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GAZPACHO VAN KOMKOMMER MET ZALM 
 
Receptuur voor 10 personen 

INGREDIËNTEN BEREIDINGSWIJZE 

GROENTEBOUILLON 
1 tn knoflook 

GROENTESOEP 
 Zet de glazen in de vriezer (glazen volgens foto). 
 Bereid groentebouillon volgens basisreceptuur. 
 Schil teentje knoflook, en blancheer in de bouillon. 
 Verwijder de knoflook en reserveer. 
 Zeef de bouillon en koel terug. 

GAZPACHO 
4 komkommers 
1 groene paprika 
3 bosui 
0,5 groene peper 
1 avocado 
500 ml groentebouillon 
1 zak waterkers (à 80 g) 
250 g gerookte zalm 
4 ijsblokjes 
10 bamboeprikkers 

GAZPACHO 
 Rooster de paprika in de oven, verpak in plastic. Laat afkoelen, verwijder de 

schil, de zaadlijsten en de zaadjes. Snijd in stukken. 
 Snij 3 komkommers in de lengte doormidden, verwijder de zaadlijsten en snijd 

in kleine stukjes. 
 Snijd de bosui in stukjes. 
 Verwijder de zaadjes uit de groene peper. 
 Haal de schil van de avocado en verwijder de pit. 
 Blender samen met de ijsblokjes: de komkommerstukjes, de paprika, de bosui, 

de groene peper, de knoflook (van punt 4), de avocado, 500 ml bouillon en de 
waterkers (als in de Thermomix: 1 minuut, stand 10). 

 Snijd met behulp van een dunschiller lange plakken van de ongeschilde 
komkommer.  

 Snijd tot aan de zaadlijsten. 
 Snijd gerookte zalm in lange repen. 
 Leg een reep zalm op een reep komkommer en snijd bij. Rijg de reep zigzag aan 

een bamboeprikker. 
 Laat de gazpacho goed koud worden (bijv. in een lage brede bak, geplaatst in 

een bak met ijsblokjes). 

GARNITUUR PRESENTEREN 
  Schenk de gazpacho in het gekoelde glaasje.  

 Leg op het glas de bamboeprikker met komkommer en zalm. 
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VIER BEREIDINGEN VAN GARNAAL 
 
Receptuur voor 10 personen 

INGREDIËNTEN BEREIDINGSWIJZE 

GEMARINEERDE 

GARNALEN 
10 middelgrote garnalen 
10 sinaasappels 
klein potje zalmeitjes 
topjes van verse tijm 
suiker 
olie 
zout 
peper 

GEMARINEERDE GARNAAL 
 Pers twee sinaasappels uit en bewaar. 
 Verwijder de schil van de overige sinaasappels, inclusief het witte gedeelte.  
 Snijd drie sinaasappels uit, 20 partjes en zet apart. 
 Snijd de overige vier sinaasappels in stukken. Kook het sap en de pulp op laag 

vuur met een beetje suiker en water, totdat het wat ingekookt is. 
 Pureer de massa tot een compote en zeef het. Reserveer koel, gebruik bij de 

presentatie. 
 Snijd de garnalen overlangs in dunne plakken. 
 Kruid de garnalen met olie, zout, peper en een scheut sinaasappelsap 

20 minuten voor het uitgaan. 

TARTAAR VAN GARNAAL 
10 middel grote garnalen 
2 Golden Delicious appels 
50 g citroen sap 
olie 
peper 
zout 
1 rode grapefruit  

TARTAAR VAN GARNAAL 
 Snijd de garnalen tot tartaar. 
 Schil de appel en snijd een deel in fijne brunoise. Garnaal en appel zijn dezelfde 

hoeveelheid.  
 Snijd de rest van de appel in julienne voor decoratie, vermeng met wat 

citroensap (tegen verkleuren). 
 Meng de brunoise appel en garnaaltartaar met citroensap en kruid met olie, 

peper en zout. Proeven. 
 Verwijder de schil van de grapefruit en snijd de parten uit. Per persoon 1 partje 

in drieën voor de garnering. 

