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TOMAAT EN KOMKOMMER 
Receptuur voor 10 personen 

INGREDIËNTEN BEREIDINGSWIJZE 

TOMATENMOUSSE 
4 grote vleestomaten 

4 blaadjes gelatine 

30 g tomatenpuree 

150 ml slagroom 

peper 

zout 

TOMATENMOUSSE 
 Begin hier direct mee!!! 

 Plisseer de tomaten en laat de velletjes drogen op een keukenrol. 

 Ontdoe de tomaten van het vocht en bewaar dit. 

 Pureer het vruchtvlees en zeef dit. 

 Week de blaadjes gelatine in wat koud water. 

 Meng de tomatenpuree met het gezeefde vruchtvlees. 

 Verwarm het tomaten vocht, haal van het vuur en los de blaadjes gelatine 
hierin op. 

 Meng dit door het tomatenmengsel en breng op smaak met zout en 
peper. 

 Sla de slagroom lobbig en spatel door het tomatenmengsel. 

 Stort de mousse in een siliconenvorm met halve bollen en zet in de 
vriezer. Laat het goed koud worden maar niet bevriezen. 

 Haal de bollen uit de vorm, leg ze met de bolle kant naar boven op een 
oven rooster en zet terug in de vriezer. 

TOMATENDRUPPELS 
100 ml tomatensap 

100 g honing 

2 g agar-agar 

200 ml zonnebloemolie  

TOMATENDRUPPELS 
 Zet de zonnebloemolie in de vriezer zodat die zeer koud wordt. 

 Breng de tomatensap, honing en agar aan de kook, en laat 2 minuten 
koken. 

 Zuig het vocht op met een pipet of spuit en druppel de vloeistof langzaam, 
druppel voor druppel, in koude zonnebloemolie. 

 Zeef de olie en spoel de druppels af onder koud water. Reserveer. 

KOMKOMMER 
2 komkommers 

 

 KOMKOMMER 
 Snij de komkommers in de lengte in vieren. Verwijder de zaden in het 

midden. Bewaar dit voor het komkommersap. 

 Snij 4 stukken brunoise van max 0,5 cm. 

 Snij de andere 4 stukken in halve maantjes van ongeveer 3 cm. 

 Bewaar de brunoise voor het zoetzuur, de halve maantjes voor de 
tempura. 

ZOETZURE KOMKOMMER 
1 rode peper 

2 mandarijnen 

1/2 citroen 

100 ml ciderazijn 

10 ml agavesiroop 

4 g mosterdzaad 

 ZOETZURE KOMKOMMER 
 Snij de rode peper in de lengte en verwijder zaadlijsten en zaadjes. 

 Snij de peper fijn.  

 Pers het citrusfruit uit. 

 Verwarm citrussap, ciderazijn, siroop, mosterdzaad en peper tot deze 
kookt. 

 Haal van het vuur en laat 2 minuten staan. 

 Giet 100 ml van het zoetzuur door een zeef over de brunoise van 
komkommer. 
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 Zeef 100 ml van het zoetzuur en reserveer voor de dressing. 

 Laat afkoelen. 

KOMKOMMERSAP 
1 komkommer 

 KOMKOMMERSAP 
 Maak van de komkommer samen met de zaden en afsnijdsels van de 

andere komkommer sap, in de sapcentrifuge. 

DRESSING 
100 ml komkommersap  

100 ml komkommerzoetzuur 

50 ml zonnebloemolie 

 DRESSING 
 Meng de komkommersap, komkommerzoetzuur en de zonnebloemolie in 

een beker. 

 Mix met een staafmixer tot een dressing. 

KOMKOMMERGELEI 
200 ml komkommersap 

2 g agar-agar 

1 bl. gelatine 

 KOMKOMMERGELEI 
 Breng komkommersap en agar aan de kook. 

 Week de gelatine in koud water. Voeg toe aan het komkommersap. 

 Haal de bollen uit en vriezer en leg deze op een rooster. 

 Schenk de gelei erover totdat ze volledig bedekt zijn. 

 Zet koud weg. 

 Snij voor serveren de overtollige gelei weg. 

TEMPURA  
150 g tempuramix 

ijskoud water 

2000 ml frituurolie 

 TEMPURA 
 Maak de tempuramix aan met ijskoud water volgens beschrijving. 

 Doop de halve maantjes van de komkommer in de tempuramix en frituur 
in frituurvet van 180 °C tot ze mooi bruin zijn. 

