De authentieke chocolademousse

Ingrediënten (+/- 4 personen)







1 bloedsinaasappel " à vif "1 gesneden (in partjes)
4 dl crème anglaise
100 g Côte d’Or Culinaire
2 dl volle melk
4 eiwitten
2 dl room 40%

Bereiding
Klop de eiwitten tot een stevige, witte massa. Warm de melk op tot zo’n 70°C met Côte d’Or
Culinaire chocolade tot deze volledig opgelost is. Laat afkoelen.
Klop de room op tot een vloeibare massa, niet te stevig, hij moet nog licht vloeibaar blijven zoals
yoghurt. Meng deze met de afgekoelde chocolademelk en spatel er daarna voorzichtig de opgeklopte
eiwitten onder. Laat gedurende een viertal uur opstijven in de koelkast.
Snij de bloedsinaasappel ‘à vif” door met een mes de schil en het onderliggende witte velletje
verwijderen.
Dresseer een lepel crème anglaise op het bord met daarbij enkele bloedsinaasappelpartjes.
Schik daartussen 2 mooie quenelles chocolademousse. Doe dit met 2 warme eetlepels: je schept de
mousse van de ene lepel naar de andere.
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Moelleux met een hart van chokotoff

Ingrediënten (+/- 4 personen)








150 g Côte d’Or Noir de Noir
2 eieren
2 eierdooiers
60 g griessuiker
60 g zelfrijzende bloem
50 g gesmolten boter
4 chokotoffs

Voor de saus
 2 dl agrumsap
 20 g rietsuiker
Bereiding
Warm de oven voor op 230 °C.
Warm in een kommetje de boter op met de Côte d’Or chocolade, in stukjes gebroken, tot deze
helemaal gesmolten is. Neem van het vuur.
Meng de 2 volledige eieren met de 2 eierdooiers, de suiker en de bloem. Klop tot een gladde massa.
Meng er nu de gemolten chcolade onder tot een mooi glanzend chocoladebeslag.
Verdeel het beslag in siliconenvormpjes of beboterde en gebloemde bakvormpjes.
Stop een lekkere Côte d’Or Chokotoff in je chocoladebeslag en bak gedurende 6 à 7 minuten in je
voorverwarmde oven. De karamel zal mooi smelten.
Laat de moelleux nog een tweetal minuten rusten alvorens uit de vorm te halen.
Voor de saus: kook het agrumsap in met de suiker tot een stroperige saus.
Serveer een lepeltje van deze saus op een bord en schik daarop de moelleux. Spannend om open te
lepelen en de nog warme, vloeibare chocolade te proeven !
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Krokante koekjes met pure chocolade

Ingrediënten (+/- 40 koekjes)






120 g chocolade puur (50% cacao)
60 g boter (op kamertemperatuur)
60 g donkere rietsuiker of kandijsuiker
1 ei
200 g zelfrijzende bloem

Bereiding
Laat de chocolade smelten in een bain-marie.
Klop de op kamertemperatuur gebrachte boter met rietsuiker op tot een zachte crème.
Meng deze crème met het hele ei, zeef er daarna de bloem op en meng tot een mooie massa.
Men er nu de gemolten chocolade onder en meng opnieuw tot alles één geheel vormt.
Laat het deeg minstens een uur rusten in de koelkast.
Warm de oven voor op 190 °C.
Vorm gelijke bolletjes van het deeg en leg ze op een ovenplaat bedekt met bakpapier.
Bak de koekjes af in de oven gedurende 10 minuten.
Laat afkoelen.
Tip
Stop in ieder bolletje een klein stukje fondant chocolade of een bak-vaste chocolade druppel
(Callebaut).
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Saltimbocca van griet met erwtencoulis

Ingrediënten (8 personen)













16 grietfilets
16 plakjes prosciutto
300 ml room
300 ml kippenbouillon
300 g erwtjes, diepvries
200 g peultjes
200 g fijne boontjes
1 sjalot
150 g kruidenkaas
boter
16 salieblaadjes
nootmuskaat, peper en zout

Bereiding
Verwarm de oven voor op 180°C.
Leg de plakjes prosciutto op een werkvlak. Leg op elk plakje een drooggedepte visfilet. Leg er een
lepeltje kruidenkaas op. Rol op, leg er een sa lieblaadje op en steek vast met een prikker. Leg alle
saltimbocca in een ingevette ovenschaal. Zet 15 à 20 minuten in de warme oven.
Laat intussen de room koken met de kippenbouillon. Voeg er 250 g erwtjes aan toe. Kook ze in
ongeveer 10 minuten gaar. Mix met de staafmixer of in de blender. Werk af met peper, zout en
nootmuskaat.
Pel en snipper het sjalotje. Fruit het aan in wat boter en voeg er daarna de peultjes, de boontjes en
de resterende erwtjes. Roerbak tot de groentjes beetgaar zijn. Breng op smaak met peper en zout.
Doe wat van de erwtencoulis op de borden. Leg er de saltimbocca bij en de gewokte groentjes.
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Boekweitpannenkoek met serrano, appel en stroop

Ingrediënten (4-6 personen)
voor het deeg
 250 g boekweitmeel
 150 g zelfrijzende bloem
 6 dl melk
 4 eieren
 1 el maïsolie
 1 el suiker






3 el smout
10 el appel- of perenstroop
3 appels
8 sneetjes Serrano ham
1 bot waterkers

Bereiding
Meng de bloem met het boekweitmeel. Meng de eieren met de melk. Klop los. Voeg een deel melk
toe aan de bloem. Roer zeer goed zodat er geen klonters zijn. Voeg nu de rest van de melk toe.
Roer er nog een eetlepel suiker en maïsolie onder.
Schil twee appels. Snij ze in blokjes. Stoof ze aan in een eetlepel smout.
Snij de derde appel in flinterdunne schijfjes en daarna in reepjes of julienne
Smelt een koffielepel smout in de pan. Voeg twee sneetjes serranoham toe. Bak licht krokant. Giet
er een pollepel beslag over. Bak mooi aan en draai om. Haal uit de pan en herhaal alles opnieuw.
Serveer de boekweitkoek met stroop, appel en waterkers.
Tip
Om het deeg luchtiger te maken kan je de eieren scheiden en het eiwit opkloppen.
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Rabarbercompot met honing

Ingrediënten




500 g rabarber
40 g acaciahoning
20 g vanillesuiker

Bereiding
Maak de rabarber schoon, was ze en snij ze in stukken. Doe alles in een kookpot, samen met de
honing. Laat ongeveer 20 minuten pruttelen tot de rabarber goed zacht is.
Giet de jam over in een kom, dek af met een vel huishoudfolie en laat afkoelen.
Zet dan pas in de koelkast.
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Gehaktballen in stout, met veldsla, witloof en aardappelen

Ingrediënten (4-6 personen)
Voor de gehaktballen
 1 kg gemengd gehakt (varken/rund)
 1 eetlepel graanmosterd
 een scheutje Engelse saus
 2 eieren
 nootmuskaat
 50 g paneermeel
Voor de saus
 2 uien
 5 dl stout (2 flesjes)
 1 eetlepel bloem
 1 eetlepel mosterd
 2 eetlepels Loonse of Luikse stroop
 3 takjes tijm en 3 blaadjes laurier
Om erbij te serveren
 1 kg aardappelen (loskokend)
 200 g veldsla
 2 stronkjes (grond)witloof
 2 eetlepels mayonaise
Bereiding
Stort het gehakt in een mengkom en prak het met een vork. Schep er graanmosterd bij en voeg een
scheutje van de Engelse saus (worcestershire) toe. Voeg nog enkele druppels tabasco toe en breek
er het ei in. Meng het vlees zorgvuldig, proef en beslis of er extra’s in moeten. Rasp er een flinke
snuif muskaatnoot bij en eventueel wat zout. Voeg een deel paneermeel toe en meng. Het
gehaktmengsel moet voldoende vast zijn, en tegelijk ook sappig. Rol het vleesmengsel tot flinke
gehaktballen. Geef ze gerust een diameter van 4 tot 5 centimeter. Verhit een braadpan op een
matig vuur en smelt er een klont boter in. Bak de gehaktballen tot ze een goudbruin korstje hebben.
In de kern hoeven ze niet gaar te zijn.
Spoel je werkplank schoon en snipper de uien grof. Schep de ballen uit de pot en zet ze opzij. Doe
nu de uisnippers in de stoofpot waarin je het vlees hebt voorgebakken. Voeg eventueel extra boter
toe. Laat de snippers ui wat kleuren en karamelliseren. Strooi een laagje bloem over de uien, roer
en laat alles kort bakken. Schenk de stout (of het bruin bier) erbij en roer. Werk de saus af met wat
Loonse of Luikse stroop, mosterd, takjes tijm en wat laurier. Kruid de saus met peper en zout. Leg
de gehaktballen erin. Zet het deksel (gekanteld) op de pot en laat de gehaktballen zo'n 30 minuten
meepruttelen.
Kook de aardappelen gaar in water met een snuifje zout. Giet ze tijdig af en laat het restje water op
de bodem van de pot verdampen. Neem een ruime mengschaal en schep er mayonaise in. Spoel de
veldsla schoon. Snij het witloof in fijne reepjes en doe ze samen met de veldsla in de slakom met
verdunde mayonaise. Voeg peper en zout toe en meng de sla.
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Witloof met hesp in de oven

Ingrediënten (+/- 4 personen)
Voor de witloofrolletjes
 8 stronkjes (grond) witloof (2 per persoon)
 8 klontjes (ambachtelijke) gekookte ham (tot 2mm dik)
 klontje boter
 snuifje nootmuskaat
Voor de kaassaus
 200 g gemalen kaas (emmentaler + extra om af te werken)
 7 1⁄2 dl (half) volle melk
 kookvocht van het witloof (zie hoger)
 40 g bloem
 40 g boter
 1⁄2 citroen
 snuifje nootmuskaat
Bereiding
De witloofrolletjes
Met de punt van een aardappelmesje verwijder je het taaie gedeelte onderaan de witloofstronkjes.
Snij een ronde inkeping, zodat er geen blaadjes loskomen.
Smelt een klontje boter in een brede kookpot op een matig vuur. Schik de stronkjes witloof in de
bruisende boter en kruid ze met een snuif zout, wat peper en nootmuskaat. Laat de stronkjes heel
even bakken en schenk er vervolgens water bij, tot het witloof half onder staat.
Knip of scheur een rondje uit een vel bakpapier, ter grootte van de pot met witloof. Leg het papier
pal bovenop de groente en stoof de stronkjes beetgaar. Prik af en toe in een stronkje om de garing
te controleren. Dikke stronkjes zullen langer garen.
Laat zoveel mogelijk kookvocht uit het witloof lekken. Knijp ook even in de stronkjes want je wil
geen eindresultaat met een waterige kaassaus. Bewaar het vocht waarin de stronkjes stoofden.
Rol de stronken één voor één in een dikke snee gekookte ham (of enkele dunne plakjes). Schik de
rolletjes in een grote ovenschaal.
De kaassaus
De basis van de saus is een klassieke roux. Smelt daarvoor de boter in een pot op een matig vuur
en voeg de bloem eraan toe. Laat het mengsel al roerend opdrogen, maar kijk uit dat de roux niet
aanbakt. Zodra je een biscuitgeur ruikt, schenk je het restje kookvocht van het witloof én de melk in
de pot. Blijf geduldig doorroeren met een garde tot de saus bindt en je een gladde lichtgebonden
bechamelsaus bekomt. Laat de saus heel kort koken. Vermijd een te dikke saus. Om ze meer
vloeibaar te maken, voeg je wat extra melk toe.
Neem de pot weg van het vuur. Meng de gemalen kaas door de warme saus tot de sliertjes erin
weggesmolten zijn. Hou een deel van de kaas opzij voor de afwerking.
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Kruid de saus naar smaak met peper, zout en muskaatnoot. Voeg er een bescheiden scheutje
citroensap aan toe.
Een scheutje citroensap doet wonderen. Het beetje zuur geeft de saus meer ‘diepte’ en zet aan om
er met eens zoveel smaak van te blijven eten.
Afwerking
Verhit de ovengrill.
Giet de warme kaassaus over de witloofrolletjes totdat ze er bijna helemaal in baden.
Strooi de rest van de gemalen kaas gelijkmatig over de ovenschotel.
Plaats het gerecht 10 tot 15 minuten onder de hete grill tot er een goudgeel korstje verschijnt en de
saus langs de randen bubbelt.
Serveer met aardappelpuree
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Steak-friet met sla en béarnaise

Ingrediënten (+/- 4 personen)
Voor de vleesbereiding
 1 kg entrecote (zo'n 5 cm dik)
 scheutje olijfolie
 grof zeezout
Voor de gastrique (sausbasis)
 5 dl dragonazijn
 5 dl water
 5 dl witte wijn
 2 sjalotten
 2 teentjes look
 10 peperbollen
 3 takjes tijm
 3 blaadjes laurier
 enkele peterseliestengels
 enkele stengels verse dragon
Voor de béarnaise
 150 g boter
 3 eieren
 3 eierdopjes gastrique (zie hoger)
 1⁄2 citroen
 enkele takjes dragon
 enkele takjes kervel (naar smaak)
Bereiding
Haal het vlees op voorhand uit de koelkast, zodat het op kamertemperatuur kan komen.
Verwarm de oven voor tot 160°C.
De gastrique, de basis voor de béarnaise
Maak bij voorkeur meteen een grote hoeveelheid, want de gastrique kan je zonder probleem
invriezen in porties. Ideaal voor je volgende steak-béarnaise.
Neem een maatbeker doe er het water, de witte wijn en de dragonazijn in. Verwarm het mengsel op
een matig vuur. Kneus de tenen look, pel de sjalotten en snij ze grof. Doe ze in het azijnmengsel
samen met de gekneusde peperbollen, dragonstengels, peterseliestengels, tijm en de laurier.
Laat het mengsel rustig inkoken tot er één derde van overblijft. Giet de ‘gastrique’ door een zeef,
hou de nodige hoeveelheid opzij en vries de rest van deze sausbasis geportioneerd in.
De sla met frieten voorbereiden
Schil de aardappelen en snij ze in frieten van gelijke dikte. Pocheer de reepjes in frietvet van 140°C,
tot ze gaar zijn tot in de kern. Laat de frieten nadien uitlekken en afkoelen op een keukendoek.
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Spoel de kropsla schoon en pluk de blaadjes los. Gebruik zeker het knapperige kropslahart. Laat het
groen goed uitlekken.
Snipper de sprieten bieslook, snij de gepelde sjalot in fijne halve ringen en meng ze met de sla.
Voeg pas olie, azijn, peper en zout toe, kort voor je serveert. Zo blijft de sla fris en knapperig.
Het vlees
Verhit de grillpan op een stevig vuurL Geef ze ruim de tijd om gloeiend heet te worden. Laat de
ribbelpan gerust 10 minuten verhitten.
Kruid de entrecote langs beide zijden met voldoende peper en zout. Druppel er een zeer bescheiden
scheutje olijfolie over en strijk het vet open.
Leg de dikke entrecote in de gloeiende grillpan. Laat het vlees 2 minuten onaangeroerd liggen en
draai de lap nu een kwartslag. Grill het nog 2 minuten en dan ontdek je wellicht het mooi
ruitjespatroon van een ‘gequadrilleerde steak. Draai het vlees om en geef de ommezijde een korte
grillbeurt van 1 minuut. (Het ruitjespatroon blijft beperkt tot 1 zijde.)
Leg het stuk gegrild (of kortgebakken) vlees vervolgens op de rooster van de voorverwarmde oven,
of in een warme ovenschaal. Zo kan de ovenwarmte (160°C) de hele entrecote gelijkmatig garen.
Plaats onder het vlees een ovenschaal om vleessappen op te vangen. Gaar de (dikke) entrecote 15
tot 25 minuten per kilogram, hou het op 10 minuten voor vlees dat je ‘saignant’ serveert.
(Dus bv. 800g vlees bakt 8 tot 20 minuten.)
Haal het vlees uit de oven, draai de lap om en laat de entrecote nog 10 tot 20 minuten relaxen
onder zilverpapier.
De béarnaise
Doe de boter in een pannetje en smelt ze op een zacht vuur. Nadien kan je (desgewenst) de boter
klaren. Schep de vlokken eiwit uit de goudgele gesmolten boter. (Da’s de klassieke regel, maar het
is geen absolute must om een geslaagde béarnaise te bereiden.)
Breek de eieren en verzamel de dooiers in een sauspan. Klop ze alvast even los met een garde.
Voeg de nodige hoeveelheid ‘gastrique’ toe en klop beide ingrediënten schuimig met de garde.
Verwarm het mengsel op een zacht vuur en blijf onophoudelijk kloppen in een 8-patroon. Blijf
doorgaan tot je een schuimige mousseline verkrijgt, waarin de garde sporen nalaat.
Schenk de gesmolten boter beetje bij beetje bij het schuimige mengsel van eidooiers en gastrique
en blijf de hele tijd kloppen met de garde tot je béarnaisesaus overhoudt.
Breng de saus op smaak met peper, zout en een scheutje citroensap. Snipper de blaadjes verse
dragon fijn. Doe hetzelfde met de kervel en meng de verse kruiden door de warme saus.
Afwerken en serveren
Geef de frieten hun finale bakbeurt op 180°C en werk de sla af.
Neem een scherp vleesmes en snij de warme entrecote in plakken van een kleine centimeter breed.
Strooi eventueel een beetje grof zeezout over de lapjes.
Serveer iedereen z’n portie vlees met sla en frietjes. Lepel wat verse béarnaise over en langs de
malse entrecote en zet de rest van de saus op tafel.
Tip
Dragonazijn maken: Prop een glazen fles vol met takjes verse dragon. Schenk er natuurazijn in en
laat de fles enkele weken in de kast staan. Nu heb je een huisgemaakte dragonazijn, ideaal om
béarnaise te bereiden of om in vinaigrettes te verwerken
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Vol-au-vent

