
Maand:  April 2018 
Thema:  Afscheid van de winter 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorgerecht 1 
Geitenkaastaartje met gerookte zalm en polentabodem 
 
 
 
Voorgerecht 2 
Gamba  - Boemboe Bali - Fregola - Komkommer - krokante kip 
 
 
 
Soep 
Indiase tomatensoep met Naanbrood 
 
 
 
Hoofdgerecht 
Rode Mul onder een korst van amandel en salami, tagliatelle van 
prei, pommes parisienne 
 
 
 
Dessert 
Chocoladetaartje met sinaasappel en steranijs  
 
  



	

	
GROTE	METALEN	RECHTHOEK																												RAND	VAN	ALUMINIUM	FOLIE	
	

	
	
KLEINE	METALEN	RECHTHOEK	(FORMAAT	TAARTJE)	
	

Geitenkaastaartje met gerookte zalm en polentabodem 
Voorgerecht 1, 15 personen 
 
Polentabodem 
200 gram  gerookte zalm waarvan  
2  plakken  gerookte zalm voor de polenta en mousse 
375 ml  melk 
375  ml  room 
135  gram  Polenta 
1      teen  knoflook  
2     eetlepels  platte peterselie  
2 eetlepels bieslook  
   zout 
 
Extra:   vershoudfolie 
   uitsteekvorm rechthoek 
   bakpapier 
   Tonic stamper 
 
Maak van de gerookte zalm 30 kleine rolletjes: 2 p.p.  
De rest van de zalm snij je in niet te klein stukken. 
Breng in een pan de melk en de room aan de kook, voeg de fijn gehakte 
knoflook, fijn gesnipperde bieslook en de fijn gehakte platte peterselie toe en 
voeg tot slot al roerend de polenta toe. Blijf roeren tot je een dikke massa krijgt. 
Haal de pan van het vuur en roer de helft van de zalm onder de massa. Kruid 
naar smaak met zout. 
Stort de massa uit op een bakplaat bekleed met vershoudfolie, zie bijgevoegde 
foto, strijk egaal uit tot ca. 1 cm dik en laat opstijven. 
Als het uitstrijken lastig gaat leg je een vel bakpapier op de polenta en rol hem 
tot de gewenste dikte. 
Voor het uitserveren steek je er met een uitsteekvorm een rechthoek uit, waaruit 
je 15 geitenkaastaartjes kan uitsnijden. 1 pp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Mousse van geitenkaas 
350  ml   room 
15  gram   suiker  
300  gram  geitenkaas 
7  blaadjes  gelatine 
2  stuks  eiwitten vloeibaar 
1 plak  gerookte zalm zie geitentaartje 
   peper 
   zeezout 
 
Week de gelatine in ruim koud water. 
Breng de room met de suiker, de peper en het zeezout aan de kook. Los de 
geitenkaas op in de warme room en vervolgens de gelatine. Zet er desnoods 
even de staafmixer in. Laat de massa koud worden. 
Klop de eiwitten op tot schuim en spatel onder de massa. Roer tot slot 
voorzichtig de ander helft van de  zalmreepjes onder de geitenkaasmousse. 
Giet de geitenkaasmousse op de polentabodem en plaats even in de snelvriezer. 
 
Frambozenspiegel 
100 ml  water 
1 blaadje gelatine 
50 ml    frambozenazijn 
1 eetlepel  suiker 
 
Breng het water aan de kook en los hier de geweekte gelatine in op. 
Voeg de frambozenazijn en suiker toe. 
Laat afkoelen en giet op de geitenkaasmousse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Taco krokant 
150  ml  water 
50 gram   arachideolie 
25  gram   bloem 
   zout 
 
Extra:   bakpapier 
   keukenpapier  
 
Meng alle ingrediënten en klop goed door. Verhit een anti-aanbakpan zonder 
vet/olie. 
Roer de massa nog een keer door en giet een kleine soeplepel in de hete pan 
zodat de bodem bedekt is. 
Door de hitte kookt het water weg en creëert gaatjes. Laat bakken tot al het 
water verdampt is en bak de doorzichtige taco krokant. Haal hem met een 
siliconen spatel uit de pan NIET MET METAAL IN DE PAN! en leg op een stuk 
bakpapier. Veeg de resterende olie met een stuk keukenpapier uit de pan en 
breng opnieuw op temperatuur voor de volgende taco 2 tot 3 stuks is voldoende 
voor de groep.  
 