 Laat uitlekken op keukenpapier. 

 Als de frituurolie afkoelt is, zeven en klaarzetten voor de volgende 
kookavond. 

TOMATENVELLEN TOMATENVELLEN 
 Frituur de gedroogde velletjes op 180 °C. 

GARNITUUR PRESENTEREN 
½  bakje Vene Cress 

1 st norivel 

 Verkruimel het norivel (bijv. in de mini hakmolen). 

 Plaats de bol aan de rand van het bord en dresseer alle elementen aan 
een kant in de vorm van een maan. 

 Maak af met de nori kruimels en de cress. 
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TARTAAR VAN GEBRADEN DIAMANTHAAS 
Receptuur voor 10 personen 

INGREDIËNTEN BEREIDINGSWIJZE 

GEKONFIJTE KNOFLOOK 
2 bollen knoflook 

zonnebloemolie 

 

GEKONFIJTE KNOFLOOK 
 Begin hier direct mee!! 

 Haal de vliesjes van de tenen af en doe ze in en pannetje en vul met olie 
tot deze helemaal onder staan. 

 Verwarm de olie tot 80/90 °C ongeveer een uur. 

 Vijzel de knoflooktenen tot puree, reserveer. 

DRAGONOLIE 
160 g verse dragon 

500 ml zonnebloemolie 

 

DRAGONOLIE 
 Begin hier direct mee!! 

 Blancheer de dragon en spoel koud af. 

 Droog de dragon en meng met de olie  

 In de TM eerst 2 minuten op stand 1 op 45°C. 

 Vervolgens 1 min. op stand 8, dan 2 minuten stand 3 op 50°C.  

 Laat tot slot uitlekken met een kaasdoek in een fijne bolzeef. 

TARTAAR 
600 g diamanthaas 

80 g roomboter 

50 ml zonnebloemolie 

peper 

zout 

TARTAAR 
 Zout en peper de diamanthaas. 

 Bak kort in de olie op hoog vuur rondom donkerbruin. Haal het vlees eruit. 

 Smeer vlees in met de helft van de konfijtte knoflookpuree. 

 Voeg boter toe in een pan, zet vuur laag en laat boter bruin worden. Vlees 
er nogmaals in en kort bakken. 

 Haal vlees uit de pan (reserveer de bakboter). 

 Laat het vlees koelen en snij in kleine blokjes (tot tartaar). 

GROENE UIENRINGEN 
2 witte uien 

150 ml dragonolie 

 

GROENE UIENRINGEN 
 Pel de uien en snij in dunne ringen op de snijmachine (stand 6). 

 Vacumeer/seal ui en dragonolie in een zak. 

 En reserveer tot de presentatie. 

KROKANT RIJSTVEL 
3 rijstvellen 

10 g gedroogde dragon 

KROKANT RIJSTVEL 
 Maal de dragon tot poeder. 

 Frituur het rijstvel op 180 °C in 10 seconden krokant. 

 Laat uitlekken en bestrooi met dragonpoeder (als krokant nog ‘vochtig’ is). 

ANSJOVISBOTER 
1 citroen 

20 g ansjovis 

2e helft gekonfijte 
knoflookpuree 

100 g roomboter 

2 g Cayenne peper 

ANSJOVISBOTER 
 Pers de citroen. 

 Breng roomboter op kamertemperatuur. 

 Meng ingrediënten en controleer op smaak. 
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DRAGON MAYONNAISE 
mayonnaise 

dragonolie 

zout 

 DRAGON MAYONAISE3 
 Maak een mayonaise van de ingrediënten volgens modern basisrecept. 

 Gebruik i.p.v. zonnebloemolie de dragonolie (zie hierboven). 

GARNITUUR PRESENTEREN 
venkelgroen 

600 g spinazie 

1 sjalot 

25 g grove mosterd 

peper 

zout 

 Haal bij de makers van de coquilles de venkel (al is het maar heel weinig). 
Pluk alleen de blaadjes en snijd heel fijn. 

 Maak de tartaar aan met mosterd, de gezeefde bakboter, peper en zout. 

 Fruit de sjalot glazig met de ansjovisboter. 

 Voeg de spinazie toe en roerbak. 

 Spuit een streep dragonmayonaise op het bord en bedek deze met de 
spinazie. 

 Verdeel de tartaar over de spinazie en plaats er stukken krokant rijstvel 
op. 

 Spuit dotjes dragonmayonaise op het bord. 

