
Maand:  Februari 2018 
 
Thema:  Koken met sterren 
 
 

 
 
 
 
 
Amuse    
Dopje eiersalade en torentje tonijn   
(Eric Swaghoven van Valuas) 
  
 
Voorgerecht           
Gepofte wortel met basilicummayonaise en kaneel merengue  
(Peter Lute van KRUIDfabriek) 
 
 
Soep           
Sla soep met kerrie 
(Jacob-Jan Boerma De Leest) 
 
 
Hoofdgerecht        
Eend met bosui en knolselderij puree  
(Margo Reute van Da Vinci) 
  
  
 
Nagerecht             
Bossche koek met sinaasappel en jivara lactee ganache 
(Lars Albers van Noble) 
   
 
 
 
 
  



Dopje eiersalade en tonijn 
Amuse, 15 personen 
 
Dopje eiersalade 
15 stuks  eieren 
8  eetlepels bosui, sjalot en dragon 
4 eetlepels crème fraîche 
4 eetlepels olijfolie traditioneel 
   citroensap 
   peper en zout 
3  sneden wit brood 
 
Extra:   15 eierdopjes 
   eierwekker die aangeeft of het ei hard gekookt is

We gebruiken de eierschalen als presentatie. Zorg ervoor dat je nadat de eieren 
gekookt zijn het kopje eraf haalt en de rest van de schaal 3/4 heel laat. 
Hierin wordt het mengsel geserveerd. Maak de eierschalen schoon. 
 
Kook de eieren ca 8 - 9 minuten hard.  
Laat ze schrikken en haal de inhoud voorzichtig uit de eierschalen. Maak de 
gekookte eieren klein met een vork. Snij de bosui, sjalot en de dragon fijn. Meng 
dit onder de kleingemaakte eieren. 
 
Snij de korst van het witbrood. Snij ze in blokjes van 3-4 mm. Doe ze in een kom 
en giet er de olijfolie  traditioneel over. Meng door elkaar en zet weg. Bak de 
croutons in een koekenpan goudbruin. Laat afkoelen. 
 
Vermeng de croutons, vlak voor het serveren met het eiermengsel. 
Vul de eierschalen met het eiermengsel en garneer af met wat fijne kruiden. 
Serveer het ei in het eierdopje. 
 
 
Torentje tonijn 
500  gram  tonijn 
15  stuks  kwarteleitjes 
4  eetlepels sjalot en bieslook 
7-8 eetlepels olijfolie fruitig 
   boter 
   hiso purple Cress geef ook door aan het voorgerecht 
   peper en zout 
 
Extra:   steker ø 4 cm 
   tonic stamper 
   vershoudfolie 
 
Snij de tonijn zeer fijn tot een soort tartaar. Snij de sjalot en bieslook fijn en 
meng onder de tonijn, behalve de kwarteleitjes. Voor een smeuïge massa 
eventueel extra olijfolie toevoegen (let op de tonijn is al vet). Op smaak brengen 
met peper en zout en koel wegzetten. 
 
Bak de kwarteleitjes en zorg dat de dooier heel blijft. 
 



Vul een steker van Ø 4 cm met de tonijntartaar. Stamp de tonijnmassa 
voorzichtig aan met een tonicstamper. Haal de steker er voorzichtig vanaf.  
Steek met dezelfde steker, het kwarteleitje uit zodat je een mooie ronde eidooier 
hebt. 
 
Uitserveren 
Serveer de eidooier op de tonijn en garneer af met een blaadje Shiso Purple 
Cress. 
  



Gepofte wortel met basilicummayonaise en kaneelmerengue 
Voorgerecht, 15 personen

Kaneelmerengue 
50  gram   eiwit vloeibaar   
100  gram   suiker 
½  eetlepel  kaneel 
½  stuks  citroensap 
 
Extra:   suikerthermometer 
   bakpapier   

Hier mee beginnen. Oven voorverwarmen op 100° C 
 
Maak de suiker aan met een klein beetje water en kook dit tot 120° C. Sla het 
eiwit op en giet hier in een stroom de suiker van 120° C bij. Klop dit koud zodat 
het helemaal stijf wordt. 
Voeg vervolgens de kaneel en het citroensap toe en laat dit nog even langzaam 
mengen.  
Verdeel de merengue dun 3 tot 5 mm op een met bakpapier bekleedde bakplaat 
en bak deze af op 100° C. Zet de ovendeur op een kiertje zodat het vocht goed 
kan verdampen. 
 