NA GEBRUIK DE PAN MET DE HAND AFWASSEN S.V.P! 
 
 
Uitserveren 
5 stuks  radijs  
1  stuks  rode of gele wortel  
 blaadjes cress  
 
 
Schik dunne plakjes radijs en dunne plakjes gekleurde wortel op elk 
geitenkaastaartje. Werk af met groene kruiden. Leg tegen elk geitenkaastaartje 
2 rolletjes gerookte zalm. 
 
Zet er tot slot een stukje taco krokant tegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Gamba  - Boemboe Bali - Fregola - Komkommer - krokante kip 
Voorgerecht 2:  15 personen 
 
Krokantje van kip (HIERMEE beginnen) 
250  gram   kippenhuid 
350 gram   gevogeltefond 
120  gram   tapioca 
4  stuks   pimentkorrels 
 
Oven voorverwarmen op 180°C 
Snijd de kippenhuid wat kleiner en kook deze gaar in de gevogeltefond. Tapioca 
en piment toevoegen, blender het geheel. Passeer indien nodig de massa door 
een zeef en  laat roerend gedurende 15 minuten zachtjes gaarkoken. Strijk het 
mengsel  dun uit op een siliconenmatje en bak af op 180°C circa 20-25 minuten. 
Snijd het krokantje in een rechthoekige vorm.  NIET OP DE SILPAT SNIJDEN!! 
 
Gastric 
65 gram   sjalot 
2 stuks   laurier 
4 gram   peperkorrels 
2 gram   korianderkorrels 
1 takje    tijm 
500  ml   witte wijn 
150 ml  Nouilly Prat 
50 ml  witte wijn azijn 
 
Sjalotten, specerijen en kruiden licht aan zweten, voeg daarna de overige 
ingrediënten toe. Laat gezamenlijk reduceren tot 250 ml, daarna passeren door 
een fijne zeef en goed uitdrukken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Boemboe Bali Hollandaise saus 
110 gram   eidooier vloeibaar 
75  gram   gastric (zie bovenstaand recept) 
150  gram   gesmolten boter 
50  ml   olijfolie hojiblanca 
100  gram   Boemboe Bali pasta 
   zout 
 
Extra:   kidde met 2 patronen 
   thermometer 
 
Boemboe Bali Hollandaise saus 
Vermeng de eidooier met de gastric in een steelpannetje. Doe in een ander 
steelpannetje de boter,  olijfolie hojiblanca en boemboe bali pasta en smelt dit 
tot een glad geheel. Klop de ei-massa luchtig door zachtjes met de garde te 
draaien op een matig vuur totdat het ei gaar is. Meng daarna langzaam met de 
boemboe bali pasta, breng op smaak met zout en vul de kidde. Gebruik twee 
gaspatronen. Houd de saus warm door de kidde in een warmwaterbad van circa 
40 °C te leggen. De sous vide bak is hier zeer geschikt voor. 
 
Gamba’s en Fregola 
15  stuks   grote gamba’s 1pp 
400  gram   Fregola   
   olijfolie traditioneel 
2  bosjes   Enoki paddestoelen 
   olijfolie fruitig 
100 gram   sojabonen diepvries 
   peper 
   zout 
   zeezout 
 
Gamba’s en Fregola 
Maak de gamba’s schoon en verwijder het darmkanaal. Kook de Fregola 
gedurende 10 minuten in gezouten water en laat afkoelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Komkommersap 
2  stuks   komkommer 
40 ml   gin 
1 stuks  limoensap  
30 ml   witte wijn azijn 
10 ml   suikerwater is 10 gram suiker en 10 ml water  
   zout 
 
Snijd de komkommer in vieren en verwijder de zaadlijsten. Blender de 
komkommer en zeef deze door een fijne haarzeef. Meng met de overige 
ingrediënten. 
 
