
Maand: Januari 2022 

Thema: Hello Spring 

Amuse 
Spring en summer rolls  
 
Voorgerecht 
Steak tartare met kaaskrokant  

Soep 
Sperziebonensoep 

Hoofdgerecht 
Scholfilet met paddenstoelenroom en tagliatelle 

Pre-dessert: 
Gefrituurde camembert met paprika confituur 
 
Nagerecht 
Yoghurt-honing ijs met citroen-sinaasappelsabayon 

Beste CCPL-leden, 
 
De receptuur is voor een vast aantal personen gemaakt. 
Bij groepen met minder personen worden de ingrediënten aangepast en deze 
hoeveelheden treffen jullie dan ook aan in jullie ingrediënten-kist. 
Dus de hoeveelheden qua ingrediënten kunnen verschillen met de omschreven 
ingrediënten in het menu!  
Heel veel kookplezier. 
 
Receptuur- en keukencommissie CCPL-Venlo 
John Biard 
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Spring en summer rolls                             amuse 1 
amuse 15 personen 

Spring-roll 
100 gr  glasnoedels 
100 gr   kipfilet 
100 gr   varkenslapje 
35 gr   wit van prei 
1,5 st   lente-ui 
1,5 st   teen knoflook 
1 st  gember 1 cm 
2 el   reuzel 
35 gr  taugé 
1,5 el  sojasaus 
15 st   loempia-vel 
   peper en zout 

Doe de glasnoedels in een pan met kokend water en laat ze er ongeveer 10 min in 
liggen. Spoel koud af en zet tot gebruik weg. 
Snijd de kipfilet en het varkenslapje brunoise (5 x 5 mm). Snijd de prei julienne en 
snijd de lente-ui in fijne ringetjes. Pers de knoflook. Schil en rasp de gember. 
Bak het varkens- en kippenvlees aan in een koekenpan met de reuzel. Voeg daarna de 
prei, lente-ui, taugé, knoflook en gember toe. 
Neem ongeveer tweederde van de glasnoedels en meng dit onder de massa in de 
koekenpan. Voeg een eetlepel sojasaus toe en breng op smaak met peper en zout. 

Schep een lepeltje van het mengsel op een loempiavel (15 x 15 cm) in het midden en 
bestrijk ze aan de zijkanten met wat water, vouw de zijkanten 2,5 cm naar elkaar toe. 
Draai het vel zo strak mogelijk bij elkaar tot een loempia van 10 cm lengte. Maak 10 
loempia’s en bewaar deze in de koeling tot gebruik. 

Summer-roll 
75 gr  wortel 
1,5 st  puntradijs 
40 gr   rode kool 
75 gr   edamame bonen 
1/2 st  rode paprika 
1/2 st  komkommer 
40 gr  taugé 
50 gr  nori tempura chips 
8 st   rijstpapier rond 
1,5 el  sojasaus 
   Zonnebloemolie 
   peper 
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            amuse 2 
Was de groenten en schil de wortel, de andere groenten blijven ongeschild. Snijd de 
komkommer in de lengte doormidden en ontdoe deze van zaadlijsten. Snijd de radijs 
in plakjes en de wortel, kool, komkommer en paprika in zeer fijne julienne van 5 cm 
lengte. Verkruimel de nori tempura en zet weg tot gebruik. 

Neem het restant van de glasnoedels (1/3 deel) dat over is van de spring-rolls. Meng 
dit met het groentemengsel, inclusief edamame bonen en voeg een eetlepel sojasaus 
toe. Breng op smaak met peper en zout. 

Wel het rijstpapier ong. 10 sec in warm water in een platte schaal tot het transparant 
wordt. Leg het ronde rijstpapier op een vochtige theedoek en verdeel de glasnoedels, 
de groenten en taugé over de 2 vellen. Kruid met wat peper en voeg als laatste wat 
van de nori crumble toe. Vouw de zijkanten naar het midden en vouw het vel zeer 
strak dicht tot een loempia van 10 cm lengte. Maak 5 loempia’s en bewaar in de 
vochtige theedoek. 