 Drapeer de groene uienringen erbij en maak af met topje venkel. 
  

 
3 Dit is voldoende voor de hele avond. 
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SINT-JACOBSMOSSEL, COURGETTE, CHORIZO EN 

ESCABECHE BOUILLON 
Receptuur voor 10 personen 

INGREDIËNTEN BEREIDINGSWIJZE 
grof houtskool  Steek de Green Egg aan en verwarm tot 300°C. 

GROENTEBOUILLON 
100 g wortel  

100 g prei  

50 g ui  

75 g bleekselderij  

2 laurierbladen  

5 g witte peperkorrels 
3 takjes peterselie 

 GROENTEBOUILLON 
 Kneus de peperkorrels.  

 Doe de schoongemaakte en kleingesneden groenten en kruiden in een 
pan, voeg ca. 1500 ml water toe en breng aan de kook.  

 Laat de bouillon circa 20 minuten zachtjes trekken. 

 Na zeven is de groentebouillon klaar voor gebruik. 

MOSSELBOUILLON4 
2 kg mosselen 

1 ui 

1 venkelknol 

2 stengel bleekselderij 

1 rode peper 

3 tn knoflook 

4 takjes tijm 

4 laurierblad 

1500 ml groentebouillon 

45 ml zonnebloemolie 

MOSSELBOUILLON 

 Giet de mosselen af. 

 Leg de mosselen op een keukendoek, bedek en verpletter de mosselen 
met schelp en al. Reserveer. 

 Snijd de venkelknol in de lengte doormidden. Snijd op de snijmachine 6 
dunnen plakken van beide halve knollen  (stand 5). 

 Leg deze plakken (kroontjes) op een siliconenmatje en droog ze in een 
oven van 90°C (of warmhoudkast). 

 Was de groente (ui, rest venkel, bleekselderij) en snijd in stukken (2cm).  

 Rits de tijm, snipper knoflook en snipper rode peper. 

 Zet een pan met de zonnebloemolie op hoog vuur. 

 Fruit de groenten, peper en kruiden even aan. 

 Doe de mosselen erin en bak goed aan (blijf omscheppen om aanbranden 
te voorkomen). (Giet overtollig vocht af). 

 Voeg de groentebouillon toe en laat 3 minuten koken. 

 Haal de pan van het vuur en laat 15 minuten trekken. 

 Zeef de bouillon en laat afkoelen. 

ESCABECHE BOUILLON 
100 ml witte wijn 

40 ml rijst azijn 

1500 ml mosselbouillon 

 ESCABECHE BOUILLON 
 Meng de ingrediënten en kook in tot 1 liter. 

 Verwarm voor gebruik. 

COURGETTEPUREE 
4 st courgettes 

150 g spinazie 

peper 

zout 

 

 COURGETTEPUREE 
 Snijd 1 courgette in de lengte doormidden en reserveer 1,5 courgette voor 

stap 41. 

 Was 2,5 courgette en snij het groen er “dik” af en bewaar. 

 Was de spinazie en verwijder de steeltjes. 

 Zet een pan met water op en voeg zout toe. 

 Zet een bak koud water klaar. 

 
4 Voldoende voor de hele avond 
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  Doe het groen van de courgette in de pan (als water kookt) en 3 minuten 
later de spinazie. 

 Kook 4 minuut en giet alles af, spoel met koud water en knijp het vocht 
eruit. 

 Plaats de uitgeknepen groente op een snijplank en hak tot grove puree 
met een keukenmes. 

 Breng op smaak en reserveer.  

 Verwarm voor gebruik. 

 Gebruik het kookvocht voor stap 36. 

CHORIZO BLOKJES EN OLIE 
100 g chorizo worst 

zonnebloemolie 

 
 

 CHORIZO BLOKJES EN OLIE 
 Snij de wordt in de lengte in vieren en vervolgens in kleine blokjes. 

 Vul steelpan met laagje olie en voeg chorizo toe. 

 Bak en laat 15 min zacht pruttelen er komt olie vrij. 

 In de Thermomix: 1minuten, stand 10. 

 Giet door een zeef in een kommetje en reserveer de crumble en de olie 
apart van elkaar. 

PETERSELIEOLIE 
1 halve bos peterselie 

100 ml zonnebloemolie 

PETERSELIEOLIE 
 Blancheer de peterselie, spoel koud af en droog de peterselie. 

 Meng met de olie. 

 Pureer in de Thermomix: 1 minuten, stand 10. 

 Reserveer. 