Laatste handelingen 
Bak de Gamba’s op hoog vuur in de  olijfolie traditioneel. 
Verwarm de gekookte fregola in de olijfolie, breng op smaak met zout en peper.  
Bedruppel de Enoki paddenstoelen met olijfolie fruitig en breng op smaak met 
het zeezout.  
Blancheer de sojabonen kort en breng eveneens op smaak met olijfolie fruitig en 
zout. 
 
Uitserveren 
Gebruik de diepe soepborden, leg een eetlepel Fregola op het bord. Spuit met de 
kidde wat saus langs de Fregola en leg de gamba schuin over de pasta heen.  
Leg het bosje Enoki paddenstoelen tegen de rand van de bord. Schep er enkele 
sojaboontjes bij. Schep een paar eetlepels komkommer sap rond het gerechtje. 
Druppel er wat olijfolie fruitig overheen. 
Steek het krokantje in het gerecht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	

Indiase Tomatensoep (vegetarisch) 
Soep, 15 personen 
 
Soep 
1500 gram   tomaten 
30 gram   gele linzen 
150 ml   yoghurt 
2  blikjes   tomatenpuree 
3  stuks  ui 
2 stuks   citroengras 
150 gram   gemberwortel 
1  bosje   verse koriander 
6  stuks  groentenbouillonblokjes  
6  theelepels  garam massala 
3 theelepels  komijnzaad 
3 theelepels  korianderpoeder  
6  stuks  groene kardemompeulen 

Handjevol currybladeren vers/gedroogd 
2 stuks  laurierblaadje 
1 mespuntje cayennepeper 
2  eetlepels limoen- of citroensap vloeibaar 
   olijfolie traditioneel 
   zout 
 
Snipper de ui en fruit zachtjes aan in wat olie met de garam massala, 
komijnzaad en korianderpoeder in een pan met dikke bodem.  
Stamp de kardemompeulen kapot in een vijzel, verwijder het groene schilletje en 
doe de zwarte zaadjes in de pan. Laat zachtjes bakken tot de geur loskomt. 
Ontvel de tomaten, hak ze fijn en doe in de pan.  
Kneus de stengels citroengras met de achterkant van een keukenmes, schil de 
gemberwortel, doe in de pan, samen met de curryblaadjes, laurier, groenten 
bouillonblokjes, tomatenpuree en 2 liter water.  
Breng aan de kook en laat 20 min. sudderen.  
Kook intussen in een andere pan de linzen net gaar.  
Zeef de soep, vis citroengras, blaadjes en gemberwortel eruit, doe de pulp die 
overblijft bij het vocht in de pan. Pureer met een staafmixer tot een gladde soep.  
Breng op smaak met zout, cayennepeper en limoen/citroensap.  
Roer de gare linzen met het kookvocht erdoorheen. 
Hak de koriander fijn.  
Schep de soep in borden, schenk er een scheutje yoghurt over, bestrooi met 
koriander en serveer met naanbrood. 
 
 
 
 
 
 



	

Naanbrood 
400 gram   zelfrijzend bakmeel 
300 gram   volle yoghurt 
7  gram  zout 
   zonnebloemolie 
 
Extra:   bakpapier 
 
Kneed een soepel deeg van het zelfrijzend bakmeel met de yoghurt en het zout. 
Het deeg is goed als het lekker elastisch en iets plakkerig aanvoelt. 
Verdeel het deeg in het gewenste aantal stukken 1 pp. 
Rol ieder stuk uit op een met olie ingevet keukenblad. Of leg er een velletje 
bakpapier onder, zo voorkom je dat het blijft plakken. Rol het lekker plat uit. 
 
Laat in de tussentijd een grillpan goed heet worden. Hoe heter hoe beter. 
 