Zoetzure-saus 
150 gr  ui 
1 st  rode paprika 
30 gr  suiker 
1,5 el   rijstazijn 
1,5 el   sojasaus 
1,5 el   sesamolie 
1,5 el  tomatenpuree 
1,5 st  scheutje water 
1.5 tl  maizena 
1,5 st  mespunt chilipoeder 
5 el   sinaasappelsap 

Snipper de ui fijn. Schil de paprika en snijd klein. Fruit de ui en de paprika in een 
scheutje olie. Doe het mengsel en de overige ingrediënten bij elkaar en mix dit in de 
magimix tot een glad mengsel. Kook het mengsel in een steelpannetje in en bewaar 
vervolgens tot gebruik.  

Frituur de spring-roll loempia’s in 3 min tot goudbruin op 170°C. 
Verwarm de zoetzure saus. Snijd de summer-roll loempia’s elk schuin doormidden. 
Vul 10 kleine schaaltjes met wat sojasaus. Garneer met wat koriander. 
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Steak tartare met kaaskrokant              voorgerecht 1 

voorgerecht 15 personen 

Kaaskrokant en groentegarnituur  
200  gr   Parmezaanse kaas  
1/4  st  Bloemkool  
2 dl   azijn 
2  dl  water  
175  gr  suiker  
3  st   laurierblad  
1  tl   peper  
3 st   kruidnagel  
1 st  Winterwortel 
130  gr  rucola  
  
Verwarm de oven op 180 graden. Neem een bakplaat en bedek deze met bakpapier. 
Rasp de Parmezaanse kaas over het gehele bakpapier. Plaats de bestrooide bakplaat 
10 minuten in een oven van 180 graden.  
Haal de bakplaat uit de oven en dep met bakpapier het overtollige vet van de 
Parmezaanse kaas. Haal de Parmezaanse kaas van de bakplaat en dep indien nodig de 
achterkant droog. Laat 5 minuten staan en breek in gelijke stukken van ongeveer 5 
centimeter.  

Schil de wortel en snijd met een dunschiller in de lengte in dunne linten. Breek de 
bloemkool in kleine roosjes. Blancheer de bloemkoolroosjes 2-3 minuten, giet af en 
houd apart.  
Verwarm de azijn met het water en voeg de suiker toe tot deze is opgelost. Laat in de 
pan afkoelen. Voeg de laurierblaadjes, peper, kruidnagel en de geblancheerde 
groenten toe. Zet vervolgens de pan in de koeling. 
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Steak tartare                        voorgerecht 2 
500 gr  bavette 
3 st  eidooier  
5 st  ansjovis 
1 st  sjalotten 
3 el   kappertjes 
4 st  augurken 
4 el  peterselie 
5 el  ketchup 
2 tl  tabasco 
3 el  mosterd 
3 tl  worcestersaus 
2 tl  mayonaise  
   zout 
2  el  truffelmayonaise 
50  gr  wasabimayonaise 

Plaats de borden in de koeling zodat het gerecht op een koud bord geserveerd kan 
worden. 

Snijd de ansjovis, sjalotten, augurken en de peterselie ragfijn. Neem een ruime kom 
en prak met een vork de kappertjes, sjalotten en de ansjovis, zodat de sappen los 
komen. Voeg de augurken, peterselie, eierdooiers, ketchup, mosterd, mayonaise, 
worcestersaus, tabasco en de ketchup toe en meng het geheel met een garde tot een 
massa.  
Snij de bavette in plakken en vries deze 30 minuten aan in de diepvries. Snij het vlees 
daarna in fijne brunoise tot een tartaar. Voeg de tartaar toe aan de zojuist gemaakte 
saus.  
Meng het geheel goed door elkaar. Zet het mengsel in de koelkast. 