CHORIZOPOEDER 
5 g paprikapoeder 

5 g uienpoeder 

3 g knoflookpoeder 

 CHORIZOPOEDER 
 Meng de 3 poeders. 

COURGETTES 
25 ml olijfolie 

fijn zeezout 

 COURGETTES  
 Snij 1,5 courgette (in de lengte) en stroken van 2 mm dik (stand 4 op 

snijmachine). 

 Doe er fijn zeezout en olijfolie op en laat 1 minuut marineren. 

 Laat vervolgens uitlekken boven een zeef. 

 Leg de plakken op keukenpapier en bestrooi met de chorizopoeder. 

 Rol de plakjes op. 

SINT-JACOBSMOSSEL  
30 Sint-Jacobsmosselen 

 

SINT-JACOBSMOSSEL 
 Dep de Sint-Jacobsmossel droog,  verwijder de sluitspier en besprenkel 

met olie en iets zout.  

 Rijg 3 mosselen op een ijzeren prikker. 

 Grill de Sint-Jacobsmosselen met gesloten deksel (niet te lang!) (= ong. 2 
minuten). 

GARNITUUR PRESENTEREN 
50 ml zonnebloemolie 

 

 Plaats warm in een diepbord: Eerst de courgettepuree. 

 Plaats de courgette stroken en bestrooi met nog wat chorizopoeder. 

 Druppel er chorizo- en peterselieolie erlangs. 

 Voeg de Sint-Jacobsmosselen toe en schenk de bouillon in het bord. 

 Garneer de mosselen met nog wat chorizocrumble en plaats een kroontje 
gedroogde venkel bovenop. 
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GEVULDE KWARTEL MET CANTHARELLEN 
Receptuur voor 10 personen 

INGREDIËNTEN BEREIDINGSWIJZE 

KALFSFOND 
Basisreceptuur 

 KALFSFOND 
 Maak 1 liter kalfsfond volgens basisrecept. 

KWARTEL 
5 kwartels 

vulling 

20 plakjes katenspek  

peper 

zout 

keukentouw 

 
 

KWARTEL 
 Ontbeen de kwartels (vlinderen)5. Karkasjes en overige parures kunnen in 

de fond. 

 Neem een plank en leg hierop 4 plakjes katenspek. Hierop de uitgebeende 
kwartel. Herhaal dit nog 4 x. 

 Bestrooi de binnenkant van de kwartel met witte peper en zout en 
verdeel de gehaktvulling in de kwartels.  

 Vouw de gevulde kwartels dicht en rol ze op.  

 Bind ze op met keukentouw zodat de vulling en het spek goed vast zitten. 

 Neem een strook slagersfolie en rol ze op tot een toffee. Prik twee gaatjes 
in de toffee. 

 Gaar de kwartels 20 minuten in de stoomoven op 100 Graden 1-Stoom. 

VULLING 
50 g rookspek 
 1 ui 

100 g cantharellen 

150 g kalfsgehakt 

50 g truffeltapenade 

25 g pijnboompitten  

1 ei  

tijm  

cognac (scheutje) 

 VULLING 
 Hak de spekblokjes zeer fijn en bak ze in wat olie krokant.  

 Voeg de gesnipperde ui en (droog) schoongemaakte en gehakte 
cantharellen toe.  

 Bak een paar minuten en laat afkoelen in een kom.  

 Voeg het gehakt, truffel tapenade, gehakte pijnboompitten, ei, tijm en 
cognac toe. 

 Meng tot een stevige farce, net zo lang kneden tot het bindt. 

 Breng op smaak met zout en versgemalen peper en reserveer in koelkast. 

TRUFFELSAUS 
350 ml Madeira  

600 ml kalfsfond 

40 g truffeltapenade 

40 g roomboter 

TRUFFELSAUS 
 Koel de roomboter. 

 Kook de Madeira in tot stroperig. 

 Kook kalfsfond in tot sausdikte.  

 Voeg de tapenade toe en monteer met de koude boter.  

 Breng op smaak en laat niet meer koken.  

 Reserveer. 

SAVOOI KOOL 
1 savooiekool 

6 zongedroogde 

tomaten 

SAVOOI KOOL 
 Steek 30 rondjes van de buitenste bladeren 3cm Ø (neem de nerven!)  

 Blancheer in gezouten water. 

 Snijd de rest van de kool in reepjes van 1 cm en de tomaten fijn. 