Kruidenolie 
100  ml  olijfolie fruitig 
1 teentje knoflook 
2 theelepels za’atar (kruidenmengsel) 
   peper 
   zout 
 
Maak een kruidenolie door de olijfolie fruitig te mengen met een geperst teentje 
knoflook en de za’atar. Breng het extra op smaak met wat peper en zout. 
Leg een lapje deeg in de hete grillpan en bestrijk het platbrood met de 
kruidenolie. Gebruik hiervoor een kwastje. 
 
Bak het naanbrood in ongeveer 2 tot 3 minuten per kant goudbruin en draai het 
dan om. 
Bestrijk ook de andere kant met de kruidenolie. 
 
Nadat je andere zijde ook een minuut of 2 gegrild hebt, is je naanbrood klaar. 
Meteen opeten bij de soep. 
  



	

Rode Mul met amandel/salami-korst, tagliatelle van prei, pommes 
Parisienne 
Hoofdgerecht, 15 personen 
 
15  stuks  rode Mulfilet diepvries 
150 gram   amandelschaafsel 
50    gram  boter 
50    gram  salami 

  citroensap vloeibaar 
  boter 

    zout  
    peper 
  
Extra:   vershoudfolie 

 
Maal voor de amandelkorst in de keukenmachine het amandelschaafsel, boter, 
salami en citroensap tot een deeg. 
Rol het deeg uit tussen plasticfolie uit tot een dikte van ca 2 mm en bewaar tot 
gebruik in de vriezer. 
 
Ontdooi de rode mul. De mul krult nogal op in de pan als je het vel eraan laat 
ziten. Door het vel te verwijderen voorkom je het krullen. Het is een lastig 
werkje en het hoeft niet persé. Naar eigen goeddunken. 
Zout de filets en bak ze aan beide zijden bruin in de boter. 
Haal het salami/amandeldeeg net voor gebruik uit de vriezer en snij per filet een 
passend stuk deeg af. 
Bedek één zijde met de amandelkorst en gaar verder onder de salamander.  
De korst zal nu ook krokant worden. 
 
Tagliatelle van prei 
7 stuks  prei 
100 gram  boter 
100 gram  spek 
100 gram  sjalot 
50 gram  Parmezaanse kaas 
50 gram  groentebouillon van een blokje 
   peper 
   zout 
 
Extra:   pincet 
 
Smelt de boter zachtjes in een steelpan. 
Voeg de gesnipperde sjalot toe en fruit deze zachtjes aan. 
Voeg de spekblokjes toe en bak deze licht krokant. 
Snijd de prei in dunne linten en voeg deze bij de spek en sjalot. 
Blus af met de groentebouillon. 



	

Stoof het geheel tot de prei beetgaar is en breng het geheel op smaak met peper 
en zout. 
Maak met behulp van een pincet een rolletje en leg deze op een warm bord. 
Rasp de Parmezaanse kaas erover en serveer direct. 
 
 
Pommes Parisienne 
500 gram   voorgekookte krielaardappelen. 
1  eetlepel peterselie 
   boter 
 
Bak de aardappelen kort voor uitserveren in boter goudbruin, 
Strooi er wat fijn gesneden platte peterselie over en zet op elk bord een paar 
aardappeltjes  



	

Chocoladetaartje met sinaasappel en steranijs 
Nagerecht, 15 personen 
 
Dacquoise 
200  gram   hazelnootpoeder       
40  gram  fijne kristalsuiker        
200  gram  eiwit vloeibaar        
100 gram  poedersuiker 
50  gram   geroosterde hazelnoten 
 
Extra:   bakpapier 
   RVS ringen ø 5 cm 
   RVS ringen ø 4,5 cm 
   acetaatfolie 
 
Oven voorverwarmen op 180° C 
Maal 200 gram hazelnoten in de magimix tot poeder en meng met de 
kristalsuiker. 
Klop de eiwitten met de poedersuiker stijf in een vetvrije kom. Spatel voorzichtig 
het hazelnootmengsel eronder. Rooster 50 gram hazelnoten in een droge 
koekenpan goudbruin. Laat de noten wat afkoelen en hak deze met een mes in 
stukjes. Strijk het deeg uit op een vel bakpapier tot een 1 tot 1,5 cm dikke plak 
van 20 x 25 cm en bestrooi het met de gehakte hazelnoten. Bak in 13 minuten af 
in een oven van 180° C. Laat de Dacquoise afkoelen en snijd er 15 rondjes uit 
met de diameter van de RVS ringen (rondjes moet in de ring passen!) 
 