Neem de ijskoude borden uit de koeling. Maak met een kwast een streep dwars over 
het bord met de truffelmayonaise. Plaats vervolgens in het midden van het bord een 
middelgrote garneerring. Neem de steak tartare uit de koeling en vul met een lepel de 
garneerring met 60 gram tartaar. Druk aan met een tonicstamper en haal vervolgens 
voorzichtig de garneerring van het bord.  
Rol de wortellinten op tot rolletjes. Leg 2 a 3 rolletjes per bord op de steak tartare. 
Voeg ongeveer een aantal bloemkoolroosjes toe op de tartare. Steek de gebroken 
kaaskrokantjes in de steak tartare. Maak de rucola a la minute aan met wat olijfolie 
en azijn en garneer rondom de steak tartare rucola (niet te veel).  
Neem een spuitfles/spuitzak met wasabi mayonaise en maak 3 a 4 kleine dotjes 
rondom de steak tartare. 

 Pagina  van 5 11



Sperziebonensoep            soep 1 

 
Soep 15 personen 
 
Bouillon 
100 gr  wortel 
50 gr  ui 
100 gr    prei  
100 gr   bleekselderij 
100 gr   champignons 
100 gr  tomaat 
1,5  liter  water 
8  takjes  platte peterselie 
5  takjes  bladpeterselie 
3 st   tenen knoflook 
3 takjes  tijm 
3  blaadjes    laurier 
9 st  zwarte peperkorrels 
1,5 tl  zout  

Maak alle groenten schoon en snijd klein; hoe kleiner hoe meer smaak. Doe alle 
groenten en kruiden in een pan en voeg het water toe. 
Breng het geheel, zonder deksel, op een matig hoog vuur aan de kook. Draai het vuur 
laag en plaats de deksel schuin op de pan. Laat de bouillon ca. 1 uur zachtjes trekken. 
Laat de bouillon iets afkoelen en zeef de bouillon. 
 
Soep 
200 gr    ui 
4 st  tenen knoflook 
600 gr   sperziebonen 
200 gr  kruimige aardappelen  
50 gr   boter 
    
Verwarm de groentebouillon. Maak de ui en knoflook schoon en snipper beide. Snijd 
de sperzieboontjes in kleine stukjes. Schil de aardappel en snijd in kleine stukken. 
Fruit de ui en knoflook in wat boter in een soeppan. Voeg de sperziebonen en 
aardappel toe. Doe de bouillon erbij en laat alles garen.  
Pureer de massa fijn met de staafmixer 
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Toast met groene pesto            soep 2 
40 gr    basilicum 
1,5 st  teen knoflook 
25 gr   walnoten geroosterd 
25 gr  geraspte kaas  
0,5 dl   olijfolie 
15 cm    stokbrood 
2 dl  room 
   olijfolie 
   peper en zout 
   groentebouillon tabletten 
 
Snijd de basilicum heel fijn. Snijd en plet de knoflook tot puree. Hak de walnoten fijn. 
Neem een vijzel en plet daarin de walnoten. Voeg de basilicum, knoflook en kaas toe 
en meng al plettend goed door elkaar. Voeg in delen de olijfolie toe tot de goede 
consistentie is bereikt. Breng op smaak met peper en zout. Bewaar op de werkbank. 
Snijd het stokbrood in 10 plakjes en leg de plakjes op een ovenplaat en besprenkel en 
een beetje olijfolie en zout. Bak dan 4 min op 180°C in de oven. Besmeer met pesto. 
 