Ingrediënten (+/- 4 personen)
Voor de kip gegaard in bouillon
 1 hoevekip
 3 l water of meer
 4 stengels selder
 3 dikke wortels
 2 stronkjes preien
 3 uien
 4 teentjes look
 4 takjes tijm
 4 blaadjes laurier
 2 takjes rozemarijn
 Evt bussel peterseliestengel
 15 bolletjes zwarte peper
 2 kruidnagels
 zout
Voor de bladerdeegkoekjes
 2 vellen bladerdeeg (kant-en-klaar)
 1 ei
Voor de velouté met kip
 300 g gehakt
 250 g kleine Parijse champignons
 1 teentje look
 1⁄2 citroen
 1 1⁄2 l kippenbouillon
 1 1⁄2 dl room
 80 g bloem
 60 g boter
 1 ei
 1 eetlepel broodkruim
 scheutje madeirawijn (of sherry)
 nootmuskaat
Voor de hollandaisesaus (optioneel)
 3 eieren
 250 g boter
 2 dopje witte wijn (dopje = een halve eierschaal)
 1 dopje water
 1⁄2 citroen
 snuifje cayennepeper, snuifje zout
Bereiding
Verwarm de oven voor tot 180°C
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De bouillon
Bereid een ketel met een groentebouillon. Breng een ruime hoeveelheid water aan de kook. Spoel
alle groenten, snij ze grof en verhuis ze naar de grote pot met water. Voeg de verse kruiden, wat
zout en de specerijen toe. De bolletjes peper kneus je bij voorkeur in de vijzel.
Laat de bouillon kort sudderen en leg er vervolgens de kip in. Dompel de kip niet onder in een ketel
koude bouillon. Laat de kippenbouillon een uurtje koken. Gebruik een schuimspaan om tussendoor
het vet en onzuiverheden weg te scheppen. Schep de gare kip uit de pot en laat ze afkoelen.
Zeef de bouillon. Een deel ervan heb je straks nodig voor het garen van de gehaktballetjes en de
bereiding van de saus. De overschot kan je invriezen en later gebruiken voor diverse soepen.
Bladerdeegkoekjes
Maak zelf de bladerdeegkoekjes om de vulling in te scheppen. Klop een dooier los met een klein
beetje water. Steek per gebakje een zestal ringen uit het vel bladerdeeg. Gebruik hiervoor een grote
dresseerring. Steek uit vier van elke zes lapjes een rondje met behulp van een kleinere
dresseerring. Bouw elk kuipje op: onderaan een ronde lap, daarboven vier ‘ringen’ van bladerdeeg,
en bovenaan opnieuw een ronde lap. Lijm alle onderdelen aan mekaar met een laagje losgeklopte
dooier. Strijk ook eigeel over de bovenkant van het gebakje, zodat het glanzend uit de oven komt.
Gebruik een borsteltje om handig te werken. Bak de kuipjes in de oven tot ze luchtig en goudbruin
zijn. Reken een baktijd van ongeveer 20 minuten op 180°C.
De videevulling (velouté)
Meng het gehakt, samen met een ei en het broodkruim. Kruid met wat peper van de molen en zout.
Rol het vleesmengsel tot identieke kleine balletjes van ongeveer een centimeter diameter. Breng
een deel van de (gezeefde) kippenbouillon aan de kook. Laat de balletjes daarin enkele minuten
garen op een matig vuur. Snij de paddenstoelen in kwartjes.
Smelt een klont boter in een pan en bak de stukjes paddenstoel. Voeg tijdens het bakken een geplet
teentje knoflook toe (zodat de look niet kan verbranden.) Voeg een beetje peper en zout toe.) Laat
de champignons kleuren en zet ze opzij.
Pluk al het vlees van het karkas van de kip. Beslis hoe je de kip wil serveren: in eerder grote
stukken, hapklare brokken of extra fijn. Zet het vlees even opzij.
Start de bereiding van de saus met een roux. Smelt de boter in een kookpot en voeg de bloem
eraan toe. Laat het bloemmengsel al roerend “opdrogen”, maar let erop dat de roux niet aanbakt.
Zodra je een lichte biscuitgeur ruikt, schenk je een deel van de gezeefde kippenbouillon in de pot.
Blijf geduldig doorroeren met een garde om klontertjes te vermijden.
Schenk er af en toe wat bouillon bij, en wacht tot de saus bubbelt. Ga door tot je een gebonden,
maar tegelijk voldoende vloeibare saus krijgt.
Voeg tenslotte een scheutje madeira (of sherry) toe en ook de room. Roer de saus zorgvuldig.
Voeg de gebakken paddenstoelen, de stukjes kip en de gehaktballetjes toe aan de saus. Druppel wat
vers citroensap in het mengsel en kruid de vol au vent naar smaak met wat peper, zout en
versgeraspte nootmuskaat. Roer, proef en voeg naar smaak een extra beetje madeirawijn.
De hollandaisesaus
Snij de boter in kleine blokjes. Scheid de eieren en doe de dooiers in een pan. Hou één eierdopje bij
om de vloeistof voor deze saus af te meten. Voeg voor elke dooier één dopje vloeistof toe. Ik
gebruik 2/3 witte wijn, en 1/3 water. Klop het mengsel alvast schuimig, alvorens je het op het
fornuis zet. Zet de pan op een zacht vuur en blijf zonder ophouden kloppen met de garde. Klop
tegen een flinke snelheid in een 8-vorm, of draai je pan voortdurend een kwartslag naar links en
naar rechts. Neem de pan af en toe weg van het vuur. Blijf doorgaan tot je een licht gebonden
schuimige saus krijgt, waarin de garde sporen nalaat. Laat ze in geen geval aanbranden of te heet
worden. Neem de pan van het vuur. Voeg de boterblokjes in delen toe aan de warme schuimige
saus. Blijf intussen stevig kloppen met de garde.
Knijp het citroensap erbij. Voeg ook een voorzichtig snuifje cayennepeper en wat zout toe.
Roer en proef of de smaken in balans zijn.
Afwerken en serveren
Snij het dekseltje uit elk bladerdeeggebak, en schep een flinke portie van de velouté met kip,
balletjes en paddentoelen in en rond het koekje. Lepel wat luchtige hollandaise over elk
koninginnenhapje en zet het dekseltje van bladerdeeg erbovenop. Werk elk bord af met een toef
pittige tuinkers of peterselie en geniet.
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Balletjes met krieken & balletjes in tomatensaus

Ingrediënten (+/- 4 personen)
Voor de gehaktballen
 800 g gemengd gehakt (kalfsgehakt + varkensgehakt)
 2 eieren
 4 eetlepels paneermeel (naar behoefte)
 klontjes boter
 muskaatnoot
De




















De




tomatensaus
200 g gezouten spek (dikke lap)
2 stengels selder
2 wortels
3 uien
2 teentjes look
1 takje rozemarijn
4 takjes dragon
1 takje salie
4 takjes tijm
2 blaadjes laurier
800 g tomatenstukjes (in blik)
500 g tomatenpulp (in blik of brik)
80 g geconcentreerde tomatenpuree (in blik)
een flinke scheut water
1 eetlepel bloem
1 theelepel sambal of een stukje rode chilipeper (naar smaak)
duim olijfolie
1 suikerklontje of een 1 eetlepel rietsuiker
Zout

De






aardappelpuree
1 kg aardappelen (loskokend)
1 ei
scheutje melk
klontje boter
snuifje nootmuskaat, zout

kriekensaus
1 kg opgelegde Noordkrieken op sap (krieken + sap)
2 flinke eetlepels puddingpoeder of klassiek maiszetmeel
Om bij de balletjes met krieken te serveren
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Bereiding
De tomatensaus
Pel de uien en snij ze in halve ringen. Pel en kneus de teen look. Schenk een scheut olijfolie in een
stoofpot en verhit ze op een matig vuur.
Bak de lap spek kort in de hete olie. Draai het vlees tussendoor om. Doe dan de uisnippers en de
look in de pot. Schil de wortelen en spoel de selderstengels. Snij de groenten in matig fijne stukken
en laat ze meestoven met de uien.
Verzamel takjes rozemarijn, dragon en salie.
Neem er verse tijm en laurierblad bij en bind de hele bundel kruiden tot een dikke tuil. Gebruik
hiervoor wat keukentouw.
Doe de kruidentuil in de pot, schep er wat geconcentreerde tomatenpuree bij, roer en laat de puree
kort meebakken.
Lepel een bescheiden beetje sambal in de pot en bepoeder de inhoud met een laagje bloem.
Schenk een flinke scheut water in de saus. Roer langs de bodem van de pot en voeg de
tomatenstukjes en de tomatenpulp toe.
Eindig met een beetje suiker en een snuif zout.
Zet het deksel gekanteld op de pot en laat de saus minstens 30 minuten pruttelen op een zacht
vuur. Verwijder de kruidentuil én het uitgekookte spek uit de pot saus.
Mix de saus glad met de staafmixer. Roer ze nadien door een grote zeef. Gebruik de bolle zijde van
een pollepel om de klus te klaren.
Verwarm de gezeefde saus in een pot op een zacht vuur. Proef en voeg eventueel wat zout toe. Leg
de gebakken gehaktballen in de saus en geef ze even de tijd om op temperatuur te komen.
De gehaktballen
Breng een pot water met een snuif zout aan de kook.
Stort het gehakt in een ruime mengschaal. Breek er de eieren in en meng beide met een vork.
Strooi het paneermeel erin en meng opnieuw. Bepaal een juiste balans: het vleesmengsel moet
stevig zijn en tegelijk nog voldoende sappig. Proef het gehaktmengsel en voeg naar smaak
versgemalen peper en wat zout toe. Meng het vlees een laatste keer en rol er gelijke balletjes van
met een diameter van zo’n 3 centimeter.
Leg de gehaktballen in het kokende water en gaar ze gedurende 5 tot 7 minuten. Schep het vlees
uit de pot en laat de balletjes uitlekken op een schone doek.
Smelt een klont boter in een ruime braadpan. Bak de balletjes rondomrond goudbruin. Bak grote
hoeveelheden vlees eventueel in meedere beurten.
De kriekensaus
Doe de krieken en het vocht waarin ze opgelegd zijn in een ruime pot. Breng ze rustig aan de kook.
Schep het puddingpoeder in een kop, voeg wat water toe en los het poeder erin op.
Naar smaak kan je een mengeling van puddingpoeder en maiszetmeel gebruiken.
Roer met mengsel door de hete krieken, tot de saus wat bindt.
Leg de gebakken gehaktballen in de saus en laat ze nog even opwarmen.
Serveer de balletjes met krieken met vers bruin brood besmeerd met een beetje boter.
De aardappelpuree
Schil de aardappelen en kook ze gaar in water met een snuif zout.
Stamp ze fijn en voeg een klont boter toe, een ei en een scheutje melk. Roer tot je een smeuïge
puree krijgt.
Proef en kruid de aardappelbereiding met zout en eventueel wat vers geraspte nootmuskaat.
Serveer de balletjes in tomatensaus met een schep verse puree.
Tip



Rol balletjes met natte handen. Dan kleeft het mengsel niet vast.
Snij het stuk spek eventueel in enkele grote stukken.
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Asperges op vlaamse wijze

Ingrediënten (+/- 4 personen)






Belgische witte asperges
300 g hoeveboter (min.)
6 eieren
1 bussel krulpeterselie
nootmuskaat

Bereiding
De asperges
Asperges koken is niet moeilijk, maar tegelijk een klein kunstje. Doe koud water in een ruime
kookpot en voeg er een snuifje zout aan toe. Schil de asperges met een dunschiller. Hou elke
asperge vast bij de kop en schil van boven naar onder, rondom rond. Druk niet te hard op het
mesje, en rits de schil er in fijne slierten van af. Breek vervolgens het houterige ‘kontje’ van de
asperges af. Leg de geschilde asperges snel in het koude water en verhit de pot op een matig vuur.
Breng het water tot aan het kookpunt, laat het heel even bubbelen en zet de pot vervolgens weg
van het vuur.Laat de asperges nog enkele minuten rusten in het warme water. Reken 5 tot 10
minuten voor een flinke portie.
Proef even, en controleer of ze de juiste garing hebben: nog knapperig maar toch voldoende
knabbelzacht. Schep de asperges uit het water. Laat ze uitlekken op een propere keukendoek.
De geklaarde boter
Leg de hoeveboter in een pot en laat ze rustig smelten op een zacht vuur. Voor dit gerecht heb je
‘geklaarde’ boter nodig. Dat wil zeggen dat de witte melkbestanddelen uit de gesmolten boter moet
verwijderd worden. Zodra de boter gesmolten is, zullen de melkresten bovendrijven. Schep ze
voorzichtig weg met behulp van een kleine pollepel of een eetlepel. Een deeltje van het residu zakt
naar de bodem. Ook dat gebruik je straks niet. Hou de geklaarde boter warm op een zeer zacht
vuur.
De mimosa van ei en peterselie
Breng een pot of een pannetje met water aan de kook. Spoel de peterselie, laat het groen uitlekken
en knip er de steeltjes af. Snipper de peterselieblaadjes fijn. Kies voor kwalitatieve verse eieren. Leg
de eieren in het kokende water en kook ze hard in zo’n 9 à 10 minuten. Koel ze nadien in koud
water. Pel de eitjes en doe ze in een mengschaal. Plet ze met een vork of pureestamper tot
‘mimosa’. Maak er geen puree van, maar behoud fijne stukjes ei. Schep de geprakte eieren in de
warme geklaarde boter. Voeg er ook een flinke portie peterseliesnippers aan toe en meng alles.
Rasp wat nootmuskaat in het mengsel, samen met een snuifje zout en wat peper van de molen.
Proef of de smaken goed zitten.
Afwerken en serveren
Serveer per persoon 6 à 8 warme asperges op een groot (of langwerpig) bord. Als voorgerecht zijn 4
stuks voldoende. Schep daarover een flinke portie van het eiermengsel met geklaarde boter en
verse peterselie.
Tip
Zet de borden op tafel met de kopjes van de stengels linksonder. Zo presenteer je ze volgens de
regels van de kunst.
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Konijn met pruimen

Ingrediënten (+/- 4 personen)
Voor het konijn met pruimen
 4 konijnenbouten
 75 cl bier (amberkleurig of bruin, naar eigen wens)
 4 uien
 250 g gedroogde pruimen (liefst ontpit)
 2 eetlepels pruimenconfituur (of gebruik wat bruine suiker)
 2 eetlepels mosterd
 2 eetlepels bloem
 4 takjes tijm
 4 blaadjes laurier
 3 kruidnagels
 scheutje natuurazijn
 klontjes boter
Voor het witloofslaatje
 6 repen (grond) witloof
 2 eetlepels mayonaise
Bereiding
Voor het konijn met pruimen
Kruid de konijnenbouten langs de beide zijden met peper van de molen en wat zout. Pel de uien,
halveer ze en snij ze in fijne halve ringen.
Smelt een royale klont boter in een grote stoofpot op een matig vuur. Leg de stukken konijn in de
pot en geef ze een goudbruin korstje. Draai het vlees tijdig om. Het vlees is verre van gaar, maar
toch schep je het al uit de pot. Vervang indien nodig een deel van het braadvet door wat verse
boter. Stoof de uien in het hete braadvet. Roer regelmatig en laat ze gerust een beetje zachtbruin
bakken.
Snij gedroogde (en ontpitte) pruimen in hapklare stukken. Voeg de pruimenconfituur toe of gebruik
wat bruine suiker. Zet het vuur wat zachter. Bepoeder de inhoud van de pot met een laagje bloem
en roer. Laat alles een minuutje bakken.
Leg de stukken kortgebakken konijn opnieuw in de pot en schenk het bier erbij. Voeg ook de
mosterd toe. Roer nog even, zodat er geen ingrediënten vastkleven aan de bodem van de pot en zet
het vuur zacht. Bind takjes tijm en blaadjes laurier samen met een eindje keukentouw. Doe het
‘bouquet garni’ in de pot, samen met de kruidnagels.
Voeg een beetje versgemalen peper toe én een bescheiden snuif zout. Roer, zet het deksel op de
pot en laat het vlees minstens een uur sudderen in de saus. Het konijn hoort zo zacht te zijn dat het
bijna van de botjes valt.
Voor het witloofslaatje
Maak de witloofsla kort voor het serveren, zodat ze fris en knapperig blijft. Verwijder het taaie
‘kontje’ uit elke stronk. Snipper het witloof zeer fijn en doe de groente in een schaal. Meng de
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mayonaise eronder. Gebruik een bescheiden hoeveelheid, zodat er een dun laagje rond elk stukje
witloof kleeft.
Proef en werk de salade af met een scheutje natuurazijn, peper en zout.
Afwerken
Bak aardappelkroketten goudbruin.
Voeg kort voor het serveren een bescheiden scheutje natuurazijn toe aan de pot met konijn en roer.
Een kleine hoeveelheid zuur geeft het gerecht een opmerkelijke smaaktoets die proeft naar meer.
Bedien iedereen met een malse konijnenbout, voldoende biersaus met pruimen, een schep frisse
witloofsla en kroketten.
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Kalfstong in madeirasaus met pommes duchesse

Ingrediënten (+/- 4 personen)
Voor de tong in de kalfsbouillon
 1 kalfstong
 4 l water
 4 stengels selder
 4 dikke wortels
 2 stammen preien
 2 uien
 1 bol look
 1 koffielepel zwarte peperbolletjes (of wat grof gemaken zwarte peper)
 4 takjes tijm
 4 blaadjes laurier
 1 takje rozemarijn
 4 kruidnagels
 zout
Voor de saus
 1 1⁄2 l kalfsbouillon
 15 cl madeira
 500 g kleine Parijse champignons
 1 sjalot
 1 teentje look
 1⁄2 citroen
 2 eetlepels geconcentreerde tomatenpuree
 enkele takjes krulpeterselie
 60 g bloem
 60 g boter
 evt. een snuifje cayennepeper
Voor de pommes duchesse
 1 kg aardappelen (loskokend)
 4 eieren
 zout
Bereiding
Voorbereiding
Leg de kalfstong in een pot met gezouten water. Zet het vlees een nachtje in de koelkast en leg de
tong nadien enkele uren in water om te ontzilten.
Verwarm de oven voor tot 180°C.
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De blanke fond met tong
Zet een grote kookpot of soepketel gevuld met water op een matig vuur. Spoel alle bouillongroenten
schoon. Snij de wortelen, de prei en de selder in grove stukken. Gebruik ook wat loof van de selder.
Doe de groenten in de pot met water.
Pel de uien, snij ze in grove stukken. Snij de bol look overlangs in twee en gooi de helften in de pot,
samen met de stukken ui. Doe de peperbolletjes in een vijzel en kneus ze. (Of gebruik grof gemalen
zwarte peper.) Doe de peper samen met de kruidnagels, de laurierblaadjes, de rozemarijn en de
takjes verse tijm in de bouillon. Voeg ook een snuif zout toe.
Breng de groentebouillon aan de kook. Leg vervolgens de stukken kalfspoot in de warme bouillon,
samen met de kalfstong.
Laat de bouillon met de kalfspoot en de tong 90 minuten sudderen, tot het vlees gaar is.
Haal de botermalse kalfstong uit de bouillon. Laat het vlees wat afkoelen.
Schep nadien het laagje vet dat aan het oppervlak drijft weg. Zo krijg je een smaakvolle en ontvette
bouillon.
De aardappeltorentjes voorbereiden
Schil de aardappelen, snij ze in grote stukken en kook ze gaar in water met een snuif zout.
Giet de aardappelen af en zet de pot nog kort op het vuur zodat het laaste restje kookvocht
wegdampt. Roer de aardappelen door de passe-vite, zodat je een fijne puree verkrijgt.
Scheid de eieren en roer de dooiers zorgvuldig door de puree.
Voeg wat zout toe, roer en schep de puree in een spuitzak, voorzien van een breed gekarteld
spuitmondje.
Leg een bakmatje of een vel bakpapier op een vlakke ovenschaal.
Spuit daarop identieke torentjes van aardappelpuree, die zo’n 4 centimeter breed en hoog zijn.
Zet de pommes duchesse opzij tot 20 minuten voor het serveren.
De madeirasaus
Schenk de bouillon door een zeef. Maak nu de roux voor de saus. Smelt de boter in een pot op een
matig vuur. Schep de bloem bij de bruisende boter en roer met de garde. Laat het stevige mengsel
kort bakken zodat de bloemsmaak verdwijnt.
Schep een deel van de kalfsbouillon bij de roux en roer met de garde. Laat de saus binden. Voeg
extra bouillon toe als de saus te dik is. Hou de saus warm op een zacht vuur.
Voeg de tomatenpuree toe en roer. Proef de saus en kruid ze met wat peper van de molen en een
snuifje zout.
Wrijf de paddenstoelen schoon en snij elk exemplaar in kwartjes. Hou ze even opzij.
Pel de sjalot en snipper ze in zo fijn mogelijke stukjes. Plet de look tot pulp. Smelt een klontje boter
in een braadpan op een matig vuur.
Bak de kwartjes champignon goudbruin. Voeg na enkele minuten de lookpulp toe, gevolgd door de
snippers sjalot. Kruid de paddenstoelen met een beetje peper en zout.
Pluk intussen enkele takjes krulpeterselie, spoel ze schoon en snipper het kruid zo fijn mogelijk.
Schep de gebakken champignons in de saus en laat ze kort pruttelen.
Afwerken en serveren
Giet de madeira in de saus, voeg wat citroensap toe, roer, proef en kruid ze naar smaak met wat
peper van de molen (of een beetje straffe cayennepeper) en zout. Voeg tenslotte de snippers
krulpeterselie toe. Schuif de pommes duchesse in de hete oven van 180°C. Gaar ze goudbruin in
ongeveer 20 minuten.
Neem er de (deels) afgekoelde kalfstong bij en pel het vel (een taai vlies) ervan af. Doe dit
zorgvuldig. Achteraan de tong zit een stuk vet. Snij dit weg.
Gebruik een vlijmscherp mes om de kalfstong te versnijden. Snij het botermalse vlees in dunne
plakjes. (ongeveer 0,5 cm dik)
Schik op het bord van elke tafelgast enkele lapjes kalfstong en lepel er een flinke schep madeirasaus
met paddenstoelen over. Serveer het gerecht met de aardappeltorentjes.
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Steak tartaar met fijne frieten