GESAUTEERDE GARNAAL 
10 grote garnalen 
2 avocado’s 
1 citroen 
witte wijnazijn 
Mirin 
10 g zwarte sesam 
100 g Panko 
zout 
peper 
boter  

GESAUTEERDE GARNAAL 
 Maak de avocado schoon, snijd in stukken en plaats het in de blender met 

citroensap, witte wijnazijn, zout, peper en een beetje Mirin naar smaak.  
 Pureer en doe de avocado crème in een spuitzakje. 
 Verkruimel de panko en het sesamzaad in een blender.  
 Steek een saté-prikker door de garnaal zodat hij recht blijft.  
 Rol de garnalen tot aan de staart door de broodkruimels.  
 Bak de garnalen zeer kort in de boter en rol ze daarna weer door het zwarte 

broodkruim. 

GEROOKTE GARNAAL 
10 grote garnalen 

GEROOKTE GARNAAL 
 Plaats de gedroogde oregano onder in een rookpan. 
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5 g gedroogde oregano 
magnetron folie(papier) 
2 citroenen 
60 g kaviaar 
400 ml water 
400 g suiker 

 Schik de garnalen op een geperforeerd stuk magnetronpapier en plaats op het 
rooster van de rookpan. Sluit de pan. 

 Zet de pan 4 minuten op het vuur zodat de oregano gaat roken. Haal de pan 
van het vuur (de garnalen moeten rauw blijven). 

 Haal de garnalen uit de rookpan.  
 Snijd de schil van de citroen. Alleen het gele deel. Snijd in dunne reepjes. 
Blancheer deze reepjes drie keer in kokend water. Koel de reepjes steeds 
terug onder stromend koud water en gebruik steeds schoon water om te 
blancheren.  

 Kook de reepjes citroenschil in een suikersiroop van het water en de suiker. 

GARNITUUR PRESENTEREN 
takjes dille 
enkele blaadjes platte 
peterselie 
grapefruit 
enkele mooie kleine 
blaadjes sla (rood/groen)  
Picodu olijfolie 
Gerookt Maldonzout 

 De opmaak is per gerechtje. 
 Gemarineerde garnaal: 2 sinaasappel partjes daarop de garnaal garneren met 

zalmeitjes en tijm-topje. 
 Tartaar van garnaal: Kleine grijze cilinder met garnalentartaar. Grapefruit per 

persoon 1 partje in drieën, julienne van appel voor de garnering, blaadje sla en 
topje dille. 

 Gesauteerde garnaal: Spuit toefjes avocadomayonaise naast de garnaal, 
garneer met blaadje peterselie. 

 Gerookte garnaal: Plaats een klein blaadje sla op het bord en leg daarop de 
gerookte garnaal dresseer de gesuikerde citroenschilletjes op de garnaal, 
lepeltje met kaviaar op het sla blaadje. 

 Plaats de gerechtjes zoals op de foto en TIP: begin met het 1e gerechtje. 
 Werk af met wat olijfolie en een snufje (gerookt) Maldon zout. 
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JAKOBSSCHELPEN MET HAZELNOOTBOTER EN 

WATERKERSROOM 
Receptuur voor 10 personen 

INGREDIËNTEN BEREIDINGSWIJZE 

WATERKERSROOM 

30 middelgrote jakobsschelpen 
2 blaadjes gelatine 
druivenpitolie 
1 witte ui 
2 teentjes knoflook 
2 pakjes waterkers à 80 g 
300 ml room 
peper 
zout 

WATERKERSROOM 
 Zet 10 diepe borden in de koeling boven (niet in de vriezer). 
 Week de gelatine in koud water. 
 Snipper de ui.  
 Pel en snipper de knoflook. 
 Verwijder de onzuiverheden (grassprietjes etc.) uit de waterkers. 
 Pluk 10 blaadjes voor de garnering en reserveer. 
 Verwarm wat olie in een middelgrote pan en zweet daarin ui en knoflook-

snippers zonder te laten kleuren. 
 Voeg de waterkers toe en bak ze 2 min mee. 
 Giet room erbij en laat 1 min zachtjes koken. 
 Breng op smaak met peper en zout. 
 Doe het mengsel in een blender.  
 Knijp de gelatine goed uit en voeg toe aan het mengsel in de blender.  
 Pureer 1 min om de gelatine goed op te lossen (als in de Thermomix: 1 

minuut, stand 10). 
 Zeef het mengsel boven een doseertrechter en giet spiegeltjes in de 

ondiepe koude soepborden.  
 Zet nog minimaal 1 uur in de koelkast om op te stijven. 