Verwarm de soep, voeg de room toe en breng op smaak met groentebouillon tabletten 
peper en zout. 
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Scholfilet met paddenstoelenroom en tagliatelle         hoofdgerecht 1 
hoofdgerecht 15 personen 

Groentemengsel 
3 st  vleestomaten  
1  st  rode paprika 
3 st  teen knoflook 
15 st  zwarte olijf  
   zonnebloemolie 
 
Ontvel de tomaten en snijd het vruchtvlees brunoise van 5 mm. Laat deze in zeef 
uitlekken. 
Verwijder de zaadlijsten van de paprika en snijd in kleine stukjes.  
Snipper de knoflook en olijven. 
Bak de paprika, olijven en knoflook in de olie aan. 
Laat uitlekken en afkoelen in een zeef. 
Voeg uiteindelijk de tomaten brunoise aan het afgekoelde mengsel toe 

Scholfilet 
30 plak  gerookte ham (zeer dun)  
750 gr  scholfilet 

Leg 1 plak ham op een snijplank. Leg daar in de breedte een (drooggedept) stukje 
scholfilet van 25 gram op (meerdere kleine stukjes gaat ook). Sla de zijkant van de 
ham over de vis en vouw vervolgens over de lengte dicht met de ham. Zorg dat de 
naden onder liggen en snij het overtollige stukje ham weg. Bewaar de afsnijdsel van 
de ham. Leg de ham/vispakketjes op een bakplaat met bakpapier. Maak 30 pakketjes. 

Dek af met folie en zet in de koeling tot opgediend moet worden. 

Paddenstoelen room 
250 gr  champignons  
3 st  sjalot 
3 st  teen knoflook 
30 gr  boter  
1,5 dl  room 
0,75 st  limoensap 

Borstel de champignons schoon. Hak deze gro. Snipper de sjalot en knoflook. Doe de 
groente in de Magimix. Haak fijn door een paar keer de pulsknop in te drukken.  
Gaar de champignons, sjalot en knoflook op een laag vuur in de boter en room. Voeg 
limoensap toe en laat verder garen. 
Pureer de massa met een staafmixer. Bewaar afgedekt tot gebruik. 
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Hamkrokant         hoofdgerecht 2 

Bak de afsnijdsels van de ham in een droge anti-aanbakpan totdat de ham droog en 
krokant is. Leg de ham tussen een paar vellen keukenpapier om het vat weg te 
deppen. 

Verkruimel de ham en gebruik dit bij de opmaak van de borden als garnering. 

Rijstcracker 

Leen een rond rijstpapier bij de amuse en knip dit in 15 stukken. Verhit een laagje 
zonnebloemolie tot 180 graden in een klein steelpannetje. Laat telkens een stukje 
rijstpapier in de hete olie opzwellen en neem het meteen weer uit de olie en leg op 
keukenpapier om het vet te absorberen. Herhaal dit 15 keer. 

Tagliatelle 
300 gr  tagliatelle 
15 st  garnalen    
   olijfolie 
   zonnebloemolie  
   peper en zout 
   bieslook 

Kook de tagliatelle 8 min in gezouten water gaar. Laat uitlekken in een zeef en doe 
terug in een pan. Meng een scheut olijfolie door de tagliatelle. 

Verwarm de paddenstoelenroom en meng deze door de tagliatelle 

Zet de vis 6 min in een oven van 150°C. 

Verwarm het groentemengsel in wat olie.  

Bak de scampi in wat olie. Kruid met wat peper en zout. 

➢ Leg een streep hamkrokant op het bord. 
➢ Leg een hoopje tagliatelle midden op het bord.  
➢ Leg daartegen twee visrolletjes.  
➢ Leg daarnaast het groentemengsel.  
➢ Garneer af met een scampi boven op het gerecht en wat gesneden bieslook. 
➢ Zet de rijstcracker tegen de tagliatelle 
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Gefrituurde camembert met paprika confituur 
Pre-dessert 15 personen        pre-dessert 1 

Camembert met confituur 
360 gr  camembert 
270 gr  rode paprika 
150 gr  ui 
200 gr  geleisuiker 
0,75 dl  witte wijnazijn 
1.5 tl  gele mosterdzaad 
1,5 tl  kurkuma 

Snijd de camembert in 15 gelijke stukken (24 gram) en zet koel weg tot gebruik. 
Was de paprika, verwijder de zaadlijsten (indien gewenst schil afbranden of schillen) 
en snijd brunoise van 5 mm. Snipper de ui. 
Meng geleisuiker met de witte wijn azijn, mosterdzaadjes en kurkuma. Breng dit 
mengsel op een laag vuur aan de kook en blijf roeren tot de suiker opgelost is. 
Voeg dan de paprika- en uien brunoise toe. 
Laat alles zachtjes pruttelen tot de paprika en de ui voldoende gegaard zijn en de 
confituur voldoende ingekookt is. 
Laat op de werkbank verder afkoelen. 