Ingrediënten (+/- 4 personen)
Voor de steak tartaar
 600 g rundsvlees (bv. 'pelée royale')
 1 sjalot
 1⁄2 bussel krulpeterselie
 4 kleine zure augurken
 2 eetlepels kappertjes
 1 ei
 2 dl arachideolie
 1 eetlepel mosterd
 1 eetlepel natuurazijn
 scheutje Worcestershiresaus (Engelse saus)
 enkele druppels tabasco
 scheutje lauw water
Voor de fijne frieten
 1 kg frietaardappel
Bereiding
Frieten voorbereiden
Spoel en schil de aardappelen en snij ze met de hand in gelijkvormige frieten.
Spoel dikke frieten niet, maar doe dat wel met de fijne reepjes. Fijne frieten lossen veel zetmeel
waardoor ze tijdens het bakken aan elkaar klitten. Dep gespoelde frieten zorgvuldig droog, om een
spatconcert tijdens het bakken te vermijden.
Verhit het frietvet (bij voorkeur Ossewit) tot 140°C.
Bak de frietjes een eerste keer, maar laat ze nog niet kleuren. Tijdens de eerste bakbeurt ‘pocheer’
je de frieten, waarbij ze gegaard worden.
Laat de aardappelreepjes uitlekken en afkoelen op een schaal met een vel keukenpapier.
De mayonaise
Neem een ruime mengschaal. Breek het ei en doe enkel de dooier in de schaal. Het eiwit gebruik je
niet. Voeg de mosterd toe, een scheutje natuurazijn en een likje (lauw) water. Meng alles met de
garde en schenk er beetje bij beetje de neutraal smakende olie bij.
Blijf continu roeren tot je een gebonden mayonaise krijgt. Voeg tussendoor een snuifje zout en
peper van de molen toe. Proef de mayonaise, zodat ze een mooie smaakbalans heeft. Bewaar de
saus koel.
De vleesbereiding
Snij het vlees eerst in dunne lapjes. Snij deze lapjes vervolgens in zeer fijne reepjes, die je dan in
uiterst fijne stukjes snijdt. Blijf nog een tijdje snijden en hakken zodat het vlees echt fijn gehakt is.
Dit kost een beetje tijd en moeite, maar het resultaat is het waard.
Doe het fijngehakte vlees in een mengschaal en spoel het werkvlak waarop je het hebt versneden
schoon. Bewaar de gehakte biefstuk koel.
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Pel de sjalot en snipper ze zorgvuldig in hele fijne stukjes.
Laat de kappertjes uitlekken en hak ze fijn met een scherp mes. Hak ook de zure augurken in
piepkleine stukjes. Voeg de stukjes sjalot, kappertjes en augurken bij het vlees. Spoel de peterselie
en snipper de blaadjes fijn. Gebruik geen peterseliesteeltjes.
Voeg een deel van de peterseliesnippers bij het vlees en meng alles. Proef en voeg indien nodig
extra peterselie toe.
Schep een paar lepels mayonaise bij de vleesbereiding. Meng en bepaal wanneer de tartaar smeuïg
is. Het vlees mag niet zwemmen in de saus, dus hou het bescheiden.
Voeg een scheutje Worcestershiresaus toe en enkele druppels tabasco. Proef opnieuw en voeg
indien nodig wat extra toe.
Voeg naar smaak nog een snuifje zout toe en wat versgemalen peper, en meng de steak tartaar een
laatste keer.
Afwerken en serveren
Spoel de blaadjes waterkers en laat ze uitlekken.
Verhit het frietvet vervolgens tot 180° - 190°C.
Bak de koude frieten tijdens de tweede bakbeurt goudbruin en knapperig.
Giet de frieten opnieuw in een schaal met wat keukenpapier, zodat ze even kunnen uitlekken. Strooi
er naar smaak wat zout over.
Schep een portie steak tartare op elk bord en druk de vleesbereiding aan tot ze de vorm van een
dikke hamburger krijgt.
Tip







Gebruik een mes of een vork om de bovenzijde van de tartaar te decoreren met ribbels in
een ruitvormig patroon.
Het is zeer belangrijk dat je het verse vlees snijdt, en niet ‘plet’. Een vlijmscherp mes is dus
onmisbaar om een top-resultaat te verkrijgen.
Kies voor een kwalitatief stuk gepelde biefstuk, bij voorkeur wat gerijpt door je slager.
Druppel vlak voor het serveren een beetje citroensap in de vleesbereiding en meng. Het zuur
zorgt voor een koude garing, dus doe dit pas op het einde! Je wil niet dat de tartaar een
grijze tint krijgt.
Je kan de sjalotsnippers ook een uurtje laten marineren in azijn. Dan garen de sjalotten een
beetje en smaken ze minder scherp. Je kan de tartaar ook bereiden met fijn gesneden
opgelegde zilveruitjes.
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Zeetong 'à la meunière' met peterselieaardappelen

Ingrediënten (+/- 4 personen)
Voor de zeetongen
 4 zeetongen (ontveld)
 2 citroenen
 1 bussel krulpeterselie

klonten boter
Voor de sla
 1 kropsla
 1 sjalot
 enkele sprieten bieslook
 2 takjes dragon
 1⁄2 bussel fijne kervel
 scheutje slaolie
 scheutje natuurazijn
De




peterselieaardappelen om erbij te serveren
800 g middelgrote, vastkokende aardappelen
enkele takjes peterselie
klontjes boter

Bereiding
De aardappelen voorbereiden
Schil de vastkokende aardappelen tot elegante ‘kasteelaardappelen’. Om ze de vorm van een ton te
geven, snij je eerst een stukje van de beide uiteinden. Nadien snij je rondomrond plakjes schil weg
tot je elegante ‘pommes chateau’ overhoudt.
Kook de aardappelen gaar in water met een snuifje zout. Werk op een matig vuur en hou ze in de
gaten.
De sla voorbereiden
Verwijder de buitenste bladeren van de kropsla. Die hoef je niet te gebruiken.
Vul de pompbak met water en pluk de rest van de slablaadjes los. Spoel ze in het koude water.
Vooral het knapperige hart van de sla is erg lekker. Laat de sla nadien goed uitlekken of zwier ze
droog.
Pel de sjalot en snij ze overlangs in twee. Snipper ze in flinterdunne halve ringen.
Spoel de verse kruiden. Gebruik een selectie naar keuze. Snipper de pijpjes bieslook zeer fijn. Pluk
de blaadjes van de dragon en snijd ze in fijne snippers. Doe hetzelfde met pluksels kervel en zet het
groen even opzij.
Spoel het busseltje krulpeterselie en pluk de steeltjes weg. Snijd het groen in zeer fijne snippers en
bewaar ze om de saus en de aardappelen af te werken.
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De aardappelen en de sla afwerken
Giet het kookvocht van de aardappelen weg. Voeg een paar klontjes boter toe, gevolgd door een
kwart van de fijngesnipperde peterselie.
Roer voorzichtig, tot de aardappelen glans krijgen terwijl de snippers peterselie er aan vastkleven.
Neem ze weg van het vuur en hou de peterselieaardappelen warm.
Meng de blaadjes kropsla met de snippers sjalot en de fijne kruiden. (bieslook, dragon, kervel)
Werk de sla af met slaolie, een scheutje natuurazijn en wat peper en zout. Meng voorzichtig.
De zeetongen bakken
Verwarm een groot bord om straks de gebakken zeetongen op te bewaren.
Knip zorgvuldig het buitenste randje met ‘zijgraten’ van elke tong weg. De bredere rand van de vis
is bijzonder lekker, want tussen de graten zitten heel wat kleine stukjes smakelijk visvlees.
Verwijder ook eventueel de bundel kuit van de tong. Spoel de vissen even onder de kraan en dep ze
droog met een schone doek.
Kruid de zeetongen langs beide zijden met wat peper van de molen en een beetje zout.
Verhit een flinke klont boter in een grote bakpan met anti-aanbaklaag, op een zacht tot matig vuur.
Werk geduldig en bak écht niet te warm!
Leg de tongen in de hete boter en laat ze 2 tot 3 minuten bakken. Schud regelmatig even met de
pan, zodat de vissen in geen geval aan de bodem kleven. Draai ze vervolgens voorzichtig om.
Vermijd dat het braadvet verbrandt! Leg eventueel wat extra koude boter in de pan en zet het vuur
zacht. Na 2 minuten is de vis wellicht al perfect gebakken.
Leg de tongen op een warm bord.
Afwerken
Zet de pan(nen) met braadvet van de vis op een matig vuur. Voeg verse klontjes boter toe. Zodra
de boter bruist voeg je een snuifje zout en versgemalen peper toe. Knijp ook een gulle scheut
citroensap erbij
Voeg royaal veel peterseliesnippers toe, roer en neem de pan weg van het vuur.
Serveer op elk groot bord een versgebakken zeetong met een flinke lepel van de warme botersaus
met citroen en peterselie er overheen.
Leg er peterselieaardappelen langs en wat knapperige kropsla met kruiden en vinaigrette. Serveer
meteen.
Tip




Doe de sjalotsnippers in de mengschaal en laat ze even marineren in een mengsel van slaolie
en wat natuurazijn.
Wellicht kan je maximaal 2 tongen in één pan bakken. Werk desgewenst met meerdere
braadpannen.
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Stoofvlees-friet

Ingrediënten (+/- 4 personen)
Voor het stoofvlees
 1 kg rundsvlees uit de nek (al dan niet versneden)
 1 l bruin bier (bv. Sint-Bernardus Abt 12, Rodenbach,...)
 2 dikke uien
 2 laurier
 enkele takjes verse tijm
 enkele peterseliestengels
 1 of 2 bruine boterhammen
 2 eetlepels scherpe mosterd (minimum)
 2 eetlepels appel-of perenstroop
 scheutje natuurazijn
 enkele klontjes boter
Voor de witloofsla
 6 stronkjes witloof
 2 eetlepels mayonaise
 scheutje natuurazijn
Voor verse mayonaise
 4 eieren
 4 dl arachideolie of fijne slaolie
 1 eetlepel natuurazijn
 1 eetlepel lauw water
 1 eetlepel (scherpe) mosterd
Voor de frieten
 1 kg frietaardappelen (bv. bintje)

Bereiding
Voorbereiding
Laat het vlees op kamertemperatuur komen.
Schil de aardappelen en snij ze in frieten van gelijke dikte. Pocheer de reepjes in frietvet van 140°C,
tot ze gaar zijn tot in de kern. Laat de frieten nadien uitlekken en afkoelen op een keukendoek.
Bereid eventueel een pot verse mayonaise. Doe de eierdooiers in een diepe mengbeker en klop ze
even los. Doe er de azijn, het water en de mosterd bij. Plaats de staafmixer in de pot en laat het
toestel draaien. Voeg de olie toe, en beweeg de mixer op en neer. Enkele seconden later is de
mayonaise gebonden. Proef, kruid met peper en zout, en roer.
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Het stoofvlees
Pel de uien en snipper ze grof.
Verhit een ruime stoofpot en smelt er een klont boter in. Stoof daarin de uien op een matig vuur.
Roer en laat ze niet bruin bakken.
Verhit een braadpan op een matig tot stevig vuur, en smelt er een klontje boter in.
Schroei de stukken vlees in de braadpan, tot ze een goudbruin korstje hebben. Kruid het vlees
tijdens het bakken met wat peper van de molen en een snuifje zout.
Doe de stukjes vlees in de stoofpot met uien. Hou de braadpan met aanbaksels bij en schenk daarin
het bruin bier. Roer alle aanbaksels van het vlees los, terwijl het bier aan de kook gebracht wordt.
(deglaceren)
Zodra het bier kookt, giet je de hele inhoud van de pan in de stoofpot met vlees. Giet nooit koud
bier rechtstreeks bij het vlees.
Bind enkele blaadjes laurier, een paar takjes verse tijm en enkele peterseliestengels samen met een
eindje keukentouw. Laat het ‘bouquet garni’ meestoven in de pot.
Voeg de appel-perenstroop.
Besmeer een grote snee bruin brood royaal met scherpe mosterdLeg de boterham in de pot,
bovenop het vlees, met de besmeerde zijde naar onder.
Op het fornuis
Het deksel hoeft aanvankelijk niet op de pot te staan. De kooktijd is ook afhankelijk van de kwaliteit
van het vlees. Pas zodra de stoofvleessaus de gewenste dikte heeft, plaats je het deksel op de
stoofpot. Laat de stoofschotel sudderen tot de stukken vlees botermals zijn.
Een witloofslaatje
Maak de witloofsla kort voor het serveren, zodat ze fris en knapperig blijft.
Verwijder het taaie ‘kontje’ uit elke stronk. Snipper het witloof zeer fijn en doe de groente in een
schaal. Meng de mayonaise eronder. Gebruik een bescheiden hoeveelheid, zodat er een dun laagje
rond elk stukje witloof kleeft. Proef en werk de salade af met een scheutje natuurazijn, peper en
zout.
Afwerken en serveren
Verwijder het uitgekookte kruidentuiltje en de kruidnagels.
Werk het gare stoofvlees af met een voorzichtig scheutje natuurazijn en roer alles om. Dat beetje
azijn wekt de smaken extra tot leven.
Proef en voeg naar smaak nog wat peper van de molen toe en een snuifje zout.
Geef de frieten een tweede bakbeurt op 180°C, tot ze goudbruin en krokant zijn. Strooi er naar
smaak een beetje zout overheen.
Serveer stoofvlees met versgebakken frieten, witloofsla en wat mayonaise.
Tip



Schenk het bruin bier dat je gebruikt hebt voor de bereiding bij de maaltijd.
Een grote hoeveelheid vlees bak je het best in meerdere beurten. Wanneer de braadpan
helemaal vol ligt met stukken vlees dan zal het mogelijk teveel vocht verliezen en ‘koken’
i.p.v. bakken.
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Smeus met garnalen

Ingrediënten (+/- 4 personen)












600 g kleine vastkokende aardappelen (bv corne de gatte)
90 g hoeveboter
2 dl karnemelk (natuur)
2 eetlepels zure room
1⁄2 bussel bieslook
zout
250 g ongepelde of gepelde grijze Noordzeegarnalen
gepocheerde eieren
4 verse eieren (koel)
een scheut natuurazijn
een beetje grof zout (fleur de sel)

Bereiding
Spoel de aardappelen of veeg ze schoon met een vodje. Kook de ongeschilde aardappelen gaar in
water met een snuif zout.
Pel de garnalen indien nog niet gepled. Zet ze nadien koel.
Giet het kookvocht van de aardappelen weg, zet de patatjes opzij en gebruik de pot opnieuw. Prik
de aardappelen één voor één op een vork en verwijder de dunne schil.
Smelt de boter in de pot waarin je de aardappelen kookte. Laat de hoeveboter lichtjes kleuren
(beurre noisette) op een matig vuur. Voeg een scheutje (ongezoete) karnemelk toe en doe
vervolgens de geschilde aardappelen in de pot. Zet het vuur af of neem de pot van het vuur.
Druk de aardappelstamper enkele keren in de pot. Ga door tot je een puree krijgt waarin nog enkele
brokjes aardappel zitten. Schep er ook de zure room bij en roer. Proef de 'tatjespuree' en voeg naar
smaak een snuifje zout toe. Zet het deksel op de pot en hou de puree warm.
Spoel de sprieten bieslook schoon en snipper ze piepklein. Hou de kruiden even opzij.
Kies een hoge kookpot om de eieren te pocheren. Hoe hoger de pot, hoe makkelijker je resultaat
krijgt. Vul de pot voor 3/4 met water en breng het aan de kook. Zet het vuur zachter en hou het
water net onder het kookpunt. Voeg een royale scheut azijn toe tot je het zuur in het water proeft.
De azijn zorgt ervoor dat het eiwit straks beter stolt. Doe er in geen geval zout in, want dat werkt
averechts. Breek elk ei in een aparte koffiekop. Hou de dooier altijd heel. Hou ook een halve
eierschaal opzij. Roer met een lepel of een garde in het water tot er een draaikolk ontstaat. Leg een
stukje eierschaal in het water. Zodra het afdrijft naar het midden van de pot en ter plekke op een
rustige manier rondjes danst, kan je beginnen met pocheren. Neem de eierschaal weg en giet het
(eerste) ei in het midden van de pot zacht kolkend water. Na 1 tot 2 minuten is het ei voldoende
gaar. Verhoog eventueel de temperatuur van het kookvuur een beetje. Je kan meerdere eieren
tegelijk pocheren, maar wie op veilig speelt doet het één voor één. De dooier van een gepocheerd ei
hoort binnenin nog lopend te zijn. Vis het gepocheerde ei voorzichtig op met een schuimspaan,
zodat het water weglekt. Snij eventueel losse flapjes eiwit weg.
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Roer de snippers bieslook doorheen de puree. Schep telkens een lepel van de aardappelpuree in een
diep bord. Leg het gepocheerde ei voorzichtig en ongeschonden op de aardappelen. Strooi er een
klein beetje grof zout over. Werk elk bord af met een portie vers gepelde garnalen.
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Vogelnestjes in tomatensaus