Wortels 
15  stuks   rode wortel. 
15  stuks  gele wortel 
300  gram  boter 
1  stuks  laurierblaadjes 
1  theelepel grof zeezout 
1 bakje  cress 
10 gram  Pistache nootjes 
 
Extra:   schuurspons 
   vershoudfolie 
    
Oven voorverwarmen op 165° C 
Was de wortels goed met lauw water en een fijn schuursponsje. Droog ze goed 
af. Snij het puntje en de kroon er af.  
Smelt de boter in een pan, waarop later een deksel kan, en laat deze bruin 
worden. Bak de wortels in de boter rondom bruin. 
Voeg het zout en het laurierblaadje toe en laat de wortelen in de pan met de 
deksel erop garen op 165° C in de oven. Doe dit gedurende 40 minuten. 
Iedere 10 minuten haal  je de deksel even van de pan om het eventuele vocht te 
laten ontsnappen.  
 
Doel van het poffen is het vocht uit de wortel te laten verdampen en een 
geconcentreerde natuurlijke zoetstof te ontwikkelen. 
De wortels moet lauwwarm geserveerd worden. Leg ze op een plateautje en dek 
ze af met vershoudfolie. Plaats het plateau enkele minuten voor het uitserveren 
onder de warmtelamp zonder de vershoudfolie. Snij de wortels in stukken en 
serveer in een waaier of naar eigen inzicht. 



Basilicummayonaise 
30  gram  eidooier vloeibaar 
65  gram  ei heel vloeibaar 
100  gram  zonnebloemolie 
25  gram  olijfolie fruitig 
   zout 
4 gram  mosterd 
0.35 dl  witte wijn azijn 
30 gram  basilicum 
 
Extra:   kidde met patronen 
   thermometer 
 
 
Blancheer de basilicum in water en zout, 30 gram zout per een liter water. Knijp 
de basilicum goed uit draai deze in de keukenmachine zo fijn mogelijk met de 
helft van de olie. 
Vermeng daarna de overige ingrediënten met de basilicumolie met de 
staafmixer. Vervolgens passeren door een fijne zeef. 
Doe het mengsel in de kidde en houdt dit op een temperatuur van 45° C au bain-
marie. 
 
Uitserveren 
Serveer de gehele wortels opgewarmd in plakjes van 3-4 mm en druk ze in een 
waaier. Leg de wortels op een bord. Verkruimel  de merengue langs de wortels. 
Spuit met de kidde hoopjes basilicumolie langs de wortels. Leg enkele pistache 
nootjes grof gesnipperd boven op de wortelstukjes. 
Garneer af met de cress van de amuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sla soep met kerrie 
Soep, 15 personen 
 
Bouillon 
1  kg  kippenvleugels 
1  stuks  prei 
4 stuks  kippenbouillonblokken 
3  stuks  winter wortels 
3  stuks  ui                                    
3  stengels     bleekselderij 
10  takjes  bladselderij 
3  stuks  laurierbladeren 
4  tenen   knoflook 
3  takje  tijm 
enkele stukjes foelie 
   versgemalen zwarte peper 
3  liter   water 
 
 
Kippenbouillon mee beginnen 
Was alle groenten, en snijd ze in stukken. Laat de schil om de uien zitten. Plet de 
tenen knoflook. 
Breng het kippenvlees met het koude water in een grote pan aan de kook. Voeg 
alle groenten, bouillonblokken en kruiden en specerijen toe. Doe de deksel op de 
pan en laat de bouillon ruim 1,5 uur trekken. Zeef de bouillon en zet weg. 
 
Soep 
   olijfolie traditioneel 
   boter 
3 stuks  sjalotten 
3  theelepel kerriepoeder 
   peper 
3 mespunten  citroenrasp 
4  stuks  kropsla 
3,5  dl  witte wijn  
5 dl  slagroom 
150 gram  crème fraiche 
 
Verhit de boter en een scheutje olijfolie in een pan en bak de fijngesneden 
sjalotten kort met de kerriepoeder, versgemalen peper zodat de sjalot niet 
kleurt. Voeg de citroenrasp toe. 
 
