren. Slagroom erdoor
roeren en op smaak brengen met zout en peper. Soep over kommen verdelen. Crostini in soep
leggen of erbij serveren.
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Lauwwarme salade van kalkoenmedaillons in tomaat-dragonsaus
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 8 (tros)tomaten
- 4 teentjes knoflook
- 100 g gerookt ontbijtspek
- 2 eetl. olijfolie
- 500 g kalkoenmedaillons
- 4 theel. gedroogde dragon
- 2 eetl. balsamicoazijn
- 250 ml koksroom
- zout
- peper
- 200 g jonge bladsla
- mini ciabattas
- 24 zwarte olijven zonder pit

Bereiding:
Tomaten inkruisen en enkele seconden in kokend water onderdompelen. Tomaten ontvellen, van
zaadjes ontdoen en in stukjes snijden. Knoflook pellen en snipperen. Ontbijtspek in dunne reepjes
snijden.
In koekenpan olie verhitten. Spek in ca. 3 minuten knapperig bakken en uit pan nemen. In bakvet
kalkoenmedaillons in 2 à 3 minuten rondom bruin bakken. Knoflook, tomaten en dragon aan kalkoen
toevoegen en geheel goed omscheppen. Vuur iets lager draaien en mengsel ca. 1 minuut laten
pruttelen. Balsamicoazijn toevoegen en geheel goed doorroeren. Koksroom erdoor scheppen. Saus
ca. 1 minuut doorwarmen. Op smaak brengen met zout en peper. Sla over acht bordjes verdelen en
kalkoenmedaillons erop leggen. Tomaten-dragonsaus erover schenken en salade garneren met
spekjes en olijven.
Lekker met mini-ciabattas.
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Gegrilde asperges met kabeljauw
Aantal sterren: 3
Ingrediënten:
- 1500 g aardappelen
- 200 g boter
- 4 eetl. amandelschaafsel
- 2000 g witte asperges
- 1000 g kabeljauwfilet ;
- 12 bosuitjes in ringetjes
gesneden
- 100 ml droge witte wijn

Bereiding:
Schil de aardappelen en kook ze 15 minuten in water met zout. Laat ca. 30 minuten afkoelen tot
kamertemperatuur en snijd in vieren. Verhit de helft van de boter in een ruime koekenpan en bak de
aardappelen in ca. 12 minuten goudbruin. Keer regelmatig.
Verwarm ondertussen de oven, met bakplaat, voor op 200 graden. Rooster het amandelschaafsel in
een koekenpan zonder olie of boter in ca. 3 minuten goudbruin. Schil de asperges en verwijder de
houtachtige onderkant. Verhit de grillpan en gril de asperges, afhankelijk van de dikte, in 6-12
minuten gaar. Keer regelmatig.
Verdeel ondertussen de kabeljauw in 8 stukken, leg op een stuk bakpapier en bestrooi met peper en
zout naar smaak. Leg, als de asperges bijna gaar zijn, het bakpapier met kabeljauw op de hete
bakplaat ca. 6 minuten in de oven. Verhit de rest van de boter en fruit de bosui 2 minuten. Voeg de
wijn toe en kook 1 minuut. Voeg op het laatste moment het amandelschaafsel toe.
Verdeel de asperges over 8 borden, leg de vis ernaast en schep de saus erover. Serveer met de
aardappelen.
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Tompouce Napoleon van melkchocolade en appel-rozemarijnijs
Aantal sterren: 3
Ingrediënten:
- 8 vellen filobladerdeeg
- 2 takjes rozemarijn
- 4 groene appels (Granny Smith)
- 450 g suiker
- 2 blaadjes gelatine
- 50 g boter
- 2 eetl. cacaopoeder
- 400 g reepjes melkchocolade

Bereiding:
Filodeeg laten ontdooien. Oven voorverwarmen op 150 graden. Rozemarijn van takje rissen en
fijnhakken. Appels schillen en in stukjes snijden. In pan appel met 400 g suiker, rozemarijn en 12 dl
water aan de kook brengen en in ca. 10 minuten tot moes koken. In kom met koud water gelatine ca.
5 minuten weken. Met keukenmachine appelmengsel tot fijne puree mengen. Gelatine uitknijpen en
al roerende in puree oplossen. Laten afkoelen. In pannetje boter smelten. Vellen filodeeg elk in 4
rechthoekige stukken snijden. Bakplaat bekleden met bakpapier. 8 stukken filodeeg erop leggen.
Bestrijken met gesmolten boter en wat cacao en suiker erover strooien. 8 stukken filodeeg erop
leggen, weer bestrijken met boter en bestrooien met cacao en suiker. Herhalen, zodat stapeltjes van
3 velletjes filodeeg ontstaan. In midden van oven in ca. 10 minuten goudbruin bakken. Laten
afkoelen. Boven kom chocolade breken. Kom in ruim kokend water hangen en chocolade al roerende
laten smelten. Laten afkoelen tot deze dik vloeibaar wordt. Plasticfolie op aanrecht uitspreiden en
chocolade hierop uitstrijken tot rechthoekige lap ter grootte van vel filodeeg. In ca. 10 minuten laten
opstijven. Chocolade in rechthoekige stukken snijden.
In ijsmachine appelmoes in ca. 30 minuten tot sorbetijs draaien (of appelmoes in diepvriezer in ca. 3
uur laten bevriezen en na 2 uur met staafmixer nogmaals pureren). Op acht borden filodeegblaadjes
leggen. Met ijsbolletjestang hierop 2 bolletjes appel-rozemarijnijs scheppen. Afdekken met blaadje
van chocolade.
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