 
5 Zie filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=FBcskk8k7og  

https://www.youtube.com/watch?v=FBcskk8k7og
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150 g roomboter 

150 ml kalfsfond 

25 ml jus de truffels 

100 ml room 

 Stoof de kool met boter en kalfsfond. 

 Voeg de jus de truffels toe en schep de fijngesneden zongedroogde 
tomaat erdoor. 

 Voeg de room toe en reserveer. 

GARNITUUR PRESENTEREN 
150 g cantharellen 

50 g truffeltapenade 

 

 Grill de kwartels op de Green Egg (300 °C). 

 Trancheer de kwartels. 

 Bak de cantharellen in de rest van de boter en voeg tapenade toe. 

 Dresseer de gestoofde kool, halve kwartel en de gebakken cantharellen. 

 Lepel er wat saus omheen. 

 Plaats per bord 3 rondjes kool. Leg de nerf naar de buitenkant. 
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SEMIFREDDO VAN WALNOOT, HONING EN 

STOOFPEER 
Receptuur voor 10 personen 

INGREDIËNTEN BEREIDINGSWIJZE 

HANGOP 
1500 ml yoghurt 

4 steranijs 

4 kaneelstokjes 

vanillepasta 

HANGOP 
 Laat de yoghurt zo lang mogelijk uithangen (met bakje eronder). 

 Voeg aan het vocht de specerijen en 3x een pompje vanillepasta toe, 
breng aan de kook en reduceer tot een derde. 

 Zeef het vocht en voeg toe aan de hangop. 

 Roer het mengsel glad en doe deze in een spuitzak. 

SEMIFREDDO VAN WALNOOT 
240 g suiker 

120 g walnoten 

6 eieren 

100 ml melk 

80 g honing 

vanillepasta  

2 blaadjes gelatine 

400 ml slagroom 

 

 SEMIFREDDO VAN WALNOOT 
 Bekleed bakblik met bakpapier. 

 Doe 180 g suiker in een pan en maak er een donkere karamel van en voeg 
de walnoten toe. 

 Stort dit op het bakpapier en laat afkoelen. 

 Bewaar 10 gekarameliseerde walnoten als garnering en verbrokkel de 
rest. 

 Week de gelatine in koud water. 

 Splits de eieren. 

 Doe melk, overige suiker en eierdooiers in een kom en klop deze, au bain-
marie, met een garde tot 82 °C.  

 Voeg de uitgeknepen gelatine, 2x een pompje vanillepasta en de honing 
toe. 

 Laat afkoelen tot het de dikte van yoghurt heeft. 

 Klop de slagroom tot yoghurtdikte. 

 Meng dit met de eierdooiermassa en spatel de brokjes gekarameliseerde 
walnoten erdoor. 

 Verdeel dit over de vormen en zet dit 2 uur voor serveren in de vriezer.  

STOOFPEREN 
10 kleine stoofperen 

100 ml rode Port 

300 g suiker 

250 ml bessensap 

500 ml rode kookwijn 

4 kaneelstokjes 

4 kruidnagels 

4 steranijs 

 STOOFPEREN 
 Schil de stoofperen, verwijder klokhuis met een meloenboor en kook ze 

gaar in de bessensap en port met suiker en de specerijen. 

 Laat afkoelen in het vocht. 

 Giet af en bewaar het vocht. 

 Kook het vocht verder in tot stroop. 

HONINGRAAT 
100 g kristalsuiker 

17 g honing 

17 ml water 

5 g bicarbonaat 

 HONINGRAAT 
 Bekleed een bakvorm (20cm diep) met bakpapier. 

 Verhit de suiker, glucose stroop, water en honing in een pan tot 160°C.  

 Haal pan van het vuur, voeg het bicarbonaat toe en roer deze snel door 
het mengsel en stort in de bakvorm. 
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40 g glucose  Laat minimaal een uur afkoelen en snij in zeer dunne plakjes zodat 
binnenkant goed zichtbaar is.  

GARNITUUR PRESENTEREN 
½ bakje Vene Cress  Snijd de stoofperen in vieren en verwijder het klokhuis. 

 Haal de Semifreddo uit de vriezer, wacht 3 minuten en haal deze uit de 
vorm 

 Plaats deze op een bord en spuit er dotjes hangop op en plaats de 
stoofperen, in 2-en gebroken gekaramelliseerde walnoten erbij. 

 Maak af met het krokant van honing, en de cress blaadjes. 

 Giet nog wat stoofperenstroop in het midden van het bord.  

 