Feuilletine 
80  gram  Praliné (= 50 gram suiker & 50 gram hazelnoten) 
10  gram  melkchocolade 
20  gram  cornflakes 
5  gram  boter 
 
Extra:   bakpapier 
 
Doe de suiker met een beetje water in een steelpan en kook tot een donkere 
karamel, laat niet verbranden. Voeg de hazelnoten bij de karamel en roer zodat 
alle noten met de karamel bedekt zijn. Stort het geheel op een stuk bakpapier en 
laat afkoelen. Zodra afgekoeld breek je het in grove stukken en draai het tot een 
fijne kruim in de magimix. Dit is je pralinè. 
Smelt de boter au bain marie en doe er de stukjes chocolade bij, roer goed om 
en voeg de pralinè en de verkruimelde cornflakes toe. Vermeng tot een stevig 
beslag. 
Strijk het mengsel met een deegrol uit tussen twee stukken bakpapier van          
ca. 20 x 25 cm. Laat opstijven en steek er 15 rondjes uit met de diameter van de 
RVS ringen. 
 
 



	

 
Chocolademousse 
100 ml  volle melk 
100 ml  room 
25 gram  suiker 
7  stuks  eidooier vloeibaar 
100 gram  pure chocolade 72% cacao 
350 ml  slagroom 
1 eetlepel suiker 
1  stuks  sinaasappel  
3  stuks  steranijs 
 
Verwarm de melk, de room, de schil van de sinaasappel en de steranijs in een 
steelpan. Klop de eidooiers en de suiker schuimig en overgiet met het mengsel 
van melk en room. Laat inkoken, giet het mengsel door een zeef over de pure 
chocolade en roer goed om tot alle chocolade gesmolten is. Laat afkoelen.  
Klop de slagroom met een eetlepel suiker stijf en spatel onder de chocolade en 
laat de mousse opstijven in de koeling. 
 
Chocoladeglazuur 
300 ml  water 
300 ml  room 
200  gram  suiker 
125  gram  cacaopoeder 
11 blaadjes gelatine 
 
Breng het water en de room en de suiker aan de kook. Voeg het cacaopoeder toe 
en kook 3 minuten. Doe er de geweekte gelatine bij en laat nog 3 minuten 
zachtjes doorkoken. Haal het glazuur door een fijn puntzeef en bewaar op 
kamertemperatuur. 
 
Sinaasappelgelei 
250 ml  sinaasappelsap 
2  gram  Agar Agar 
 
Extra:   spuitzak 
 
Kook het sinaasappelsap met de agar agar gedurende twee minuten op. Giet uit 
in een glazen schaal en laat in de koeling opstijven. 
Schraap de gelei kort voor uitserveren uit de schaal en draai de gelei glad in de 
Magimix. Vul een spuitzakje met de gelei en bewaar tot gebruik. 
 
 
Bekleed de ringen met acetaatfolie. 
Leg onderop een schijf dacquoise en daarop de schijf feuilletine. 
Vul af met de chocolademousse en strijk de bovenkant glad. 
Zet de 15 ringen in de snelvriezer en laat opstijven. 



	

 
Uitserveren 
Haal de ringen 30 minuten voor uitserveren uit de snelvriezer. Haal de ringen 
van de torentjes en verwijder de acetaatfolie. 
Zet het torentje op een rooster op een opvangbak en giet de chocoladeglazuur 
over het torentje zodat dit helemaal bedekt is. Herhaal dit voor alle torentjes. De 
opgevangen glazuur kun je opnieuw gebruiken. 
 
Zet de torentjes op een bordje en garneer met wat sinaasappelgel en wat stukjes 
noot. 
 