Ingrediënten (+/- 4 personen)
de





vogelnestjes
600 g gemengd gehakt
4 eieren + 1 extra eitje
2 eetlepels paneermeel
boter, mootmuskaat

de








tomatensaus
2 uien
1 scheutje olijfolie
800 g tomatenvlees of -blokjes in blik
80 g geconcentreerde tomatenpuree
1 koffielepel suiker
basilicum, tijm, oregano
5 cl rode wijn

Bereiding
Verwarm de oven voor op 180°C.
de vogelnestjes
Breng een pot water aan de kook en kook de 4 eieren hard. Reken 9 à 10 minuten. Hou één
ongekookt ei opzij voor de gehaktbereiding. Koel de eieren af onder koud stromend water en pel ze.
Zet ze even opzij. Neem een ruime mengschaal en doe er het gehakt in. Voeg een snuifje zout en
wat peper van de molen toe. Voeg het ei bij het gehakt. Strooi het paneermeel over het vlees en
rasp wat verse muskaatnoot. Was je handen en kneed het gehakt tot een stevig, maar niet te droog
mengsel. Rol een gehaktbal van zo’n 5 à 6 cm dik. Leg de bal in je hand en duw er een kuiltje in, ter
grootte van een ei. Leg een hardgekookt ei in het kuiltje en kneed er het vlees rond. Druk de
gehaktbal goed aan en rol het vlees door je handen, tot je een egale boulet krijgt die het ei naadloos
omsluit. Leg de vogelnestjes op een groot bord en hou ze even opzij. Zet een braadpan op een
matig vuur en smelt er een klontje boter in. Geef de vogelnestjes een goudbruin korstje. Rol de
gehaktballen regelmatig even om. De vogelnestjes hoeven binnenin niet gaar te zijn. Leg de
gekorste vogelnestjes in een ovenvaste schotel en bak ze 25 tot 30 minuten in de oven op 180°C.
de tomatensaus
Zet een stoofpot op een matig vuur en schenk er een scheutje olijfolie in. Pel de uien en snipper ze
grof. Stoof de stukjes ui in de hete olijfolie. Roer regelmatig even in de pot. Voeg er een schepje
suiker en de geconcentreerde tomatenpuree bij. Laat alles enkele minuten bakken. Roer regelmatig
even in de pot. Schenk de rode wijn bij de groenten en laat de wijn voor een groot deel verdampen.
Giet de tomatenstukjes erbij. Strooi de kruiden in de pot en laat de saus 10 minuten pruttelen op
een zacht vuur. Mix de saus fijn met de staafmixer. Neem een tweede pot en zet er een fijne zeef
bovenop. Schep de saus met een pollepel in de zeef en druk ze er met de bodem van de lepel
doorheen. De pulp die je overhoudt, mag weg. Proef de saus en voeg naar smaak wat peper en zout
toe. Prik diep in de vogelnestjes om te controleren of ze gaar zijn. Als er geen vleesrestjes aan de
prikker blijven kleven, zijn de vogelnestjes gaar. Snij elke gehaktbal middendoor en leg de helften
op het bord. Schenk er enkele lepels tomatensaus rond. Serveer de vogelnestjes met
aardappelpuree of frietjes.
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Bladerdeegtaart met appel en amandelnoot

Ingrediënten (+/- 4 personen)
Voor de taartbodem en vulling
 1 vel bladerdeeg
 200 g amandelpoeder
 140 g patisseriebloem
 120 g malse boter
 100 g suiker
 2 eieren
 1 dl melk
 150 g rozijnen
 enkele druppels vanille-extract
 een beetje extra bloem en boter
Voor de appeltopping
 2 appels (bv. Jonagold)
 6 cl amandellikeur (bv. Amaretto)
 100 g amandelschilfers
 100 g suiker
Bereiding
Laat de boter op kamertemperatuur komen. Verwarm de oven voor tot 180°C. Laat de rozijnen
weken in de Amaretto
Strijk de taartvorm in met een beetje boter. Bepoeder de boter met een dun laagje bloem.
Bedek de vorm met het bladerdeeg. Druk het aan in hoekjes en kantjes en druk de opstaande
randen naar binnen toe.
Doe blokjes malse boter in de mengkom van de keukenmachine, samen met de suiker. Laat de
machine rustig draaien tot beide goed gemengd zijn.
Meet de juiste hoeveelheid melk en kluts er de eieren doorheen.
Giet alvast een derde van het mengsel van eieren en melk in de mengkom met boter en suiker.
Meng de bloem met het amandelpoeder en schep deze ‘droge stof’ lepel per lepel in de pot van de
keukenmachine. Tussendoor schenk je er de rest van het mengsel van melk en eieren bij.
Druppel er een beetje vanilleëxtract in.
Laat de rozijnen goed uitlekken en strooi ze in het beslag en laat de machine nog even draaien.
Schep de taartvulling in de taartbodem en strijk het oppervlak glad.
Schil de appelen en snij het vruchtvlees in gelijke blokjes van een centimeter breed.
Doe de stukjes in een mengkom, schenk er de gebruikte amandelikeur overheen en strooi er de
amandelschilfers bij. Laat de fruitblokjes 10 minuten marineren in de likeur.
Neem een tweede mengschaal en strooi er kristalsuiker in. Schep daarin de uitgelekte appelblokjes
met amandelschilfers tot er een dun laagje suiker rond kleeft.
Verdeel het zoet gepaneerde fruit gelijkmatig over de taart.
Bak ze in de oven van 180°C, gedurende zo’n 90 minuten.
Ontvorm de bladerdeegtaart voorzichtig. Laat ze afkoelen op een taartrooster.
Tip
 Je kan een punt warme versgebakken appel-amandeltaart ook serveren met vanille-ijs.
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Zandkoekjes

Ingrediënten (+/- 45 koekjes)






125 g boter
20 g vanillesuiker
70 g bloemsuiker
snuif zout
190 g bloem

Bereiding
Zorg dat de boter minstens op kamertemperatuur is.
Meng in een kom, de bloem, de in stukjes gebroken boter, de vanille-suiker, het zout en de
bloemsuiker.
Kneed lang en stevig tot je een homogene massa krijgt. Mocht het deeg te droog zijn, voeg dan nog
wat stukje boter aan toe.
Maar er een rol met een diameter van ongeveer 4 cm, van. Doe er plasticfolie rond en leg de worst
minstens een halfuur in de koelkast.
Verwarm de oven voor op 180 °C.
Haal de rol uit de koelkast. Haal er de plastikfolie af en snij de rol in schijfjes van een paar
millimeter tot max halve centimeter. Leg ze op bakpapier op een bakplaat.
Bak ze gedurende 20 à 25 minuten.
Tip
Smelt wat chocolade in een bain-marie of op een heel zacht vuurtje. Bestrijk de koekes met de
vloeibare chocolade. Je kan over de chocolade ook wat geraspte cocos strooien.
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Tarte tatin van witlof geparfumeerd met bloedsinaas & tijm

Ingrediënten (+/- 6 personen)







1 verpakking bladerdeeg
600 g witloofstronkjes
550 g zoete aardappel
75 g boter
sap van 1/2 (bloed)sinaasappel
enkele takjes verse jonge tijm

Bereiding
Verwarm de oven voor op 180°C.
Schil de zoete aardappelen en snij ze in de lengte in plakken. Smelt de boter in een pan en bak de
aardappelplakken kort op een zacht vuur aan beide kanten.
Maak het witloof schoon en verwijder het harde bittere gedeelte.
Smelt boter in de bakvorm. Stoof hierin het witlof aan beide kanten op een zacht vuurtje.
Rits de tijmnaaldjes van de steeltjes en strooi over het witloof.
Overgiet met het sinaasappelsap en laat kort uitkoken.
Kruid met peper, zout en nootmuskaat. Schik de plakken zoete aardappel bovenop het witloof.
Drapeer het bladerdeeg erover en stop de randen onder het witlof stevig in.
Prik met een vork enkele gaatjes in het deeg. Zo kan de stoom ontsnappen.
Bak gaar in 30 minuten in de voorverwarmde oven tot het deeg goudbruin kleurt.
Haal de tarte tatin uit de oven en laat even rusten in de pan.
Steek de randen los en keer om op een bord
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Chocoladetaart

Ingrediënten










240 g boter
265 g pure chocolade (52% cacao)
95 g pure chocolade (70% cacao)
290 g suiker
4 eetlepels water
5 eieren
snuifje zout
cacaopoeder
plantaardige olie

Bereiding
Verwarm de oven voor op 170°C.
Bekleed de bodem van een bakvorm met bakpapier.
Doe de boter in kleine stukjes. Hak de beide soorten chocolade ook in kleine stukjes. Meng met de
boter in een grote vuurvaste schaal.
Doe de suiker met het water in een steelpan en breng op halfhoog vuur aan de kook tot het een
siroop wordt. Giet de kokend hete siroop over de boter en chocolade. Roer tot alles gesmolten is en
het een vloeibare chocoladesaus is.
Splits de eieren, roer de eidooiers 1 voor 1 door het chocolademengsel.
Laat de chocolademassa op kamertemperatuur komen.
Klop de eiwitten met een snuifje zout in een vetvrije kom tot een stevig eiwitschuim. Spatel het
schuim voorzichtig met een pannenlikker door de lauwe chocolademassa.
Giet de massa in de springvorm en strijk de bovenkant glad. Zet de rest van het beslag opzij. Zet de
vorm in de oven en bak de taart 40 minuten. Check met een satéprikker of de taart gebakken is. Als
die er vrijwel schoon uitkomt, is de taart klaar. Neem de taart uit de oven en laat helemaal afkoelen.
Druk de bovenkant van de taart plat; het is niet erg als de korst breekt. Giet het overgebleven
beslag erbovenop en strijk glad.
Bak de taart nog 20 à 25 minuten in de oven. Er moet nog wat vochtig kruim aan de satéprikker
zitten als je de taart controleert.
Haal de taart uit de oven en laat de taart in de vorm koud worden.
Haal de taart uit de vorm en bestrooi met cacaopoeder.
Je kan de taart goed afgedekt 4 dagen buiten de koelkast bewaren.
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Kabeljauw met prei en mosterdsausje

Ingrediënten (+/- 4 personen)








4 kabeljauwhaasjes (150 g per stuk)
2 wit van prei
1 citroen
1 dl droge vermout
4 eetlepels graantjesmosterd
150 g boter
2 aardappelen

Bereiding
Reinig de prei en snij in fijne ringen. Schil de aardappelen en snij in kleine dobbelsteentjes. Spoel
ze. Doe de prei en aardappelen in een schaal die in de microgolfoven kan.
Bestrijk de kabeljauwhaasjes met mosterd. Leg de stukken op de groenten.
Schil de citroen en snij in schijfjes. Leg op elk stukje vis een citroenschijfje.
Giet de vermout over de vis. Verdeel de boter in klontjes over de schaal. Kruid met peper en zout.
Dek de schaal af en zet in de microgolfoven op 700 W gedurende 4 minuten per stuk vis.
Haal de vis uit de schaal. Roer de saus goed door elkaar.
Serveer onmiddellijk.
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Broodstengels met kruidenkaas en prosciutto

Ingrediënten (+/- 4 personen)





1
1
1
1

verpakking bladerdeeg
doosje Boursin met fijne kruiden
verpakking prosciutto
ei

Bereiding
Verwarm de oven voor op 180°C.
Rol het bladerdeeg uit op het werkblad. Besmeer het bladerdeeg met de Boursin. Bedek de Boursin
met de plakjes prosciutto. Snij het deeg met een scherp mes in repen van 2 cm.
Neem de repen aan de uiteinden vast, til ze op en draai ze enkele keren op tot een spiraal.
Leg de repen op een vel bakpapier op een bakplaat. Besmeer de repen met losgeklopt eigeel.
Bak ze gedurende 10 minuten in de voorverwarmde oven.
Laat ze afkoelen op een rooster.
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Bûche van tiramisu

Ingrediënten (+/- 8 personen)
biscuit
 4 eieren
 110 g suiker (2 x 55 gr)
 110 g patisseriebloem
 150 ml sterke koffie (afgekoeld)
tiramisu vulling
 100 ml koffie (niet te sterk)
 100 ml Amaretto
 100 g suiker
 500 g mascarpone
 5 eieren
 50 g suiker (2 x 25 gr)
 6 g gelatineblaadjes
afwerking
 Cacaopoeder
 Chocolade
Bereiding
Biscuit
Verwarm de oven op 220°C.
Scheid de eigelen van de eiwitten. Klop de eiwitten met 55 g suiker tot een stevig schuim. Klop de
eigelen met 55 g suiker tot wit-gele massa. Meng het koude koffie onder de opgeklopte eigelen.
Spatel er nu de eiwitten onder. Zeef vervolgens voorzichtig de gezeefde bloem over het mengsel en
meng. Bedek de bakplaat met bakpapier. Verdeel het beslag over de bakplaat en strijk uit tot je een
mooie rechthoek hebt. Zorg dat het deeg overal 1 cm dik is. Schuif de bakplaat in de oven en bak
het 7 à 8 minuten. Haal uit de oven. Plaats op een rooster. Bevochtig een handdoek, leg op de
biscuit en draai de biscuit om. Rol hem voorzichtig op.
Vulling
Zorg dat alle Ingrediënten op kamertemperatuur zijn, dus niet koelkast koud.
Week de gelatineblaadjes in koud water. Meng de koffie met de Amaretto en de suiker. Kook dit in
tot een siroop en zet opzij. Klop de 5 eigelen samen met de 25 g suiker tot je een lichtgeel mengsel
krijgt. Klop de eiwitten met 25 g suiker tot een stevig schuim. Meng er de mascarpone onder de
opgeklopte eigelen. Met er daarna voorzichtig het eiwit onder. Knijp de gelatineblaadjes uit en los ze
op in een bodempje warme room. Meng de opgeloste gelatine door het mascarponemengsel. Zet in
de koelkast gedurende 15 à 30 minuten.
Rol de biscuit voorzichtig uit op een werkplank. Smeer de siroop gelijkmatig uit over de biscuit met
behulp van een borsteltje. Hou wat van de siroop voor de afwerking van de bûche. Haat het
mascaponemengsel uit de koelkast en smeer een gelijkmatige laag op de biscuit. Strijk open met
een paletmes. Rol de biscuit op. Strijk de buitenkant van de büche met de resterende siroop en
bedek de rol met de resterende crème. Strooi, met behulp van een zeef, de cacao over de rol en
versier eventieel met stukjes chocolade en zilveren parels. Zet nog even in de koelkast tot het
serveren.
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Lamskroon in mosterdkorst met boontjes en rozemarijnaardappelen

Ingrediënten (+/- 4 personen)













600 g lamskroon
100 g spekblokjes
700 g sperzieboontjes
800 g krielaardappelen
4 eetlepels paneermeel
4 eetlepels mosterd
1 citroen
3 teentjes knoflook
1 koffielepel rozemarijn
enkele takjes peterselie
olijfolie en boter
peper en zout

Bereiding
Verwarm de oven voor op 180 °C.
Spoel de krielaardappelen, snijd ze met de schil in vieren en doe ze in een ovenschaal. Pel en
snipper 2 teentjes knoflook. Doe de rozemarijn en de knoflook bij de aardappelen en besprenkel met
olijfolie. Spoel de citroen, rasp het geel van de schil (seste), voeg toe aan de krielaardappeltjes en
pers de citroen vervolgens uit over de krielaardappeltjes. Bak de rozemarijnaardappelen gedurende
ca. 40 minuten goudbruin en gaar.
Smelt boter in een pan. Kruid het lamskroontje met peper en zout en bak aan beide kanten bruin.
Gaar 10 minuten verder in de oven van 180 °C. Haal het vlees uit de oven en smeer het in met
mosterd.
Meng het paneermeel met 1 gesnipperd teentje knoflook, fijngesnipperde peterselie en wat olijfolie.
Strooi dit over de mosterd laag. Zet de oven op grillstand en laat het lamsvlees nog even 'korsten' in
de oven gedurende 2 à 3 minuten. Blancheer ondertussen de boontjes in licht gezouten water en
laat vervolgens schrikken onder ijskoud water. Zet een pan op het vuur met de spekblokjes. Voeg
dan de boontjes toe en bak nog even verder op. Snijd de gebakken lamskroon
tussen de beentjes in stukken en schik samen met de boontjes en de rozemarijnaardappelen op een
bord.
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Tiramisu met mousse van mascarpone

Ingrediënten (6 personen)
voor de mascarpone mousse:
 90 g eierdooiers
 270 g mascarpone
 200 g room
 30 g melk
 60 g water
 175 g suiker
 6 g gelatine
 1 eetlepel amandellikeur
 sap van 1/4 citroen
voor de lange vingers:
 100 g eierdooiers
 150 g eiwit
 125 g suiker
 75 g bloem
 75 g maiszetmeel
 50 g amaretto
 60 g koffielikeur
 10 g amandellikeur
voor de tuille:
 115 g eiwit
 130 g bloem
 100 g poedersuiker
 45 g suiker
 20 g vanillesuiker
 20 g zachte boter
 30 g room
voor de afwerking:
 1 handje amaretti koekjes
 1 eetlepel chocoladesaus
 1 theelepel cacaopoeder
Bereiding
Maak de mousse van mascarpone
Verwarm het water en de suiker. Giet de eierdooiers erbij en roer goed door met een klopper. Warm
al roerende om tot 85 °C. Haal de pan van het vuur en giet deze massa in een kom van de
keukenmachine en laat met een klopper draaien op een gemiddelde snelheid. Zo krijg je een 'pâte à
bombe.' Weeg van deze 'pâte à bombe' 105 g af zodra deze verdubbeld is in volume door het
kloppen van de keukenmachine. Meng de mascarpone met 30 g melk.
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Smelt de uitgeknepen gelatine met een scheutje room op een zacht vuur in een pannetje. Zet het
vuur uit. Voeg een eetlepel 'pâte à bombe' toe en roer door. Spatel deze massa bij de overige 'pâte
à bombe' en roer door. Voeg vervolgens deze massa bij de mascarpone met melk en spatel tot slot
de opgeklopte room eronder. Giet het mengsel in een spuitzak en vul er 6 langwerpige
cilindervormpjes mee. Laat ze invriezen. Wanneer ze bevroren zijn, kun je ze ontvormen door de
vormpjes in de hand te nemen en een lichte druk uit te oefenen op de onderzijde van de vorm. Leg
ze op een bord en laat ze verder ontdooien in de koelkast.
Maak de lange vingers
Verwarm de oven voor op 220°C. Klop de dooiers luchtig. Klop in een andere kom het eiwit stijf en
voeg hier in drie keer de suiker bij. Spatel het stijve eiwit beetje bij beetje onder de opgeklopte
dooiers. Zeef de bloem met het zetmeel. Voeg toe aan de rest van het mengsel en breng over in een
spuitzak .
Bedek een bakplaat met bakpapier en strooi hier een beetje suiker over. Spuit het deeg voor de
lange vingers erop en bak 10 min. af in de voorverwarmde oven.
Maak de tuille
Draai alle ingrediënten, behalve de boter met een platte deeghaak glad in een kom van de
keukenmachine. Voeg de zachte boter er in kleine stukjes aan toe en laat draaien tot een egale
massa. Verwarm de oven voor op 150°C. Lepel dit tuillebeslag in een spuitzakje. Spuit ermee lange
repen mee op een bakmatje. Schuif dit matje op een bakplaat en bak ze 8 minuten af in de warme
oven. Open de oven, haal er één voor één de tuilles uit en draai ze meteen rond een houten of
metalen cilinder en vorm ze. Dit proces moet snel gebeuren. Eenmaal uit de oven worden de tuilles
meteen krokant en fragiel. Je kunt de bakplaat eventueel terug in de oven steken om ze bij te
warmen.
Meng de amaretto met de koffielikeur en de amandellikeur. Week 4 lange vingers in het koffiemengsel. Snijd een stukje van de koekjes en steek in elke mascarpone-vormpje één koekje. Strijk
glad en laat 1 uur opstijven in de koelkast.
Afwerking
Haal de tiramisu uit de vormpjes, leg er een tuille bovenop. Spuit er dotjes chocolade tussen. Vijzel
de amarettokoekjes fijn en leg bij op het bord. Strooi er een beetje cacaopoeder over en werk af
met een lange vinger.
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Karnemelkbrood