HAZELNOOTBOTER 
150 g blanke hazelnoten 
15 g suiker 
100 g boter op 
kamertemperatuur 
10 g platte peterselie 
10 g bieslook 
zeezout 
peper 

HAZELNOOTBOTER 
 Rooster de hazelnoten ongeveer in een droge pan tot ze kleur hebben 

gekregen en beginnen te geuren (± 1 min).  
 Bestrooi ze tussentijds met de suiker. 
 Hak ze, terwijl ze nog heet zijn, in een keukenmachine fijn (maar niet tot 

poeder) en laat ze iets afkoelen. 
 Snijd de peterselie fijn. 
 Snijd de bieslook fijn. 
 Meng de noten, terwijl ze nog een beetje warm zijn met de boter en de 

kruiden. 
 Breng op smaak met zout en peper. 
 Kneed dit mengsel op een stuk vetvrij papier tot een worst, laat opstijven. 
 Zet 1 uur in de koelkast om op te stijven. 
 Snijd plakken van de hzaelnootboter ter grootte van de jakobsschelp. Zet 

de rondjes tot gebruik in de koeling. 
 Neem de borden ongeveer 10 min voor het serveren uit de koelkast. 
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 Verwarm de grill voor op middelhoge stand en vet een bakplaat in. 
 Leg de jakobsschelpen op de bakplaat, kruid subtiel met zout en grill ze 2 

min.  
 Draai de schelpen en leg vervolgens op elke jakobsschelp een boterrondje 

en grill nog eens twee minuten. 

GARNITUUR PRESENTEREN 
waterkersblaadjes 
Valderrama Grand Crue olijfolie 
Himalaya zwart zout 

 Leg voor het serveren 3 jakobsschelpen in elk bord met waterkersroom.  
 Garneer met wat waterkersblaadjes. 
 Giet een paar druppels olijfolie over het bordje en giet subtiel wat zwart 

zeezout erover. 
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GEVULDE LAMSBOUT MET ASPERGES, MORIELJES EN 

RAVIOLI  
Receptuur voor 10 personen 

INGREDIËNTEN BEREIDINGSWIJZE 

ASPERGE 
30 witte asperges 
10 g zout 
boter 

ASPERGE 
 Was en schil de asperges. 
 Kook de schillen in gezouten water en laat afkoelen. 
 Zeef de schillen uit het water en bewaar het kookvocht voor de sabayon. 
 Kook de asperges in licht gezouten water. 

GEKONFIJTE KNOFLOOK 
3 tn knoflook 
250 ml Sansa 

GEKONFIJTE KNOFLOOK 
 Verwarm de Sansa olie tot ongeveer 90C. 
 Haal de tenen los van de bol en doe ze in de warme olie. 
 Als ze zacht en gaar zijn, haal de tenen uit de olie en laat ze afkoelen. 

BROODFARCE 
3 sjalotten 
150 g Pancetta 
4 sneden witbrood 
60 ml melk 
½ bos platte peterselie 
3 tenen gekonfijte knoflook 
peper/zout 

BROODFARCE 
 Snipper de sjalot en snij de pancetta in zeer fijne stukjes. 
 Fruit de sjalot en de pancetta. 
 Snij de korst van het witbrood en giet de melk erover. 
 Laat het brood de melk opnemen en knijp daarna het overtollige vocht eruit 
 Hak de peterselieblaadjes zeer fijn; vermeng alle ingrediënten inclusief de 

gekonfijte knoflook. 

LAMSBOUT 
1.6 kg lamsbout 
500 g varkensdarmnet (ofwel 
crépinette) 
opbindtouw  
broodfarce 
peper/zout 
50g roomboter 

LAMSBOUT 
 Been de lamsbout uit. Laat het schenkelbotje zitten, zodat een soort zakje 

ontstaat waar de farce in gaat.  
 Peper en zout de bout van binnen. Doe de farce erin.  
 Omwikkel het geheel met varkensdarmnet; maximaal twee lagen over de 

bout en maak vooral het gat waar de farce in zit goed dicht.  
 Bind het touw eerst in de lengte om de lamsbout, vervolgens om de 2 cm in 

de breedte; trek het goed strak en knoop het vast. 
 Braad de bout aan in de roomboter en gaar het vlees in een heteluchtoven 

op 120 C tot een kerntemperatuur van 52°C. (ongeveer 2 uur) 
 Laat het vlees rusten onder aluminiumfolie. 