Pluk de sla en spoel goed schoon. 
Houd voldoende mooie blaadjes over om de sneetjes brood mee te beleggen en 
voeg de rest toe aan het sjalottenmengsel. Laat de sla slinken en blus af met de 
witte wijn. Voeg de bouillon, slagroom en crème fraîche toe, verwarm opnieuw 
en laat kort koken.  
Pureer het mengsel in de blender of keukenmachine en passeer door een zeef. 
 
 
 



 
Brood 
8 sneetjes  boerenbrood  ½ sneetje p.p. 
100 gram  Parmezaanse kaas
   olijfolie traditioneel 
  
Extra:   keukenpapier 
 
Snij het brood diagonaal door. 
Verhit een scheutje olijfolie in een koekenpan en bak het boerenbrood kort  
goudbruin. Laat het uitlekken op keukenpapier. Verdeel de sla blaadjes  over het 
brood en maak af met de Parmezaanse kaas. 
 
Breng de soep op temperatuur. Neem ½ liter van de soep en schuim deze op.  
 
Uitserveren 
Serveer de soep, met de op-geschuimde soep en brood. 
  



Eend met bosui en knolselderij puree 
Hoofdgerecht, 15 personen  
  
Portsiroop 
1 fles   rode port 
 
Extra:   aardappelzetmeel 
 
Giet de port in een sauciere en breng aan de kook. Zodra dit kookt het vuur laag 
en langzaam laten indampen.  
De portsiroop krijgt zijn binding door het langzaam te laten inkoken. Let op dat 
de port niet gaat koken maar wel voldoende indikt. Je kunt de portsiroop 
eventueel binden met wat aardappelzetmeel indien de gewenste dikte nog niet 
verkregen is.  
 
Knolselderij-creme 
500 gram   knolselderij 
300  gram   aardappelen kruimig 
3  eetlepels  crème fraîche 
1 stuks  citroensap 

Schil de knolselderij en aardappelen en spoel schoon. Snij ze in gelijke stukken 
en doe ze in een pan met water, citroensap en zout. Kook de knolselderij gaar 
met de deksel op de pan en laat goed uitlekken. 
Maak een mooie puree door de selderij en de aardappelen door een bolzeef te 
drukken en te mengen met de crème fraîche. 
 
Eend 
1 stuks  eendenborst per 2 personen 
3  eetlepels honing 
   peper en zout 
 
Extra:   thermometer 
 
Maak kruiselings inkepingen in het vet van de eendenborsten snij net niet tot op 
het vlees. Leg deze nu met de ingekerfde kant in een hete pan. Hou de pan 
droog, dus het vrijkomende vet afgieten als het te veel wordt. 
Draai de filet om en schroei ook deze zijde dicht. Smeer de ingekerfde kant in 
met honing en schuif de filets ca. 10 minuten in de oven op 120° C 
kerntemperatuur 52° C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bosui 
3  bosjes  bosui  
3 eetlepels  boter 
 
Extra:   ijsblokjes 
 
Maak de bosuitjes schoon en blancheer ze kort en spoel ze koud in ijswater.  
Stoof de bosuitjes kort op in een beetje boter vlak voor het uitserveren. 
 
Uitserveren 
Snij de filets in de breedte, bestrooi ze licht met wat zout en peper en schik de 
ingrediënten op het bord.  



Bossche koek met sinaasappel en jivara lactee ganache 
Nagerecht, 15 personen 
 
 
Jivara lactee ganache 
2    dl   slagroom 
20  gram   koffiebonen 
60 gram   suiker 
140  gram   boter 
200  gram   Jivara lactee 
0.35 dl   Tia Maria 
 
1 bakje  honey cress voor opmaak van het gerecht 
 
Extra:   vershoudfolie 
   thermometer 
   spuitzak 
 
 
 
Zet de snelvriezer aan. Deze komt van pas bij het terugkoelen van de 
ganache, de sinaasappelgelei en de chocoladekogels. Na gebruik s.v.p. 
reinigen en uitzetten! 
  
 
Verwarm de slagroom met de koffiebonen langzaam tot 45°C. Dek af met 
vershoudfolie en laat gedurende 45 minuten trekken. 
 
Doe de suiker in een sauspannetje met dikke bodem. Karamelliseer de suiker 
door langzaam met het pannetje ronddraaien, niet roeren, totdat de suiker 
lichtbruin kleurt. Draai het vuur nu uit.  
Voeg de boter toe en roer met de spatel totdat een homogene massa ontstaat.  
Zeef de slagroom en voeg toe aan de suiker/boter mengsel. 
 