Ingrediënten (6 personen)















100 ml honing
450 ml karnemelk
75 g gedroogde abrikozen of vijgen
75 g rozijnen
1 handvol hazelnoten
175 g bloem
75 g roggevlokken
40 g havermoutvlokken
75 g gebroken lijnzaad
75 g zonnebloempitten
1 koffielepel zout
1 koffielepel bakpoeder
1 koffielepel bicarbonaat
havermout om te bestrooien

Bereiding
Verwarm de oven voor op 200°C.
Roer in een kom de honing door de karnemelk. Hak de gedroogde vruchten en de hazelnoten grof
en meng ze met de rozijnen en alle andere ingrediënten. Roer er de gezoete karnemelk door.
Bekleed het bakblik met bakpapier en laat het over de randen hangen. Doe het
deeg in de vorm, strooi er wat havermoutvlokken over en bak het brood in het
midden van de oven in ongeveer 45 minuten gaar.
Tip
Je kan het brood kruidiger maken door het toevoegen van vb 1 koffielepel anijszaad en/of 1
koffielepel karwijzaad en/of 1 koffielepel korianderzaad en/of 1 koffielepel venkelzaad
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Frambozenmeringues

Ingrediënten (6 personen)







1 dl frambozencoulis, diepvries of koelvak
4 eiwitten op kamertemperatuur
250 g fijne kristalsuiker
250 g verse frambozen
2 dl room
2 eetlepels poedersuiker

Bereiding
Laat diepgevroren coulis ontdooien.
Verwarm de oven op 120°C.
Klop de eiwitten schuimig in een grote kom. Voeg er gestaag eetlepel per eetlepel de kristalsuiker
aan toe. Werk zo alle suiker met de eieren op tot een stevig glanzend schuim. Doe er de
frambozencoulis, op kamertemperatuur, en twee derde van de frambozen bij, en spatel één keer
om.
Bekleed 2 bakplaten met bakpapier en schep er – met voldoende ruimte ertussen – 6 mooie toefjes
eiwitschuim op. Schuif in de oven en verlaag de temperatuur tot 110°C. Laat 2 uur drogen in de
oven.
Klop de room stijf met de poedersuiker. Serveer de meringues met de rest van de frambozen en
slagroom.
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Moelleux met sinaasappelcoulis

Ingrediënten (6 personen)






125 g boter + extra
20 g patisseriebloem + extra
2 eieren + 1 eidooier
60 g fijne kristalsuiker
125 g fondantchocolade

de





coulis
250 ml sinaasappelsap
1 stuk gemberwortel van 2 cm, geschild
3 eetlepels suiker
10 g maïszetmeel

Bereiding
Verwarm de oven tot 180°C.
Maak eerst de coulis. Breng het sinaasappelsap met de gember en suiker aan de kook en laat 5
minuten trekken op een zacht vuurtje. Verwijder de gember. Los het maïszetmeel op in wat water
en bind er de coulis mee. Laat afkoelen.
Smelt de boter en de chocolade au bain-marie.
Beboter de 6 muffinvormpjes en bestuif ze met bloem.
Klop de eieren met de dooier en de suiker witschuimig en roer het voorzichtig door de gesmolten
chocolade. Spatel er nu de gezeefde bloem door.
Vul de vormpjes voor ¾ met het beslag. Bak de moelleux ongeveer 8 minuten in de oven. Serveer
ze meteen, samen met de sinaasappelcoulis.
Tip
De chocolade moet er heerlijk dik uitvloeien. Daarom is de baktijd belangrijk en die is in
elke oven anders. Best even testen dus.
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Snelle biscuitrol

Ingrediënten (6 personen)






5 eieren
150 g fijne kristalsuiker + extra voor de afwerking
5 eetlepels melk
150 g zelfrijzende bloem
200 g confituur naar keuze

Bereiding
Verwarm de oven voor op 220°C.
Klop de eieren met de suiker witschuimig. Roer er de melk door en zeef er dan de bloem bij. Meng
kort.
Strijk het beslag uit op een met bakpapier beklede bakplaat, in de vorm van een rechthoek. Schuif
in het midden van de oven en bak 5 à 7 minuten.
Strooi suiker op een theedoek en keer het gebak er voorzichtig op om. Verwijder het bakpapier en
besmeer de biscuit met confituur. Rol op met behulp van de theedoek en laat afkoelen.
Snij in plakken.
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New York cheesecake

Ingrediënten (8 personen)
de bodem
 250 g volkorenkoekjes
 120 g gesmolten boter
de











vulling
500 g mascarpone
300 g ricotta
100 g fijne kristalsuiker
1 zakje vanillesuiker
50 g maïszetmeel
3 eieren
1 dl room
200 g witte chocolade, pellets of stukjes
2 el melk
100 g bosbessen

Bereiding
Verwarm de oven voor op 175°C.
Verkruimel de koekjes en meng ze met de gesmolten boter. Verdeel het mengsel over de
bodem van een springvorm. Druk goed aan en bak 10 minuten in de oven. Laat afkoelen.
Meng de mascarpone met de ricotta. Roer met de suiker, de vanillesuiker en het maïszetmeel tot
een glad mengsel. Roer er de eieren een voor een door en vervolgens de room. Smelt de witte
chocolade au-bain-marie of in de microgolfoven, samen met de melk. Roer glad en roer door
de rest van de vulling. Giet de vulling in de springvorm en strooi er de bosbessen over. Bak de taart
50 minuten à 1 uur. Laat afkoelen in de oven met de ovendeur op een kier, tot de oven volledig
afgekoeld is. Zet de taart in de koelkast, zodat de vulling verder kan opstijven.
Tip
Je kan ook krieken of kersen gebruiken ipv bosbessen.
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Merveilleux

Ingrediënten (8 personen)







100
110
100
1 dl
200
100

g eiwitten
g suiker
g poedersuiker
volle room (zeer koud)
g zwarte chocolade
g hazelnoten

Bereiding
Verwarm de oven voor op 170°C.
Klop de eiwitten lichtjes op, voeg 100 g suiker in één keer toe en klop verder tot een stevig
glanzend schuim. Voeg vervolgens de poedersuiker toe en spatel voorzichtig door de eiwitten.
Bedek een ovenplaat met bakpapier. Vul een spuitzak zonder spuitmond met de eiwitten en spuit
toefjes van 8 cm doorsnede op het bakpapier. Bak ze krokant in de oven gedurende 30 à 35 min,
zodat ze lichtjes gekleurd zijn. Laat de meringues afkoelen.
Verlaag de oventemperatuur naar 150°C. Rooster de noten in de oven gedurende 10 min. Hak ze
daarna grof. Klop de room half op en voeg al kloppend de rest van de suiker toe.
Maak nu de chocoladeschilfers. Smelt 100 g chocolade au bain-marie. Smeer de gesmolten
chocolade met behulp van een mes of een spatel zeer dun uit op een vel bakpapier. Laat minstens
30 min afkoelen in de koelkast. Breek daarna in stukjes.
Schik de meringues op afzonderlijke coupes. Werk af met de opgeklopte room en de geroosterde
noten. Bestrooi rijkelijk met de chocoladeschilfers. Laat, net voor het serveren, de rest van de
chocolade au bain-marie smelten en serveer bij de merveilleux.
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Fijne appeltaart

Ingrediënten (8 personen)







1 vel bladerdeeg
1 kg appelen
110 g boter op kamertemperatuur
100 g suiker
60 g amandelpoeder
1 ei

Bereiding
Verwarm de oven voor op 180°C.
Meng 60 g boter met het amandelpoeder en 60 g suiker. Voeg het ei toe en meng nogmaals goed
tot een homogene crème. Rol het vel bladerdeeg open in een bakvorm.
Bestrijk het deeg gelijkmatig met de amandelcrème.
Schil de appelen, verwijder het klokhuis en snijd in heel fijne partjes. Schik de appeltjes op de
amandelcrème en werk hiervoor van de buitenkant naar het midden toe.
Bestrooi met de rest van de suiker. Snijd de resterende boter in blokjes en verdeel deze over de
taart. Bak gedurende 40 min in de oven. De taart is klaar wanneer de appeltjes licht
gekaramelliseerd zijn.
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Honingcake

Ingrediënten (8 personen)






6 grote eieren op kamertemperatuur
220 g suiker
80 g vloeibare honing
200 g zelfrijzend bakmeel
2 eetlepels warm water

Bereiding
Verwarm de oven voor op 160°C.
Zeef de bloem. Voeg het water bij de honing en meng goed.
Breek de eieren in een mengkom en klop stevig met de mixer. Voeg de suiker toe en klop verder in
hoog tempo, tot het volume verdrievoudigd is. Giet het honing-watermengsel erbij en klop nog 30
seconden lichtjes op. Verdeel de bloem in 3 porties. Voeg 1 portie toe en klop 15 seconden lichtjes
op, herhaal met de 2 resterende delen. Klop nog 1 minuut op wanneer alle bloem is toegevoegd.
Bedek een rechthoekige cakevorm met bakpapier en stort het deeg erin. Bak in de oven gedurende
50 minuten.
Haal uit de oven, laat volledig afkoelen alvorens te ontvormen.

Pagina 246 van 472

Carpaccio van ananas en mango

Ingrediënten (8 personen)







20 cl water
5 takjes citroenmelisse
1 eetrijpe mango
80 g fijne kristalsuiker
1 verse ananas
geraspte kokosnoot

Bereiding
Koel borden in de koedkast.
Breng het water met de suiker aan de kook, laat gedurende 2 minuten inkoken.
Voeg er de citroenmelisse aan toe en laat 15 minuten intrekken. Filter en druk goed aan.
Schil ananas en mango en snijd het ananas- en mangovlees met een mandoline in flinterdunne
plakjes.
Schik ze mooi op gekoelde borden. Overgiet met de siroop en bedek met plasticfolie.
Bewaar 1 uur in de koelkast.
Bestrooi voor het serveren met de geraspte kokosnoot en leg er een takje citroenmelisse op.
Dien ijskoud op.
Tip
Je kan er ook een bolletje cocosijs opleggen of ander ijs kan ook. Ook een aanrader zijn munt sorbet
of limoensorbet.
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Lamsbout in de oven met gratin dauphinois

Ingrediënten (8 personen)
de






lamsbout:
1 1⁄2 kg lamsbout (ontbeend en opgebonden)
2 teentjes look
4 eetlepels honing
2 eetlepels graanmosterd
verse rozemarijn

de







sperzieboontjes:
400 g sperzieboontjes
1 sjalot
natuurazijn
bicarbonaat
1 klontje boter
nootmuskaat

de











gratin dauphinois:
600 g aardappelen (vastkokend)
200 g gemalen kaas (bv. Emmentaler)
25 cl melk
25 cl room
boter
2 teentjes look
2 blaadjes laurier
2 takjes tijm
1 takje rozemarijn
nootmuskaat

Bereiding
de lamsbout
Pel de look en snij de teentjes in plakjes.
Pluk enkele takjes rozemarijn.
Maak met de tip van je koksmes enkele insnijdingen in het vlees van een tweetal centimeter diep.
Prop daarin telkens een plakje look en een takje rozemarijn. Tijdens het bakken zullen die aromaten
hun smaak afgeven aan het vlees.
Verwarm de oven voor op 160°C.
Neem een braadslede en leg er de lamsbout in. Kruid het vlees met wat peper van de molen en een
snuifje zout. Leg bovenop het vlees een paar (grotere) klontjes boter.
Plaats de braadslede in de oven (160°C) en bak het vlees 50 tot 60 minuten. (Jeroen gebruikt een
heteluchtoven.)
Bereid intussen het glazuur voor de lamsbout. Meng hiervoor de honing en de graanmosterd.
Haal het vlees uit de oven en schep het glazuur van honing en mosterd er gelijkmatig overheen.
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Verhoog de oventemperatuur tot 180°C.
Bak de lamsbout nog 10 tot 15 minuten in de hete oven (180°C).
Haal het vlees uit de oven en laat het even rusten. De perfecte lamsbout is rosé (rozig) gebakken.
Het vlees mag niet saignant (bloederig) zijn.
Serveer het vlees in plakjes van zo’n halve centimeter breed.
de sperzieboontjes
Was de sperzieboontjes en knijp de topjes eraf.
Breng een pot met water aan de kook en voeg er wat zout en een snuifje bicarbonaat aan toe. (Het
bicarbonaat zorgt ervoor dat de boontjes hun frisse groene kleur behouden.)
Kook de boontjes beetgaar (5 tot 7 minuten) en giet het kookvocht af.
Zet een stoofpot op een matig vuur en smelt er een klontje boter in. Snipper de sjalot fijn en stoof
de stukjes glazig.
Doe de gekookte boontjes in de stoofpot en roer ze door de hete boter. Kruid de groenten met verse
nootmuskaat, peper van de molen en een snuifje zout.
Voeg op het einde enkele druppels natuurazijn toe en roer de groentjes een laatste keer om.
de gratin dauphinois
Neem een kookpot en giet er de melk en de room in. Gebruik evenveel melk als room.
Voeg er de rozemarijn, de gekneusde en ongepelde teentjes look, de laurier en de tijm bij. Kruid het
mengsel met voldoende peper van de molen, een snuif zout en vers geraspte nootmuskaat.
Verwarm het mengsel op een zacht vuur en laat alle kruiden hun smaak afgeven aan de room en de
melk. Het mengsel mag heet worden, maar het hoeft niet te koken.
Schil de aardappelen en snij ze vervolgens in dunne plakjes van ongeveer 3 mm. Gebruik hiervoor
een mandoline (snijtoestel) of snij de plakjes zorgvuldig met een scherp aardappelmesje.
Smelt een klontje boter en smeer hiermee de binnenzijde van de vuurvaste potjes in, met behulp
van een keukenpenseel. Schik in elk potje een portie aardappelschijfjes. Schrank ze over mekaar.
(Vul de potjes voor ongeveer 2/3 met aardappel.)
Opmerking: Je kan ook één grote portie gratin dauphinois maken, in een ruime ovenschaal.
Zeef het mengsel van melk en room. Schenk daarvan een portie in elk potje met aardappelschijfjes.
(Zodat alle aardappelschijfjes onderstaan.)
Werk elk potje gratin af met een flinke toef gemalen kaas.
Plaats de potjes in de oven, bij de lamsbout (160°C). Laat ze zo’n 25 à 30 minuten garen, tot er een
goudbruin kaaskorstje op ligt. Elke oven is anders, dus controleer de gaarheid door met een mesje
in de schijfjes aardappel te prikken.
Serveer de potjes recht uit de oven.
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Citroen-chocoladetaartjes

Ingrediënten (8 personen)
taartjesdeeg:
 200 g bloem
 35 g cacaopoeder
 1/2 zakje bakpoeder
 125 g boter (kamertemperatuur)
 75 g poedersuiker
 1 ei
 25 g amandelpoeder
lemon curd
 4 eieren
 250 g suiker
 4 onbehandelde citroenen
 100 g boter op kamertemperatuur
 1 limoen
Bereiding
Taartjesdeeg
Meng voor het deeg de bloem met het bakpoeder en de cacao in een kom.
Meng de boter met de poedersuiker en het amandelpoeder in een andere kom. Voeg het ei toe, roer
goed en voeg dan het bloemmengsel toe. Meng tot een homogeen deeg en vorm er een bal van.
Wikkel het deeg in vershoudfolie en laat 2u rusten in de koelkast.
lemon curd
Was de citroenen onder stromend water. Trek zeste van 2 citroenen en pers de 4 vruchten uit.
Zet een pannetje met het citroensap, de zeste, de boter en de suiker op een laag vuur. Klop de
eieren los en voeg ze eraan toe. Klop stevig verder tot het mengsel indikt. Laat afkoelen en zet even
apart.
Verwarm de oven voor op 180°C.
Bestuif het werkvlak met bloem en rol het deeg erop uit. Smeer de taartvormpjes in met boter en
bestuif ze met bloem. Bekleed ze met het deeg en laat opnieuw 30 min in de koelkast rusten.
Bedek de taartbodempjes met bakpapier en vul met bakparels of gedroogde peulvruchten.
Bak ze 20 à 25 min voor in de oven.
Verwijder de bakparels 5 min voor het einde van de baktijd en bak nog 5 min verder.
Haal ze uit de oven, laat afkoelen en ontvorm.
Vul ze met de lemon curd met behulp van een spatel of spuitzak.
Werk af met kleine stukjes limoen.
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Gentse waterzooi

Ingrediënten (+/- 4 personen)
















4 kipwitten en 4 kippebouten
2 preien
3 takken witte selder
1 ui
1 teentje look
1 takje tijm
1 laurierblaadje
14 vastkokende aardappelen
1 wortel
30 g boter
30 g bloem
2 dl room
1 eidooier
1 bussel peterselie
boter