RAVIOLI 
2 citroenen 
40 ml olijfolie 
3 eieren 
2 eiwitten 

RAVIOLI 
 Rasp de schil van de citroen. 
 Klop de olie en de eieren door elkaar, voeg 330 g bloem, citroenrasp en de 

kurkuma toe en kneed tot een samenhangende en glad deeg. 
 Verdeel het deeg in 4 rechthoekige blokken. 
 Verpak ze in plastic folie en laat 30 minuten rusten. 
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400 g 00-bloem 
2 g kurkuma 
Semolina 

 Bestuif het werkvlak met bloem; leg er een stuk deeg op en rol deze plat 
totdat hij door de pasta machine kan. 

 Maak een dunne lap deeg en reserveer onder een vochtige doek. 
 Steek met een steker van 7 cm doorsnede ronde lapjes uit het deeg.  
 Bestrijk het deeg met eiwit, schep er een volle theelepel vulling op en leg er 

een tweede deegrondje op.  
 Druk beide deeglapjes rondom de vulling op elkaar druk daarbij eventuele 

luchtbellen eruit. Het moet een bol kussentje zijn met daaromheen een 
deegrand die minder dan 1 cm breed is.  

 Sluit de randen zo stevig op elkaar dat niet meer te zien is dat het twee 
lagen zijn.  

 Leg de ravioli op een theedoek of bakplaat die met Semolina is bestrooid. 
Laat ze 10-15 min drogen.  

 Dek daarna de ravioli af met plasticfolie en bewaar in de koelkast tot 
bereiding. 

 Breng vlak voor het uitgaan een grote pan water met zout aan de kook.  
 Kook de pasta 2-3 minuten beetgaar.  
 Schep ze eruit en laat ze uitlekken.  

VULLING VOOR RAVIOLI 
300 g zachte geitenkaas 
Maldon zout 
chilivlokken 
zwarte peper 
1 eiwit 

VULLING VOOR RAVIOLI 
 Klop het eiwit los en zet apart. Dit wordt gebruikt om de ravioli te plakken. 
 Doe de geitenkaas in een kom en prak fijn met een vork.  
 Breng op smaak met Maldon zout, chilivlokken en zwarte peper. 

MORIELJES 
12 Morieljes(gedroogd) 
100 ml groentebouillon 
50 g roomboter 

MORIELJES 
 Indien er gedroogde morieljes zijn deze eerst weken in iets warm water. 
 Snij de achterkant van de morieljes en spoel ze tot al het zand er uit is.  

(Als de morieljes van binnen erg vies zijn kan ook het topje afgesneden 
worden, zodat het water er doorheen kan stromen) 

 Vul een pan met een laagje van ½ cm groentebouillon en voeg hier 25 g 
roomboter aan toe. 

 Doe de morieljes erbij, en laat 2 minuten doorkoken en doe een deksel op 
de pan.  

 Schep de morieljes uit het vocht. Kook het vocht in. 
 Laat de overige boter in een pan bruisen. Voeg de morieljes toe en fruit 

deze. 
 Voeg nu het ingekookte vocht toe en reserveer. 

TUINBONEN 
28 tuinbonen 

TUINBONEN 
 Dop de verse tuinbonen.  
 Blanceer de tuinboontjes in licht gezouten water.  
 Koel terug in ijswater. 

SABAYON 
120 ml aspergekookvocht 

SABAYON 
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2 eierdooiers  Klop de eidooiers au bain-marie en schenk al kloppende scheutje voor 
scheutje het aspergevocht erbij.  

 Stop met kloppen wanner een schuimige sabayon is verkregen.  
 Breng op smaak met zout/peper (niet uit de molen).  
 Giet het geheel in een ISI fles en zet onder druk. Goed schudden. 
 Bewaar warm tot uitserveren. 

GARNITUUR PRESENTEREN 
30 g roze peperkorrels 
dragon 
1 citroen 
raapzaad olie 

 Kneus de roze peperkorrels, snij de dragonblaadjes ragfijn en rasp de schil 
van de citroen. 