Stokbrood 
1 stuks  Afbakstokbrood 
4 st  teen knoflook 
45 gr  olijfolie extra vierge 
15   st  Bamboo skewers 
   Peper en zout 
   eiwit 
   panko 

Bak het stokbrood af volgens de beschrijving op de verpakking en snijd daarna met de 
hand 15 plakjes van 4 mm dik. Knijp de knoflook door de pers en maak in de vijzel er 
een papje van. Roer daarna de olijfolie erdoor. Breng op smaak met peper en zout. 
Besmeer elk plakje met deze knoflookolie. 
Laat de broodjes 15 min op een bakmatje in een oven van 60°C drogen. 
Bruid de toastjes daarna even aan onder de salamander (blijf er bij staan!!) 

Klop het eiwit los. Steek de kaas aan een stokje en wentel het door het eiwit en 
daarna door de panko. Frituur de camembert (vlak voor het uitserveren) 2 min op 
170°C lichtbruin en laat uitlekken op keukenpapier. 
Schep wat confituur op het bord en leg daar de kaas tegenaan. Garneer met 1 
gedroogd sneetje knoflookbrood. 
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Yoghurt-honing ijs met citroen-sinaasappelsabayon           nagerecht 1 
 
Dessert 15 personen 
 
Yoghurt-honing ijs 
1,5 dl  water 
90 gr  suiker 
2,25 dl  witte wijn 
3 el  honing 
3 el  citroensap 
1,5 el  glucosesiroop 
6 dl  volle yoghurt 

Zet 15 cocktailglazen in de koeling zodat het gerecht in een koud glas geserveerd kan 
worden.  
Breng voor het ijs het water, de suiker, de wijn, de honing, het citroensap en de 
glucosesiroop aan de kook. Blijf tijdens dit proces goed roeren. 
Haal dan de pan van het vuur en laat helemaal afkoelen. 
Meng dan pas de yoghurt erdoor en laat het 60 min rusten in de koeling. 
Draai het ijs in de sorbetière. 
 
Sabayon 
1,5 st  sinaasappel 
1,5 st  citroen 
210 gr   eigeel 
3,7 dl  moscato d’asti 
4,5 el  suiker 
3 st  mandarijn 

Ontvel de mandarijnen en maak de partjes zo goed mogelijk schoon. 
Snij mooie zestes van de sinaasappel en de citroen. Zorg dat er geen wit aan de 
zestes zit, ander wordt het bitter. Kook de zestes gedurende 25 minuten in 150 gram 
suiker en 3 dl water. Leg de gekookte zestes op een met keukenpapier bedekte 
bakplaat en laat deze 30 minuten drogen in een oven van 120 graden 
Pers de sinaasappel en de citroen uit. Klop het eigeel los. 
Zet een grote pan water op het vuur en breng het water tegen de kook aan. Zet daar 
een grotere schaal met een ronde bodem op (au bain-marie). 
Doe de moscato d’Asti, de beide sappen en de suiker in de schaal. Klop daarna de 
eierdooiers erbij. Blijf continu kloppen en zorg dat de temperatuur max 75°C wordt 
want anders krijg je roerei. Wanneer je een soort ‘blub’ ziet, is de sabayon klaar. 
Haal dan de schaal direct van de waterpan en klop nog even door. 

Haal de cocktailglazen uit de koeling. Doe een bolletje ijs in het glas. Schenk daar de 
sabayon over. Garneer met een mandarijnpartje en de zestes. 
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