Bereiding
Breng een bouillon gemaakt met het gesneden groen van de prei, 1 tak selder, de ui, de gepelde en
gekneusde look, tijm en laurier, aan de kook. Kruid de bouillon goed met peper van de molen en
zout. Versnij de kippen. Als de bouillon kookt, leg er de stukken kip in en laat ze er 30 minuten in
koken. Laat daarna even afkoelen in de bouillon. (NB: leg nooit een kip in een koude bouillon of
koude water!).
Verwijder het vel en verdeel elke kip in 4 gelijke stukken. Zeef ongeveer 1 liter bouillon apart.
Schil de aardappelen en kook ze gaar in gezouten water. Giet af en hou warm onder een handdoek
of een met deksel. Snij de selder, wortel en het wit van de prei in julienne. Stoof ze even aan in een
pot met wat boter en giet er dan de bouillon over. Kook ze in 1 minuut krokant gaar in de bouillon.
Zeef de bouillon opnieuw.
Smelt de boter en voeg er de bloem aan toe. Laat even opdrogen. Haal van het vuur en doe er de
gezzefde bouillon bij. Roer stevig door met de garde. Zet terug op het vuur en laat even binden
maar ook flink doorkoken. De bedoeling is dat de saus iets dikker is dan een gebonden soep. Voeg
dus eventueel wat extra bouillon toe. Kruid de saus met peper en zout.
Meng de room met de eidooier. Dit heet een ‘liaison’.
Roer er, van het vuur, de liaison door. Laat de saus vanaf nu niet meer koken.
Je kan de saus verfrissen (relever) door er wat citroensap aan toe te voegen.
Voeg de groentjes toe aan de saus.
Hak de peterselie (zonder de stengels) fijn
Leg in een groot, diep bord 2 stukken kip. Lepel er de saus met een deel groentjes over en schik 3
aardappeltjes rond de kip. Bestrooi met de peterselie.
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Bladerdeeggebakjes met rabarbercompote

Ingrediënten (+/- 4 personen)
de




rondjes
1 dik vel bladerdeeg
50 g amandelschilfers
scheutjes suikersiroop (bv. sucre de canne)

de





rabarbercompote
5 stengels rabarber
50 g rozijnen
2 eetlepels suiker
klontje boter

de





mascarponecrème
250 g mascarpone
2 eetlepels bloemsuiker
1 citroen
een dopje vanilleextract of 10 g vanillesuiker

Bereiding
Verwarm de oven voor tot 180°C.
Gebruik een dik vel deeg dat je bij de bakker koopt, of leg twee vellen bladerdeeg uit de supermarkt
bovenop elkaar. Kleef ze eventueel vast met een dun laagje losgeklopt eigeel.
Rol het vel bladerdeeg uit en steek er rondjes uit met behulp van een uitsteekring of een breed glas.
Per gebakje heb je één rondje dik bladerdeeg nodig.
Leg een vel bakpapier of een siliconenmatje op de vlakke bakplaat. Leg er de rondjes bladerdeeg op
en bestrijk ze met een laagje suikersiroop. Strooi er vervolgens een laagje amandelschilfers over,
druk de nootjes aan en besprenkel ze opnieuw met een laagje suikersiroop.
Schuif de ovenplaat in de hete oven van 180°C en bak de lapjes deeg met amandelnoot zo’n 30
minuten, tot het luchtige goudbruine gebakjes zijn. Laat ze nadien afkoelen.
Spoel de rabarberstengels en trek de dunne schil eraf. Snij het vruchtvlees in grove stukken van een
centimeter breed. Smelt een klontje boter in een stoofpot op een matig vuur. Doe de stukken
rabarber in de pot en roer. Voeg de suiker toe naar smaak. Plaats een deksel op de pot, zet het vuur
zachter en laat de alles minstens 15 minuten pruttelen tot je een rabarbercompote overhoudt. Laat
daarna nog eens 15 minuten pruttelen zonder deksel. Voeg er de rozijnen aantoe en roer ze er goed
onder. Laat de compote afkoelen.
Schep de mascarpone in een mengkom en roer los. Voeg de bloemsuiker en de vanillesuiker toe,
roer en proef of het mengsel voldoende zoet is. Voeg er het vanilleextract aan toe indien je geen
vanillesuiker gebruikte. Voeg wat citroensap toe. Proef of alle smaken in balans zijn – voeg naar
smaak meer suiker toe. Schep het mascarponemengsel in een spuitzak.
Gebruik een broodmes om de bladerdeeggebakjes overlangs door te snijden, zodat je een krokante
bodem en een deksel met nootjes verkrijgt. Snij de tip van de spuitzak eraf. Spuit op de bodem van
elk gebakje een flinke ring mascarponeroom langs de rand. Hou een kuiltje in het midden of maak
er eentje met de rug van een lepel. Lepel er afgekoelde rabarbercompote in, zet het deksel met de
zoete amandelnootjes erbovenop en serveer.
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Kaassoufflé

Ingrediënten (+/- 4 personen)








40 g boter
40 g bloem
4 dl melk
Zout, peper, muskaatnoot
citroensap
3 eieren
120 g geraspte kaas

Bereiding
Verwarm de oven voor tot 200°C.
Smelt de boter en roer er de bloem bij.
Voeg de melk toe en laat onder voortdurend roeren op een zacht vuur indikken en ze klontervrij is.
Breng op smaak met peper en zout en nootmuskaat. Voeg wat citroensap bij de saus.
Spatel er de kaas onder. Splits de eieren en voeg de dooiers toe.
Klop de eiwitten zeer stevig op. Zorg dat de massa goed is afgekoeld vooraleer er de eiwitten onder
te spatelen.
Giet in soufflévormpjes en laat 10 minuten in de oven garen.
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Gegratineerde pasta met venkel, tomaat

Ingrediënten (+/- 4 personen)






500 g spirelli
150 g zongedroogde tomaten
2 venkels
200 g gemalen kaas
Peper en zout







40 g boter
40 g bloem
500 ml melk
citroensap
muskaatnoot








200 g kerstomaatjes
½ ui
2 tenen look
olijfolie
1 bot dragon
peper zout

Bereiding
Kook de pasta ‘al dente’ in een pot met veel water en een goeie snuif zout. Giet af.
Was de venkel. Snij in schijven. Stoom ze gaar.
Pel en snij een ajuin fijn. Pel en hak twee tenen look fijn.
Stoof de ui en de look in wat olijfolie. Voeg er daarna de tomaatjes bij. Kruid met peper en zout. Bak
de tomaten tot ze open poffen.
Hak blaadjes dragon fijn. Meng onder de tomaatjes.
Warm de grillpan op. Gril de venkel langs beide kanten in de hete pan. Kruid met peper en zout.
Maak de bechamelsaus. Smelt de boter. Voeg de bloem toe. Roer droog tot het naar koekjes ruikt.
Haal van het vuur. Voeg een scheut van de melk toe. Roer goed onder elkaar tot je een papje krijgt.
Voeg meer melk toe en roer alle klonters weg. Voeg de rest van de melk toe en zet terug op het
vuur. Roer en laat indikken. Kruid met peper, zout en muskaatnoot. Werk af met wat citroensap.
Voeg de pasta toe aan de bechamelsaus.
Hak de zongedroogde tomaten grof. Snij de gegrilde venkel in reepjes.
Meng de zongedroogde tomaatjes, gepofte kerstomaatjes en venkel onder de pasta.
Doe alles in een ovenschotel. Strooi de gemalen kaas over de ovenschotel.
Plaats in de oven op grillstand en 200 graden.
Laat aankleuren tot er een mooi korstje is.
Haal uit de oven en serveer dadelijk.
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Basis ijs

Ingrediënten









(+/- 4 personen)

2 eierdooiers
1 volledig ei
100 g suiker
5 g maïzena
snuifje zout
paar druppels citroensap
200 ml melk
250 ml room

Bereiding
Verwarm de melk met de room tot kookpunt.
Doe de 2 eierdooiers en het volledige ei in een pan (sauteuze) samen met de suiker en maïzena.
Klop met een mixer tot het mengsel wit wordt.
Doe de kokende melk bij het mengsel, al roerend.
Voeg er een snuifje zout bij en een paar druppels citroensap.
Verwarm dit mengsel nu langzaam tot je voelt dat het begint te binden (max 85°c). Let op het mag
niet koken.
Laat dit nu 2 tot 4 uur afkoelen/rijpen in koelkast.
Giet in het ijsmachine en laat +/- 30 minuten draaien.
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Vanille-ijs

Ingrediënten











(+/- 4 personen)

2 eierdooiers
1 volledig ei
80 g suiker
20 g vanillesuiker
5 g vanillepudding
snuifje zout
paar druppels citroensap
10 tot 15 druppels vanille-extract
200 ml melk
250 ml room

Bereiding
Verwarm de melk met de room en de vanillesuiker tot kookpunt.
Doe de 2 eierdooiers en het volledige ei in een pan (sauteuze) samen met de suiker en
vanillepudding. Klop met een mixer tot het mengsel wit wordt.
Doe de kokende melk bij het mengsel, al roerend.
Voeg er een snuifje zout bij en een paar druppels citroensap.
Verwarm dit mengsel nu langzaam tot je voelt dat het begint te binden (max 85°c). Let op het mag
niet koken.
Roer er nu 10 à 15 druppels vanille-extract onder.
Laat dit nu 2 tot 4 uur afkoelen/rijpen in koelkast.
Giet in het ijsmachine en laat +/- 30 minuten draaien.
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Chocolade-ijs

Ingrediënten










(+/- 4 personen)

2 eierdooiers
1 volledig ei
80 g suiker
50 g pure chocolade
50 g melkchocolade
snuifje zout
1 eetlepel honing
200 ml melk
250 ml room

Bereiding
Verwarm de melk met de room en de chocolade tot kookpunt.
Doe de 2 eierdooiers en het volledige ei in een pan (sauteuze) samen met de suiker. Klop met een
mixer tot het mengsel wit wordt.
Doe de kokende melk bij het mengsel, al roerend.
Voeg er een snuifje zout bij en de honing.
Verwarm dit mengsel nu langzaam tot je voelt dat het begint te binden (max 85°c). Let op het mag
niet koken.
Laat dit nu 2 tot 4 uur afkoelen/rijpen in koelkast.
Giet in het ijsmachine en laat +/- 30 minuten draaien.
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Banaan-ijs

Ingrediënten









(+/- 4 personen)

2 eierdooiers
1 volledig ei
100 g suiker
200 g banaan
paar druppels citroensap
snuifje zout
200 ml melk
250 ml room

Bereiding
Pel de banaan en snij in schijfjes. Besprenkel met wat citroensap en meng dit goed met de hand.
Verwarm de melk met de room en de banaan tot kookpunt. Mix tot een glad mengsel.
Doe de 2 eierdooiers en het volledige ei in een pan (sauteuze) samen met de suiker. Klop met een
mixer tot het wit wordt.
Doe de kokende melk met banaan bij het ei-mengsel, al roerend.
Voeg er een snuifje zout bij.
Verwarm het geheel nu langzaam tot je voelt dat het begint te binden (max 85°c). Let op het mag
niet koken.
Laat dit nu 2 tot 4 uur afkoelen/rijpen in koelkast.
Giet in het ijsmachine en laat +/- 30 minuten draaien.
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Mocca-ijs

Ingrediënten











(+/- 4 personen)

2 eierdooiers
1 volledig ei
80 g suiker
10 g vanillesuiker
5 g vanillepudding
snuifje zout
3 el koffiepoeder
2 el koffielikeur
200 ml melk
250 ml room

Bereiding
Verwarm de melk met de room en het koffiepoeder tot kookpunt.
Doe de 2 eierdooiers en het volledige ei in een pan (sauteuze) samen met de suiker. Klop met een
mixer tot het mengsel wit wordt.
Doe de kokende melk bij het mengsel, al roerend.
Voeg er een snuifje zout bij.
Verwarm dit mengsel nu langzaam tot je voelt dat het begint te binden (max 85°c). Let op het mag
niet koken.
Voeg er nu de koffielikeur aan toe.
Laat dit nu 2 tot 4 uur afkoelen/rijpen in koelkast.
Giet in het ijsmachine en laat +/- 30 minuten draaien.
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Walnoten-ijs

Ingrediënten













2 eierdooiers
1 volledig ei
200 ml melk
250 ml slagroom
20 g vanillesuiker
5 g vanillepudding
10 tot 15 druppels vanille-extract
3 el honing
snuifje zout
paar druppels citroensap
50 g suiker
50 g gehakte walnoten

Bereiding
50 g suiker in een pan lichtbruin laten karameliseren, 50 g gehakte walnoten toevoegen
en goed mengen. Laat het mengsel op een boterpapier afkoelen en hak het fijn.
Bereid vanille-ijs volgens het basisrecept, maar vervang de suiker door honing.
Giet het mengsel samen met de walnoten-crumble in de ijsmachine en laat +/- 30 minuten draaien.
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Amandel-ijs

Ingrediënten





0,5 l amandelmelk
20 g maiszetmeel
50 g fijne suiker
Een paar druppels amandelextract (1 theelepel)

Bereiding
Los het maiszetmeel op in een beetje amandelmelk.
Warm de rest van de amandelmelk met de suiker op in een pan. Roer door de melk met een houten
lepel.
Wanneer deze bijna kookt, voeg het opgeloste maiszetmeel toe en roer goed door en laat het even
doorkoken zodat de binding kan plaatsvinden.
Neem van het vuur en laat de pan onmiddellijk afkoelen in koud water. Blijf ondertussen roeren.
Roer er nu het amandelextract onder.
Laat een uurtje afkoelen in de koelkast en maak er daarna ijs van in de ijmachines.
Tip
Als je roomijsverzachter hebt, voeg dan 7 g toe samen met het amandelextract.
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Basisrecept vruchten-ijs

Ingrediënten






250 g gepureerde vruchten
1 el citroensap
75 g suiker
1 eiwit
125 ml slagroom

Bereiding
Meng de vruchtenpuree met de suiker en het citroensap. Het eiwit en de slagroom apart stijf
kloppen en door de vruchtenpuree spatelen. In de ijsmachine tot ijs verwerken.
Bij gebruik van vruchten uit blik is het toevoegen van suiker niet nodig.
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Aardbeien-ijs

Ingrediënten






300 g aardbeien
1 tl citroensap
2 el suiker
1 eiwit
125 ml slagroom

Bereiding
Pureer de aardbeien. Meng de aardbeienpuree met de suiker en het citroensap. Het eiwit en de
slagroom apart stijf kloppen en door de aardbeienpuree spatelen. In de ijsmachine tot ijs verwerken.
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Mango-kokos-ijs

Ingrediënten







1 rijpe mango
150 ml kokosmelk
3 el geraspte kokos
1 el citroensap
75 g suiker
1 eiwit

Bereiding
Mango schillen, pit verwijderen en vruchtvlees pureren. Meng de mangopuree met de suiker en het
citroensap. Meng er de kokosmelk onder alsook de gerapste kokos. Het eiwit en de slagroom apart
stijf kloppen en door de mangopuree spatelen. In de ijsmachine tot ijs verwerken.
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Basisrecept sorbet

Ingrediënten




500 ml gepureerde vruchten of vruchtensap
75 g suiker
2 eiwitten

Bereiding
Sorbet kan van bijna alle fruitsoorten of vruchtensappen worden bereid, b.v. van frambozen,
abrikozen, perzik, meloen, kiwi’s etc. Sorbet moet het tijdens het vriezen constant worden geroerd
zodat geen te grove ijskristallen kunnen ontstaan.
Sorbets hoeven niet altijd zoet te zijn of als dessert te worden geserveerd. Als tussengang bij een
feestelijke maaltijd is b.v. een tomatensorbet of een campari-sinaasappelsorbet erg lekker.
Bijzonder lekker is het om een bolletje sorbet te serveren in een glas champagne.
500 ml gepureerde vruchten of vruchtensap met de suiker (naar smaak en fruitsoort) en 2 eiwitten
mengen en in de ijsmachine tot ijs verwerken.
Voor extra smaak kunt u 1 el likeur, cognac, kirsch etc. toevoegen.
Bij gebruik van vruchten uit blik, b.v. ananas, is het toevoegen van suiker over het algemeen
niet nodig.
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Aardbeien-sorbet

Ingrediënten






300 g aardbeien
1 tl citroensap
2 eiwitten
60 g suiker
75 ml appelsap

Bereiding
Ingrediënten pureren en tot sorbet verwerken
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Campari-sinaasappel-sorbet

Ingrediënten




500 ml sinaasappelsap
100 ml campari
2 eiwitten

Bereiding
Sinaasappelsap met campari en eiwitten in de ijsmachine tot sorbet verwerken
en als voorafje serveren.
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Cassissorbet

Ingrediënten






500 ml puree van zwarte bessen
1 el citroensap
50 g suiker
2 cl crème de cassis
2 eiwitten

Bereiding
De puree door een zeef wrijven en met de ingrediënten mengen. Het eiwit erdoorheen spatelen en
de massa tot sorbet verwerken.
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Champagne-sorbet

Ingrediënten






100 g suiker
200 ml droge witte wijn
100 ml champagne of mousserende wijn
1 el citroensap
2 eiwitten

Bereiding
De witte wijn met de suiker aan de kook brengen. Met de afgekoelde suikersiroop, champagne,
citroensap, eiwit in de ijsmachine tot sorbet verwerken en als voor- of tussengerecht serveren.