Laat de massa afkoelen tot 45°C en voeg de chocolade toe. Roer totdat de 
chocolade emulgeert, smelt, en voeg vervolgens de Tia Maria toe. 
Laat de ganache opstijven in de koelkast. Klop de ganache, nadat hij is afgekoeld 
met een garde even op en doe hem in een spuitzak. Leg weg in de koeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bossche koek 
300  gram   appelstroop 
185 gram   honing 
75  gram   rietsuiker 
15 gram   koekkruiden 
   zout 
375 gram   roggemeel 
15  gram   bloem 
12  gram   bakpoeder 
225 gram   karnemelk 
120 gram   roomboter 
75  gram  grove kandijsuiker 
 
Extra:   muffinvormpjes 
 
Oven voorverwarmen op 160° C 
Verwarm de appelstroop, honing en de rietsuiker handwarm in een pannetje.  
Vermeng in de Kitchenaid met deeghaak de koekkruiden met de bloem, 
roggemeel en bakpoeder. Voeg hierbij de karnemelk en boter en laat in lage 
stand mengen. Voeg daarna het handwarme mengsel van de appelstroop, honing 
en de rietsuiker toe en meng tot een soepel, dik beslag. Vet de vormpjes in met 
een beetje boter.  
Vul de vormpjes tot de helft met de massa. Zorg dat de bovenkant mooi recht is.  
Met een beetje water aan de vinger plat drukken en bestrooien met kandijsuiker. 
Bak de kruidkoek op 160°C gedurende 15 minuten en laten afkoelen. 
 
Gel van sinaasappel 
2,5  dl  jus d’orange 
3 gram   agar agar 
10  gram   Hojiblanca olijfolie 
 
Extra:   spuitzak 
   
 
Breng de jus d’orange met de agar agar aan de kook. Laat de massa een halve 
minuut goed doorkoken. Voeg een paar olijfdruppels toe en roer kort door. Stort 
in een bak om af te koelen. Maak de opgesteven gelei klein en draai glad in de 
Magimix, passeer door een fijne haarzeef en doe de gel in een spuitzak en zet 
koel weg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kogels van chocolade 
500  gram   melkchocolade 
 
Extra:   paletmes 
 
We hebben kleine en grote bolvormen die we beide gebruiken. 
 
Verwarm de chocolade au bain marie, zodat hij vloeibaar wordt.  
Vul de halve bollen van 1 vorm met de gesmolten chocolade en strijk glad met 
een paletmes. Wacht 2 minuten en giet dan de overtollige chocolade uit de vorm, 
terug in de kom. Zo krijg je holle halve chocolade bollen Strijk de bovenkant van 
de siliconenvorm glad en schoon en laat de chocolade opstijven in de snel 
vriezer. 
Herhaal dit voor de overige vormen. Het is een knoeiwerkje maar met wat 
gezond verstand lukt dat prima. Zorg dat je schoon werkt en ruim de werkbank 
iedere keer op. 
. 
Als de chocoladebollen opgesteven zijn druk je deze uit de siliconenvormen. Vul 
beide helften met de jivara lactee ganache en plak de twee helften met een 
beetje suikerwater aan elkaar. Je kunt wat water nemen van de zestes van de 
sinaasappels. Daarna koel wegzetten tot gebruik. 
 
 
Zestes van sinaasappel 
1 dl   water 
100 gram   suiker 
1  stuks  sinaasappel 
 
Extra:   zesteur 
 
Breng water en suiker aan kook. Maak mooie zestes met behulp van een zesteur 
en voeg deze toe. Laat de massa afkoelen en de zestes verzadigen in het 
suikerwater. 
 
 
Uitserveren 
Spuit een toef ganache op het bord en leg de Bossche koek ernaast. 
Spuit in het midden van beiden een toefje gel van sinaasappel. 
Herhaal dit aan de overzijde van het bord. 
Leg hier tweemaal een kogel van chocolade naast. 
Vul het gerecht aan met drie extra toefjes gel van sinaasappel. 
Maak het gerecht af met de zestes en de Honey Cress. 
Als je Bossche koek over hebt kun je deze in de Magimix tot kruim draaien die je 
dan weer bij  je opmaak van het bord kunt gebruiken. 
 