 Verwarm de tuinboontjes in een beetje boter. 
 Leg de warme asperges op het bord, garneer met de sabayon. 
 Plaats een plak van de lamsbout op het bord met de gebakken morielje. 
 Plaats per persoon 2 ravioli op het bord. Garneer de ravioli met gekneusde 

roze peperkorrels, fijngehakte dragon, citroenrasp en raapzaadolie. 
 Garneer het bord met enkele tuinboontjes en de spuit de sabayon bij de 

asperges. 
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AARDBEIEN, CHAMPAGNESORBET , AARDBEIEN EN 

VANILLEROOM  
Receptuur voor 10 personen 

INGREDIËNTEN BEREIDINGSWIJZE 

VERVEINE SUIKERSIROOP 
100 g suiker 
100 ml water 
2 zakjes Verveine thee 

VERVEINE SUIKERSIROOP 
 Haal de blaadjes van de steeltjes en hak de blaadjes. 
 Los op een laag vuur de suiker op in het water. Breng aan de kook. Voeg de 

Verveine toe en laat afkoelen.  
 Zeef de siroop. 

GEMARINEERDE AARDBEIEN 
250 g aardbeien 

GEMARINEERDE AARDBEIEN 
 Maak de aardbeien schoon. 
 Marineer minimaal 3 uur in de Verveine suikersiroop. 

AARDBEIEN CRÈME 

125 g aardbeien 
200 gr mascarpone 
75 g yoghurt 

AARDBEIEN CRÈME 
 Maak de aardbeien schoon. 
 Pureer met de staafmixer. 
 Voeg de mascarpone en yoghurt toe en roer glad. 
 Zet koel weg. 

CHAMPAGNE SORBET 
500 ml champagne 
175 ml water 
125 g suiker 
50 ml citroensap 

CHAMPAGNE SORBET 
 Breng het water, suiker en citroensap aan de kook.  
 Laat afkoelen. 
 Voeg champagne toe tot 28° Brix. 
 Doe in de ijsmachine en draai tot ijs. 

CRÈME DE SUISSE 
200 ml melk 
80 g fijne kristalsuiker 
½ vanillestokje 
3 eidooiers 
1 ei 
200 ml slagroom 

CRÈME DE SUISSE 
 Snijd het halve vanillestokje over de lengte open. 
 Verwarm de melk met de suiker en het vanillestokje op laag vuur en laat hem 

20 minuten als een thee trekken. Haal het vanillestokje uit de melk en schraap 
met een lepeltje het merg eruit. Doe dit weer in de melk.  

 Klop de eidooiers en het hele ei los in een kom. 
 Verwarm de melk (niet koken) en giet hem al roerend bij het eimengsel tot dit 

helemaal glad is. 
 Giet het mengsel weer in de pan, zet hem op halfhoog vuur en laat de vla 

onder voortdurend roeren 5 minuten binden, hij mag beslist niet koken.  
 Giet de vla in een ondiepe schaal, dek hem goed af (plastic direct op de vla 

om een vel te voorkomen) en laat hem koud worden. 
 Roer de ongeslagen slagroom door de vanillevla en giet in een kidde. 
 Voeg twee patronen toe en schud goed. Zet koud weg tot gebruik. 
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TUILLE 
50 g boter 
50 g bloem 
50 g poedersuiker 
50 g eiwitten 
 
Garam masala 
paprikapoeder 
kaneel 
gemalen korianderzaad 
 

TUILLE 
 Smelt de boter en meng met de poedersuiker. 
 Roer de eiwitten los en roer ze door het botermengsel.  
 Voeg de gesmolten boter toe en laat het beslag 2 uur in de koelkast rusten. 
 Verwarm de oven op 160°C. 
 Neem het beslag ui de koelkast en maak een langwerpige streep beslag aan 

de korte kant van een bakblik.  
 Maak een kruidenmengsel van gelijke delen. Strooi licht over het beslag. 
 Bak de banen ongeveer 8 minuten op 160°C.  
 Neem snel van de plaat en wikkel ze rond een metalen hoorntje. Laat ze 

afkoelen en herhaal. Werk snel want zodra het deeg afkoelt, kan het niet 
meer gevormd worden. 

GARNITUUR PRESENTEREN 
poedersuiker 
Atsina cress 

 Plaats de gemarineerde aardbeien in een IJscoupe. 
 Garneer met de aardbeien crème en de vanilleroom uit de kidde. 
 Plaats de champagnesorbet erbij. 
 Bestrooi de tuillekrullen met de poedersuiker. 
 Garneer het geheel met de tuille en de Atsina cress. 

 