Pagina 269 van 472

Vlierbloesem-sorbet

Ingrediënten






500 ml water
250 g poedersuiker
8-10 vlierbloesemschermen
1 el citroensap
2 eiwitten

Bereiding
Het water met de suiker aan de kook brengen. Bloesem wassen, droog schudden en in de niet meer
kokende suikersiroop ca. 30 minuten laten trekken. Door een zeef gieten. Citroen persen en het sap
toevoegen. Vlierbloesemsiroop laten afkoelen. De koude siroop samen met het eiwit in de
ijsmachine tot sorbet verwerken.
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Citroen-sorbet

Ingrediënten





200 ml citroensap
200 ml water
200 g suiker
2 eiwitten

Bereiding
Doe de suiker en het water in een pan op hoog vuur. Roer tot de suiker is opgelost, haal dan de pan
van het vuur. Roer er het citroensap doorheen. Laat afkoelen, doe vervolgens in een kom, dek af en
zet gedurende 1 uur in de koelkast.
Giet het afgekoelde mengsel in een ijsmachine volgens de instructies van de fabrikant.
Na 30 minuten voeg je het losgeklopt eiwit aan het sorbetmengsel toe. Laat de ijsmachine aan staan
tot de sorbet stevig is geworden.
Tip
Je kan er ook passiefruitpulp ondermengen of passievrucht-likeur.
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Rode vruchten sorbet

Ingrediënten







125
125
250
250
250
125

g suiker
ml water
g diepgevroren bosbessen, ontdooid
g diepgevroren bramen, ontdooid
g diepgevroren frambozen, ontdooid
ml slagroom

Bereiding
Kook de suiker met het water tot het siroop wordt.
Pureer de bessen in een blender of keukenmachine tot een glad geheel. Hou je niet van de pitjes,
duw de puree dan door een zeef.
Voeg het suikersiroop beetje bij beetje toe. Roer de room erdoor en mix tot alles goed gemengd is.
Schenk het mengsel in een ijsmachine en vries in tot het mengsel erg dik is.
Eet er direct van of vries het onmiddellijk in.
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Basis parfait

Ingrediënten (+/- 4-6 personen)





2 eieren
4 eidooiers
150 g suiker
700 ml room

Bereiding
Meng de suiker met de 2 eieren. Klop stevig door tot het bijna wit ziet. Voeg er daarna de 4
eierdooiers bij. Klop stevig verder. Verwarm daarna het mengsel, al kloppend, in een pan tot 85°C
(gebruik een thermometer).
Giet de massa in een kom van de keukenrobot en klop 5 minuten op tot een dubbel volume.
Klop de room half op en spatel deze er ook onder. Lepel dit mengsel in een spuitzak en spuit in
vormen naar keuze (cilinders, balken...). Plaats de vormen in de vriezer.
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Pralinéparfait

Ingrediënten











40 g suiker
60 ml water
2 eieren
4 eidooiers
10 g vanillesuiker
1 mespunt geraspte sinaasappelschil
60 g chocolade (fondant)
40 g notennouga
1-2 el chocoladelikeur of rum
400 ml room

Bereiding
Het water met de suiker aan de kook brengen en laten afkoelen. De eidooiers met het suikerwater,
de vanillesuiker en de sinaasappelschil bijnawit kloppen. Verwarm daarna het mengsel, al kloppend,
in een pan tot 85°C (gebruik een thermometer).
De notennouga met de chocolade op een zeer zacht vuurtje laten smelten. Meng dit mengsel samen
met de vanillesuiker en de likeur of rum onder de eimassa mengen. De halfopgeklopte room door de
afgekoelde massa spatelen. Plaats in de vriezer.
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Appel-calvadosparfait

Ingrediënten








2 eieren
4 eidooiers
150 g suiker
700 ml room
300 g appels
1 el citroensap
2 el calvados

Bereiding
Appel schillen, in kleine blokjes snijden en met citroensap mengen. Zet wat appelblokjes opzij voor
de afwerking. De rest met 1-2 el water zacht koken en pureren.
Meng de suiker met de 2 eieren. Klop stevig door tot het bijna wit ziet. Voeg er daarna de 4
eierdooiers bij. Klop stevig verder. Verwarm daarna het mengsel, al kloppend, in een pan tot 85°C
(gebruik een thermometer).
Giet de massa in een kom van de keukenrobot en klop 5 minuten op tot een dubbel volume.
De appelpuree samen met de calvados erdoorheen scheppen en de massa laten afkoelen.
Klop de room half op en spatel deze er ook onder. Plaats de vormen in de vriezer.
Serveer met de appelblokjes die je nog wat beprenkelt met calvasdos.
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Speculaasparfait met Amarettosaus

Ingrediënten (+/- 4-6 personen)
Voor de parfait
 2 eieren
 4 eidooiers
 150 g suiker
 700 ml room, half opgeklopt
 1 kl speculaaskruiden
 2 el pure chocolade, zeer fijn gesneden
 10 speculaaskoekjes, fijngestampt

Voor de saus
 3 eierdooiers
 3 eierdopjes suiker
 3 eierdopjes Amaretto likeur
 250 ml opgeklopte room
Voor de afwerking
 10 speculaaskoekjes, zeer fijngestampt

Bereiding
de parfait
Meng de suiker met de 2 eieren. Klop stevig door. Voeg er daarna de 4 eierdooiers bij. Klop stevig
verder. Verwarm daarna het mengsel in een pan tot 85°C (gebruik een thermometer).
Giet de massa in een kom van de keukenrobot en klop 5 minuten op tot een dubbel volume.
Spatel er nu de speculaaskruiden, de fijn gestampte speculaas en de chocoladebrokjes onder. Klop
de room half op en spatel deze er ook onder. Lepel dit mengsel in een spuitzak en spuit in vormen
naar keuze (cilinders, balken...). Plaats de vormen in de vriezer.
de saus
Klop de likeur, dooiers en suiker op in een pan en verwarm tot 85°C.
Giet het mengsel vervolgens in een mengkom. Leg plasticfolie op het mengsel om te voorkomen dat
er een velletje komt en laat afkoelen.
Pas als het mengsel koud is, spatel je er de opgeklopte room onder en bewaar in de koelkast.
afwerking
Verspreid de zeer fijngestampte speculaaskoekjes op een snijplank.
Verwijder de bevroren parfait voorzichtig uit de vormen door de vorm met de handen te verwarmen.
Rol even de parfait door het speculaaspoeder.
Dresseer op een bord en nappeer er de Amaretto saus naast.
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Aubergine-burger met tomaat, mozzarella en basilicum

Ingrediënten (+/- 4 personen)







2 grote aubergines
2 grote vleestomaten en wat kerstomaatjes
240 g mozzarella
peper & (zee)zout
olijfolie
verse basilicum

Bereiding
Snij aubergines in schijven van 1 cm. Kruid ze met peper, zout en fijngesneden basilicum.
Besprenkel met olijfolie. Laat 10-tal minuten marineren.
Was de tomaten en ontdoe ze van hun kroontje. Snij de tomaten ook in schijven van één cm.
Snij de mozzarella in ronde schijven van één cm en kruid af met wat zout en peper.
De hamburgers: Begruik 2 ongeveer gelijke schijven aubergine. Beleg 1 schjf met een schijf tomaat
en mozzarella. Leg er 1 of 2 blaadjes basilicum tussen.
Prik er een tandenstoker door zodat het geheel samen blijft. Herhaal dit tot je alles hebt opgewerkt.
Gril de ‘hamburgers’ op een zachte BBQ - ongeveer 5 minuten aan elke kant.
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Witte chocolade-ijs met chocoladeloempia

Ingrediënten (+/- 4 personen)
ijs






1 ei, plus een extra eidooier
60 g fijne suiker
150 g witte chocolade, in stukjes
300 ml melk
150 ml slagroom

koekvormpjes
 1 ei
 10 g vanillesuiker + 70gr fijne suiker
 70 g bloem, gezeefd
 35 g cacao, gezeefd
 40 g boter, gesmolten
afwerking
 4 vellen filodeeg
 8 kleine repen pure fondant chocolade
Bereiding
Klop voor het ijs het ei, de eidooier en suiker in een kom wit. Smelt de wiite chocolade met 3
eetlepelsmelk op een zeer laag vuur. Doe de rest van de melk in een pan, breng hem tegen de kook
aan en giet hem al roerend bij het eimengsel. Zet de kom met het eimengsel op een zacht vuur en
vanneer het mengsel. Roer de chocolade erdoor. Dek af en laat afkoelen.
Klop de slagroom stijf en spatel hem door de het afgekoelde mengsel en laat gedurende een uur
verder afkoelen in de koelkast. Eens afgekoeld, giet je het mengsel in de ijsmachine en laat het tot
ijs draaien.
Verwarm de oven voor op 200°C. Bedek een bakplaat met bakpapier
Klop voor de koekvormpjes het ei met de suiker. Klop de bloem en cacao erdoor en vervolgens de
boter. Maak van 1 eetlepel deegmegsel een een bolletje en rol het met een deegrol uit tussen 2
vellen bakpapier tot je een cirkel van 12,5 cm doorsnee bekomt. Bak 4-5 minuten in de
voorverwarmde oven en drapeer daarna over een omgekeerd kopje. Laat hard worden. Maak zo nog
5 koekvormpjes.
Vouw een vel filodeeg open en leg er twee reepjes pure chocolade op in de lengte. Rol het filodeeg
op rond de chocolade, vouw de zijkanten naar binnen zodat je een mooie loempia krijgt. Herhaal
voor de resterende vellen filodeeg. Hou de filodeegrolletjes koel in de koelkast, bedekt met licht
vochtige doek.
Verwarm de oven voor op 200°C.
Bedek de ovenplaat met een vel bakpapier en schik er de loempia’s op.
Bak de loempia’s mooi goudbruin in de oven gedurende 10 min zodat de buitenkant krokant is en de
chocolade binnenin gesmolten.
Schep bolletjes ijs in de koekjesvormen en serveer er een chocoladeloempia bij.
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Kalfsfilet met Westmalle

Ingrediënten (+/- 4 personen)













600 g kalfsfilet
5 cl cognac
5 cl dubbele westmalle
2 dl bruine kalfsfond
2 stronken witloof (uit volle grond)
60 g girolles of boschampignons
12 pijpajuintjes
12 verse zilveruitjes
200 g aardpeer
1 dl melk
2 eetlepels room
boter, peper en zout

Bereiding
Verwarm de oven voor op 200°
Schil de zilveruitjes. Leg ze in een pannetje met wat boter en een bodempje water. Breng aan de
kook en laat het water volledig verdampen. Laat dan de uitjes een licht bruin kleurtje krijgen. Laat
afkoelen en snijd de uitjes middendoor. Houd bij.
Schil de aardpeer en snijd in stukjes. Leg de aardpeer in een potje, bedek met de helft water en de
helft melk. Breng aan de kook en laat in een kwartiertje gaarkoken. Giet de aardpeer af, maar houd
het kookvocht bij. Doe de aardpeer in de blender en mix tot dikke, maar nog lopende puree. Voeg
hiervoor eventueel wat kookvocht toe. Werk de puree af met wat room. Meng en houd bij.
Snijd het witloof in stukjes. Doe in een pan met boter. Peper en zout. Laat zonder deksel op zacht
vuur zachtjes bakken, met andere woorden konfijten. Houd het witloof bij.
Peper en zout het vlees. Laat het vlees langs alle kanten een kleur krijgen in een braadpan. Leg het
vlees in een braadsleetje en laat 12 minuten garen in de voorverwarmde oven. Haal het vlees dan
uit de oven en laat minstens 10 minuten rusten op een lauwe plek.
Bak de kort gesneden pijpajuin een paar minuten in wat boter.
Giet de cognac en de Westmalle in de braadpan die voor het vlees gediend heeft. Laat voor de helft
inkoken. Voeg dan de bruine kalfsfond toe. Laat opnieuw 1/3 inkoken. Bind de saus door er een
klein klontje boter te laten in uitsmelten. Houd apart.
Verwarm het gekonfijte witloof.
Bak de girolles twee minuten in wat boter op hoog vuur. Voeg de zilveruitjes toe en laat warmen.
Trek een dikke streep aardpeerpuree op de borden. Maak op één kant van elk bord een bergje
witloof. Snijd het vlees in sneden en verdeel over het witloof. Omgeef het vlees met girolles en
zilverui. Leg op het vlees een paar pijpajuintjes.
Serveer de saus apart.
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Gebakken aardappelrondjes

Ingrediënten (+/- 4 personen)







900 g bloemige aardappelen
200 g geraspte Chimay-kaas
50 g gerookte spekblokjes
4 eetlepels bloem
3 eetlepels olie
nootmuskaat

Bereiding
Schil de aardappelen en kook ze in 20 minuten gaar in licht gezouten water. Bak het spek krokant
op een hete pan zonder vetstof en laat uitlekken op keukenpapier. Giet de aardappelen af en pureer.
Meng de kaas en het spek onder de puree en breng op smaak met nootmuskaat, peper en zout.
Strijk de puree op een met bakpapier beklede bakplaat uit tot een dikte van 2 cm. Laat afkoelen.
Steek er met een glas rondjes uit en wentel deze door de bloem. Bak de aardappelrondjes langs
beide kanten goudgeel op een pan met olie.
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Mousse van mascarpone met kersen

Ingrediënten (+/- 4 personen)









250 g mascarpone
180 g suiker
20 g vanillesuiker
2 eieren
300 g kersen op siroop
4 zoete volkorenkoekjes
100 g witte chocolade
maiszetmeel

Bereiding
Laat de witte chocolade op het laagste vuur smelten.
Scheid de eieren. Doe de dooiers in de mengkom, voeg er 130 g suiker en 20 g vanillesuiker bij.
Klop het mengsel geduldig tot een bleke ruban, waarin de suiker is opgelost.
Meng de mascarpone onder het dooiermengsel.
Meng er nu ook de gesmolten witte chocolade eronder.
Klop de eiwitten samen met de rest van de suiker tot een stevig, sneeuwwit schuim en spatel dit
voorzichtig onder de mascarponecrème.
Schep de mousse in glazen of coupes en laat enkele uren afkoelen en opstijven in de koelkast.
Breng de kersen op sap aan de kook. Los wat maiszetmeel in een scheutje water. Roer het onder
het kersensap tot het bindt en laat afkoelen.
Kort voor het serveren werk je de mousse af met een portie kersen, verkruimelde volkorenkoekjes.
Tip
dit kan ook met ander fruit zoals peren op siroop, perziken op siroop, mango (zonder siroop  ), …
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Pruimenkwarktaart

Ingrediënten (8 personen)











1½ kg blauwe pruimen
500 g zelfrijzende bloem
500 ml melk
250 g plattekaas
1 ei
100 g kristalsuiker
1 zakje vanillesuiker
8 el maïsolie
suiker (voor de afwerking)
slagroom (voor de afwerking)

Bereiding
Verwarm de oven voor op 180°C.
Meng de plattekaas met de suiker en de vanillesuiker. Doe er het ei, de bloem en de olie bij en roer
tot een glad beslag. Strijk het uit op een met bakpapier beklede ovenplaat.
Halveer de pruimen en verwijder de pit. Verdeel ze over het beslag. Zet de taart 45 minuten in de
oven. Laat afkoelen in de vorm.
Bestrooi de pruimenkwarktaart voor het serveren met suiker. Geef er een dot slagroom bij.
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Tiramisu met chocoladecake

Ingrediënten (+/- 4 personen)








250 g mascarpone
2 eieren
2 el witte suiker
8 dunne plakjes chocoladecake
1 kopje sterke koffie, koud
Een goeie scheut Amaretto
cacaopoeder of chocoladeschilfers

Bereiding
Scheid de eieren en klop het eiwit stijf met 1 eetlepel suiker. Klop daarna de eierdooiers met 1
eetlepel suiker tot een bijna witte massa. Meng de mascarpone onder de eierdooiermassa en spatel
daarna het eiwit eronder.
Steek mooie rondjes uit de cake, even groot als je glazen. Meng koffie en Amaretto en sprenkel dit
over de plakjes cake. Leg in ieder glaasje een plakje cake en schep er een laagje mascarpone op.
Strijk mooi glad en leg er nog een plakje cake op. Schep er opnieuw een laagje mascarpone op en
werk af met cacaopoeder of chocoladeschilfers.
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Chocoladecake

Ingrediënten (+/- 4 personen)
Cake
 300 g choclade fondant (Vb Cote d’Or Culinair)
 150 g boter
 5 eieren
 100 g suiker
 100 g patisseriebloem
 80 g amandelpoeder
Topping
 150 ml melk
 150 g choclade fondant (Vb Cote d’Or Puur)
 50 g suiker
 100 g boter
Bereiding
Verwarm de oven voor op 180°C.
Smelt de chocolade met de boter op een zeer zacht vuur. Eens gesmolten, roer er 80 g suiker onder
en laat alles afkoelen op kamertemperatuur.
Splits de eieren. Klop het eiwit samen met 20 g suiker tot een luchtige massa.
Roer nu de eierdooiers, het amandelpoeder en de bloem onder de afgekoelde chocolademassa.
Spatel er nu het eiwit onder.
Verdeel het beslag in een ingevette en bebloemde (spring)bakvorm (niet te groot) en bak af in de
voorverwarmde oven gedurende ongeveer 25 minuten. Controleer met een mespunt of de cake
volledig gebakken is.
Haal uit de vorm en laat afkoelen.
Laat de melk met de suiker koken. Neem van het vuur en voeg er de chocolade bij. Roer goed door
deze massa. Snij de boter in stukjes en voeg deze toel. Meng alles tot een gladde glazuur. Laat wat
afkoelen.
Giet het mengsel zachtjes over de cake.
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Rijstpap

Ingrediënten (+/- 4 personen)
Cake
 1 l volle melk
 100 g suiker
 20 g vanillesuiker
 190 g dessertrijst
 1 à 2 mespuntjes saffraan
 boter
 bruine suiker
Bereiding
Laat de melk samen met de suiker opkoken. Spoel de rijst zodat het teveel aan zetmeel verwijderd
wordt. Voeg de rijst bij de melk en roer goed. Doe de saffraan bij de melk. Dit zorgt voor de mooie
gele kleur van de rijstpap. Laat 35 à 40 minuten rustig koken en roer om de 5 minuten.
Voeg daarna een eetlepel boter toe, dat maakt het smeuïg. Dresseer de rijstpap in kommetjes en
bestrooi naar smaak met wat bruine suiker.
Tip
Serveer de rijstpap met een bolletje vanilleroomijs ipv de bruine suiker.
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Komkommersoep met feta

Ingrediënten (+/- 4 personen)








2 preiwitten
1 komkommer
2 takjes verse munt
2 aardappelen
100 g feta
2 eetlepel boter
1 l groentebouillon

Bereiding
Snij de ongeschilde komkommer doormidden, schraap er de pitjes uit met een lepel en snij in grove
stukken. Snij de preiwitten eerst doormidden, spoel ze grondig en snij daarna in grove stukken.
Schil de aardappelen en snij in blokjes.
Smelt de boter in een kookpot en stoof de stukken preiwit 5 min. Voeg de stukken komkommer en
de blokjes aardappel toe en overgiet met de bouillon. Laat 25 min. afgedekt sudderen op een zacht
vuur. Mix de soep fijn en kruid naar smaak met zwarte peper en zout.
Verkruimel de feta. Hak de blaadjes munt grof.
Verdeel de soep over borden of kommetjes en werk af met de verkruimelde feta en de grofgehakte
muntblaadjes.
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Risotto met kreeft en erwtencoulis

Ingrediënten (+/- 4 personen)












2 gekookte kreeften (+450 gr/stuk)
200 g erwten (diepvries)
8 blaadjes verse munt
1 sjalot
1 teentje knoflook
80 g gemalen parmezaan
1 eetlepel boter
250 g risottorijst
1 dl witte wijn
7 dl kippenbouillon
1 eetlepel olijfolie

Bereiding
Indien het diepvrieskreeften zijn, laat ze volledig ontdooien in de verpakking.
Verwarm de oven voor op 180 °C.
Snij elke kreeft middendoor en verwijder het vlees uit de schaal. Kraak de poten met een
notenkraker en haal er het vlees uit. Bewaar de kleinere pootjes als garnituur.
Verdeel de gemalen parmezaan in 4 gelijke hoopjes (Ø ± 5 à 6 cm) op een bakplaat met bakpapier.
Zet 5 à 7 min. in de voorverwarmde oven. Haal van de bakplaat en laat afkoelen.
Kook intussen de diepgevroren erwten 1 min. in lichtgezouten water. Giet af en spoel onder koud
water. Mix samen met 2 dl kippenbouillon en de blaadjes munt tot een gladde massa. Duw daarna
door een dunne zeef.
Snipper de sjalot en het knoflook fijn. Verhit de olijfolie in een kookpot met dikke bodem en bak de
fijngesnipperde sjalot en het knoflook glazig. Voeg de risottorijst toe en roerbak tot de korrels glazig
zijn. Overgiet met de witte wijn en laat volledig verdampen.
Voeg 5 dl kippenbouillon toe, roer goed en laat ± 20 min. garen op een zacht vuur. Voeg indien
nodig nog wat bouillon toe (de rijst moet smeuïg zijn).
Snij intussen het kreeftenvlees in kleinere stukjes. Smelt de boter in een braadpan en laat de
stukjes kreeftenvlees lichtjes warm worden. Kruid met peper en zout.
Verwarm de erwtencoulis lichtjes.
Lepel een bodem erwtencoulis in een diep bord. Schik er wat risotto op en leg er wat stukjes
kreeftenvlees naast. Werk af met een parmezaankoekje en de kreeftenpootjes.
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Appelsienkrokantjes

Ingrediënten (4 – 8 personen)



2 bio-appelsienen
200 g suiker

Bereiding
Snij seste van beide appelsienen met een seste-mesje of een dunschiller. Zorg ervoor dat de seste
maar een millimeter dik is.
Breng een pannetje water aan de kook. Als het water kookt, laat er dan de seste gedurende 1
minuut in garen. Giet af en spoel de seste.
Neem een bord en leg er een dubbel keukenpapier op.
Neen nu ook een blad bakpier en leg het open op het aanrecht.
Spoel het pannetje uit, droog het af en doe er de suiker in. Laat de suiker (zonder water!) vloiebaar
worden. Als de suiker kookt, doe er de seste in. Laat 15 seconden in de vloeibare suiker ‘koken’.
Schep er met een vork de seste uit en lep gespreid open op het keuken papier. Laat even uitlekken.
Schep nu met de vork de seste over op het bakpapier en laat minstens 24 uur drogen. Beter nog is
48 uur.
Deze krokantjes zijn heerlijk voor op desserts met donker chocolade en/of ijs.
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Gelakte kip

Ingrediënten (+/- 4 personen)









1 scharrelkip
4 cm gember
het sap van 1 citroen
4 eetlepels sojasaus
1,5 dl honing
2 eetlepels (rijst)azijn
1 eetlepel 5 Chinese kruidenmix
2 eetlepels arachideolie

Bereiding
Zet een grote pan op het vuur met de olie en schroei de kip erin dicht. Haal de kip uit de pan, laat
even afkoelen en dep daarna droog met een keukenpapiertje.
Blus de pan met de sojasaus en laat tot de helft inkoken. Doe de honing erbij en giet er de
(rijst)azijn en het sap van 1 citroen bij. Schil en rasp de gember en voeg samen met de Chinese
kruiden toe. Je hebt nu een lekkere marinade. Bestrijk de kip ermee en laat minstens 4 u marineren
in de koelkast.
Verwarm de oven voor op 200°C.
Schik de kip in een ovenschaal en laat zo’n 15 min in de voorverwarmde oven bakken. Verlaag dan
de temperatuur naar 170°C en gaar verder voor 1 u. Arroseer elke 10 min met de marinade.
Haal de gelakte kip uit de oven en serveer meteen.
Tip
Laat de kip zo’n 48 u marineren. Dan zitten de smaken er nóg beter in.
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Gekonfijte citroenen

Ingrediënten (20 stuks)






2 kg bio citroenen
200 g grof zeezout
30 g verse laurier
10 g zwarte peperkorrels
water

Bereiding
Spoel de citroenen en snijd ze in 4 in de hoogte. Let op: snijd niet helemaal tot op het einde zodat
de citroen een geheel blijft. Zet de citroenen rechtop en lepel er 1 el grof zeezout in. Vul een of
meerdere bokalen met de citroenen en zet ze zo’n 48 u fris zodat ze hun sap afgeven.
Haal de citroenen uit de bokaal, laat uitlekken en houd het sap even opzij. Trek de partjes uit elkaar
en verwijder de pitten. Schik ze opnieuw in de bokaal en strooi tussen elk laagje citroen 1 eetlepel
grof zeezout, enkele peperkorrels en enkele laurierblaadjes. Giet het sap van de eerste pekelsessie
eroverheen en vul verder aan met kokend water. Sluit de bokaal goed af en bewaar op een donkere
koele plaats voor 3 weken. Draai de bokaal regelmatig om zodat het zout goed mengt met de
citroenen.
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Gegratineerde gehaktballetjes

Ingrediënten















(+/- 4 personen)

600 g gemengd gehakt
1 sjalot
1 ei
4 eetlepel paneermeel
1 teentje knoflook
400 g jonge spinazie
400 g tomatenblokjes
200 ml rode wijn
400 g risoni
2 bolletjes mozzarella
2 eetlepels gehakte peterselie
1 koffielepel gedroogde oregano
2 eetlepelsl tomatenpuree
Olijfolie, nootmuskaat

Bereiding
Verwarm de grill van de oven voor.
Meng het gehakt met het ei, het uitgeperste knoflookteentje en het paneermeel. Kruid af met peper,
zout en nootmuskaat. Maak er balletjes van.
Snipper de sjalot fijn. Stoof aan in een pan met olijfolie. Voeg er de tomatenpuree aan toe en laat
even doorstoven om de bitterheid van de tomatenpuree weg te nemen. Blus met de rode wijn en
voeg de tomatenblokjes en de oregan toe. Laat 15 minuten inkoken.
Kook de risoni in gezouten water gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking.
Bak ondertussen de gehaktballetjes goudbruin in een pan met olijfolie. Stoof in een andere pan de
spinazie aan in olijfolie en kruid met peper, zout en muskaatnoot. Leg de spinazie in een ingevette
ovenschotel. Giet er de tomatensaus over en leg de gehaktballetjes erop. Verdeel er plukjes
mozzarella tussen en zet 5 minuten onder de grill.
Giet de risoni af. Meng er de gehakte peterselie, olijfolie, peper en zout door. Serveer met de
gegratineerde gehaktballetjes.
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Verse koffie- en rozijnenkoeken

Ingrediënten

(+/- 18 koffiekoeken)

voor het bladerdeeg
 1 kg bloem
 60 g verse gist
 480 g melk
 100 gr kristalsuiker
 3 snuifjes zout
 400 g boter
voor de rozijnen koeken
 125 gr zachte boter
 125 gr amandelpoeder
 125 g poedersuiker
 2 eieren
 1 theelepel citroenzeste
 40 gr bloem
 3 handjes rozijnen, geweekt in water
voor de chocolade broodjes
 14 pure chocoladestaafjes
voor de afwerking
 200 gr poedersuiker
 25 gr water
Bereiding
het bladerdeeg
Maak een kuiltje in de bloem. Los de gist op in de melk en giet in het kuiltje. Meng de bloem door de
melk en kneed er 50 g boter en de rest van de ingrediënten door. Bestuif het werkvlak met bloem
en rol het deeg uit. Wikkel het uitgerolde deeg in plasticfolie en plaats 40 minuten in de diepvries.
Haal het deeg uit de diepvries en smeer het voor 2/3 in met de rest van de boter. Vouw het deeg in
3, begin met het onbeboterde deel. Rol het deeg uit tot 1 cm dik, vouw het deeg toe door beide
uiteinden naar het midden te brengen en vouw daarna nogmaals dubbel. Rol het in bakpapier en
laat 40 minuten rusten in de koelkast.
Bestuif het werkvlak met bloem en rol het deeg uit tot 1,5 cm dik. Vouw het in 3 lagen, wikkel terug
in bakpapier en zet 40 minuten in de koelkast.
de chocoladebroodjes
Haal het deeg uit de koelkast en rol uit tot 1 cm dik. Snijd de randen eraf en verdeel twee.
Gebruik de eerste helft voor de chocoladekoeken. Snijd in repen die even breed zijn als de lengte
van het chocoladestaafje. Leg op elk lapje deeg een staafje, vouw dicht door het deeg met het
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staafje erin om te rollen, leg er een 2de chocoladestaafje bij en plooi dicht. Dek af met een theedoek
en laat 90 minuten rijzen.
de rozijnenkoekjes
Meng voor de frangipane de boter met de amandelpoeder, de bloemsuiker, losgeklopte eieren,
bloem en citroenzeste onderelkaar tot een gladde brei.
Smeer de frangipane in een dunne laag uit over de tweede helft deeg en verdeel er de rozijnen over.
Vouw dicht en rol op. Bestuif met bloem en snijd in stukken. Laat 90 minuten rijzen onder een
theedoek.
Bak de koeken 18 minuten af in een voorverwarmde oven op 220°C.
Afwerking
Kook het water en klop er van het vuur 175 g poedersuiker door. Strijk hiermee de rozijnenkoeken
in. Bestrooi de chocoladekoeken met poedersuiker.
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Scampi diabolique

Ingrediënten









(+/- 4 personen)

20 scampi (of een aantal naar keuze)
2 sjalotten
1 teentje look
1 eetlepel (zacht) currypoeder
1⁄2 eetlepel (mild) paprikapoeder
1 snuifje cayennepoeder (optioneel)
1 dl ketchup
1 dl witte wijn









15 cl room
2 tomaten
1⁄4 bussel verse kervel (of bieslook)
olijfolie
1 klontje boter
peper
zout

Bereiding
Ontdooi de scampi en verwijder het pantser. Je kan het staartstukje aan de garnaal laten zitten, als
je dat decoratief vindt. Maak met een scherp mes een insnijding in de rug van elke scampi en
verwijder zorgvuldig het darmkanaaltje. Deze kleine moeite laat zien dat je het product met zorg
hebt klaargemaakt.
Pel de sjalotten en snipper ze in fijne stukjes. Pel de look.
Emondeer de tomaten in een potje met kokend water en verwijder de pel
Schenk een scheutje olijfolie in een pannetje en verhit het braadvet op een matig vuur.
Stoof de brokjes sjalot in de hete olie en roer tot ze glazig zijn. Pers er de look erin en laat alles nog
even kort stoven.
Voeg het currypoeder en het (milde) paprikapoeder toe. Roer alles om en laat de kruiden kort
meebakken. Voeg de ketchup toe en roer zodat alle smaken zich vermengen. Let op dat het mengsel
niet verbrandt. Schenk ook de witte wijn erbij en laat de alcohol al roerend verdampen. Zo vermijd
je een wrange alcoholsmaak.
Giet nu de room in de pan en laat de saus al roerend een beetje inkoken. Zodra ze een romige dikte
heeft, is ze klaar. Laat de saus pruttelen op een heel zacht vuurtje.
Snij de gepelde tomaten in 4 en verwijder de zaadlijsten. Enkel het stevige tomatenvlees hoort thuis
in dit gerecht. Snij het vruchtvlees van de tomaten in fijne blokjes (brunoise).
Hak de verse kervel fijn en meng het kruid met de blokjes tomaat. Hou deze garnituur apart.
Zet een ruime braadpan op een hoog vuur. Voeg meteen een klontje boter toe, samen met een
scheutje olijfolie. Kruid intussen de scampi met peper van de molen en een snuifje zout.
Bak de scampi kort en krachtig in de hete braadpan. Na een dikke minuut kan je ze al omdraaien.
Laat ze dan nog zo’n 30 seconden verder bakken.
Schep de stukjes tomaat met verse kervel in de warme saus. Doe dat net voor het serveren.
Presenteer de vers gebakken scampi met een flinke schep van de duivelse saus.
Tip

•

Maak een hoofdschotel door iets meer scampi per persoon te bakken. Je kan ze dan serveren
met een portie witte rijst of sneetjes vers brood.

•

Wie op zoek is naar een echte duivelse smaak, kan een beetje cayennepoeder toevoegen.
Wees er wel voorzichtig mee, want dit peperkruid bepaalt hoe pikant het eindresultaat wordt.
Cayenne is zeer krachtig van smaak, dus let op de gebruikte hoeveelheid.
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Lasagne van groenten en kaas

Ingrediënten












(+/- 4 personen)

2 courgettes
2 aubergines
6 tomaten
½ rode paprika
400 g spinazie, gewassen en gedroogd
150 g ricotta
1 potje basilicumpesto
1 handvol geraspte kaas
olijfolie
peper
zout

Bereiding
Verwarm de oven voor op 180°C. Snij de courgettes, de aubergines en de tomaten in plakjes. Leg
de aluminiumfolie op een bakplaat of op de grill. Smeer de folie in met olijfolie en leg er de plakjes
groenten op. Kruid met peper en zout. Zet 30 minuten in de oven.
Snij intussen de paprika in stukjes en stoof aan in olijfolie. Voeg, zodra ze zacht zijn, de spinazie
toe. Als de spinazie geslonken is, voeg je de ricotta, wat peper en een beetje zout toe. Laat nog
even stoven en haal van het vuur.
Neem een ovenschaal en leg onderaan de gare plakjes courgette. Smeer 2 tot 3 lepels van de
basilicumpesto uit over de courgette. Lepel er dan een laag van het spinazie-ricotta-paprikamengsel
over uit. Schik daarop de aubergines en smeer er weer enkele eetlepels van de pesto over uit.
Daarbovenop komt weer een laag van het spinazie-ricotta-paprikamengsel. Eindig met een laag
tomaten. Strooi er tot slot de geraspte kaas over.
Zet de lasagne voor het serveren nog 20 minuten in de voorverwarmde oven van 180°C.
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Geroosterde venkel

Ingrediënten





(+/- 4 personen)

2 grote venkelknollen
2 eetlepels olijfolie
150 g geraspte Parmezaanse
Zout, peper

Bereiding
Verwarm de oven voor op 200 °C.
Verwijder de stelen van de venkel. Spoel en droog de bollen. Snijd elke bol in de lengte doormidden.
Met de gesneden kant naar beneden, snijd de halve bol verticaal in 1,5 cm dikke plakken.
Schik de plakjes venkel in een ovenschaal. Besprenkel rijkelijk met de olijfolie en gebruik je handen
om de venkel stukken met de olie goed te mengen. Bestrooi met zout en peper.
Bak 20 minuten in de voorverwarmde oven. Haal uit de oven en meng er de Parmezaanse kaas
onder. Zet terug in de oven voor ongeveer 20 minuten. Bak tot de venkel is beetgaar is en de
bovenkant goudbruin is.
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Fruitpizza van watermeloen met mascarponecrème

Ingrediënten
•
•
•
•
•


•

(+/- 4 personen)

1/2 watermeloen
250 g mascarpone
1 ei
1 zakje vanillesuiker
1 eetlepel kristalsuiker
fruit naar keuze: kiwi, aardbeien, frambozen, blauwe bessen, perzik, pruimen, druiven …
verse munt
vloeibare honing

Bereiding
Snij de meloen in 4 ronde plakken van 1,5 cm dik - gebruik hiervoor het dikste gedeelte van de
watermeloen.
Splits het ei. Klop het eiwit stijf. Klop de dooier los met de mascarpone, vanillesuiker en gewone
suiker. Spatel er het eiwit door. Zet nog even in de koelkast.
Was en kuis het fruit indien nodig. Dep het droog.
Doe enkele lepels van de mascarponecrème op elke plak watermeloen. Verdeel het fruit erover.
Werk af met verse muntblaadjes en bedruip het geheel met wat vloeibare honing.
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Vitello tonnato

Ingrediënten

(+/- 4 personen)

Voor het kalfsvlees
• 800 g kalfsvlees
• 3 l kippenbouillon
• 1 wortel, 2 uien, 1 wit van prei
• 1 kruidnagel, tijm, laurier, zout, peper

•
•
•
•
•

200 g tonijn uit blik in eigen nat
3 zoute ansjovisfilets
2 eetlepels kookvocht (bouillon)
50 g kappertjes
zout, peper

Voor de tonnatosaus
• 3 eierdooiers
• citroensap
• 2 dl arachideolie of druivenpitolie

Voor de garnituur
• 50 g rucola
• 1 scheutje olijfolie
• 2 eetlepels kappertjes

Bereiding
het kalfsvlees
Ontdooi de kippenbouillon of maak een pot verse bouillon. Spoel de groenten en snij ze in grove
stukken. Doe de stukken ui, wortel, prei, samen met alle kruiden in de kippenbouillon.
Breng de bouillon tot tegen het kookpunt. Leg het vlees in de bouillon en laat het 45 minuten zacht
koken. Haal het gare vlees uit de bouillon en laat het afkoelen.
Bewaar de bouillon voor soepen of sauzen. Je kunt de bouillon invriezen.
de tonnatosaus
De basis voor de tonijnsaus is een klassieke mayonaise. Neem een hoge beker en doe er de dooiers
van de eieren in. Voeg het sap van de citroen toe en een scheutje kookvocht (bouillon) van het
kalfsvlees. Schenk de olie in de beker. Kies voor een olie met een neutrale smaak. Plaats de
staafmixer in de beker en mix alle ingrediënten tot een gladde mayonaise. Giet het vocht van de
tonijn weg en voeg de ingeblikte vis toe aan de mayonaise. Mix de saus glad en voeg de zoute
ansjovisfilets en de kappertjes toe. Mix opnieuw.
Proef de saus en voeg naar smaak wat extra citroensap toe en een snuifje zout. Voeg in elk geval
wat peper van de molen toe en mix de tonnatosaus een laatste keer. Schenk de saus in een kom en
dek ze af met wat plastic folie of een dekseltje. Zet een uurtje in de koelkast.
de garnituur
Spoel de rucola en laat de sla uitlekken. Verhit een scheutje olijfolie in een pan. Laat intussen de
kappertjes uitlekken. Bak de kappertjes kort in de hete olie. Laat ze nadien uitlekken op een vel
keukenpapier.
de afwerking
Neem een groot plat bord, of een platte schotel. Schenk er een scheutje olijfolie op en strooi er wat
zeezout en peper van de molen over. Snij het koude vlees eerst doormidden. Nu kan je het
gemakkelijk in zeer dunne plakjes snijden. Schik de sneetjes kalfsvlees op elk bord.
Lepel er wat tonnatosaus over. Overdrijf niet. Zet eventueel een potje met extra saus op de tafel.
Werk elk bord af met een schepje gebakken kappertjes en enkele blaadjes rucola.
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Snelle Appeltaart

Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(+/- 4 personen)

2 appels
2 eieren (1 voor het deeg, 1 voor het suikerlaagje)
6 el suiker (4 voor het deeg, 2 voor het suikerlaagje)
2 zakjes vanillesuiker
125 g zelfrijzende bloem
80 g boter
3 el melk
3 el olie
snuifje zout

slagroom
• 200 ml room
• 2 el bloemsuiker
Bereiding
Verwarm de oven voor op 200°C.
Meng in een kom de bloem met de 4 el suiker, 20 g vanillesuiker, 1 volledig ei, 3 el lepels melk en 3
el olie tot een glad deeg. Vet een platte taartvorm in met boter en bestuif met bloem. Doe het deeg
erin en strijk het een beetje open met een spatel. Het lijkt misschien plakkerig, maar dit komt goed.
Schil de appelen, verwijder het klokhuis, snij in vieren en vervolgens in dunne plakjes. Schik de
appelplakjes dakpansgewijs in een rondje op de taart.
Smelt de boter in een pannetje met 2 el suiker. Neem van het vuur als de suiker en boter gesmolten
zijn. Let op dat de boter niet te heet wordt.
Doe er 1 volledig ei bij en roer tot een glad papje. Lepel dit over de taart en bak de taart gedurende
20 à 25 minuten.
Klop de room met de bloemsuiker tot slagroom.
Serveer de taart met een toef slagroom erbij.
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