
Maand: Juni 2019 
Thema:  Geur en Kleur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amuse   
Geitenkaasmousse met paprikagelei en 
bladerdeegstengels 
 
 
 
Voorgerecht    
Gerookte eendenborstfilet, salade van mango,  rucola  
met spekjesdressing 
 
 
 
Tussengerecht   
Gele paprikasoep   
 
 
 
Hoofdgerecht        
Scholrolletjes met  zalm citroen-dillesaus  luchtige 
aardappelpuree  worteltjes| peultjes 
  
 
                                
Nagerecht     
Aardbeien  Kletskop  Parfait van crème fraîche 
 



Geitenkaasmousse met paprikagelei en bladerdeegstengels 
Amuse, 15 personen 
 
Kruidenolie 
3       eetlepels kruiden (tijm, platte  peterselie, dille, selderij) 
1   dl   zonnebloemolie 

peper en zout 
 
Blancheer de gehakte kruiden tijm, platte peterselie, dille en selderij en laat 
uitlekken. Pureer de kruiden met de olie in de blender. 
Laat de olie uitlekken in een fijne zeef en breng op smaak met peper en zout. 

 
Geitenkaasmousse 
200  gram  geitenkaas met honing  
1   dl  slagroom 
 
Extra:  kleine glaasjes. 

 
Verwarm de geitenkaas licht en roer glad met de handmixer. 
Klop de slagroom lobbig en schep door de geitenkaas. 
Schep een lepel kruidenolie door de geitenkaasmousse. 
 
Paprikagelei 
        scheut olijfolie traditioneel 
1  stuks  sjalot  
1  stuks  rode paprika  
2  dl  water  
1 eetlepel suiker 
2  blaadjes gelatine 
   peper en zout 
   
Verhit de olijfolie en bak de gesnipperde sjalot glazig.  
Voeg de rode paprika toe en laat even meebakken. 
Giet het water erbij en voeg de suiker toe. Laat 10 minuten zachtjes 
koken. 
Pureer het mengsel in de blender en zeef het. Er moet 2,5 dl 
paprikamousse zijn. 
Verwarm opnieuw en los er de geweekte gelatine in op. Op smaak maken 
met peper en zout. 
Laat de gelei afkoelen en schep net voordat deze stijf wordt op de 
geitenkaasmousse. 
 
 
 
 
 
 
 



Bladerdeegstengels 
2  plakjes  bladerdeeg uit de diepvries   
2  stuks  eierdooiers vloeibaar 
   grof zeezout 

 
Extra:  bakpapier 
 
Oven voorverwarmen op 200° C 
Leg het deeg op een met bakpapier beklede bakplaat en bestrijk de 
bladerdeeg met de losgeklopte eidooier en bestrooi met grof zeezout. 
Snijd in reepjes van 0,5 cm en bak 10 minuten in een oven van 200° C.  
Steek in elk glaasje een stengel. Of leg de bladerdeegstengel op het 
glaasje dan wordt deze niet zacht. 
  



Gerookte eendenborstfilet, salade van mango, rucola met 
spekjesdressing 
Voorgerecht, 15 personen 
 
Gerookte eendenborstfilet 
4  stuks tamme eendenborsten  
2  eetlepels rookmot universeel 

peper en zout 
2   stuks mango       
250   gram  rucola 
 
Extra:  rookpan 
    
Dressing 
40 gram  ui 
125  gram  spekblokjes  
1,5  dl   olijfolie traditioneel 
0,5 dl   azijn 
5 eetlepel   bruine basterdsuiker 

peper en zout 
 
Snijd het vel van de eendenborst in een ruitjespatroon in tot net aan het 
vlees. 
Doe 2 eetlepels rookmot in de rookpan en zet op het vuur.   
Leg de eendenborsten, als de pan rookt, op de vet-kant in de rookpan 
gedurende ca. 2 minuten.  
Haal de eendenborsten uit de rookpan en bestrooi met peper en zout. 
Bak de eendenborsten op de velkant op laag vuur uit tot het vet nagenoeg 
geheel uitgesmolten is. Braad ook de andere kant licht aan en laat het 
vlees rusten.  
 
Uien snipperen en samen met de spekblokjes in olie in de pan op het vuur 
laten sudderen. 
Op het laatst de azijn en de bruine basterdsuiker toevoegen en 
doorroeren, van het vuur halen en op smaak brengen met peper en zout.  
Rucola wassen en verwijder de dikke stelen.   
Mango schillen en in blokjes snijden.  
Meng dit met de rucola.  
 
Uitserveren  
Dressing door de rucola roeren, en leg hier de in repen gesneden eend 
netjes op. 
 
 
  



Gele paprikasoep 
Soep, 15 personen 
 
Kippenbouillon (hiermee beginnen) 
1000  gram  kippenvleugels 
2   stuks uien 
2   stuks wortel 
2   stuks prei (alleen het wit) 
4   takjes selderij 
3        takjes platte peterselie 
3   takjes tijm 
2   blaadjes laurier 

zout en peper 
evt.  enkele  kippenbouillonblokken 
 
Snijd de groenten grof en zet samen met de kruiden klaar. 
Breng de kippenvleugels op een matig vuur aan de kook in 2 liter water. 
Schep het schuim regelmatig af. Voeg de groenten en kruiden toe en laat 
1 tot 1,5 uur trekken. Zeef de bouillon. Gebruik de bouillon voor de 
bereiding van de paprikasoep. 
 
Gele paprika soep 
12   stuks   gele paprika’s 
1  eetlepel olijfolie traditioneel 
2   tenen  knoflook 
3  stuks  prei 
2  liter   kippenbouillon (zie basisrecept) 

peper  en  zout 
 
Schil de gele paprika’s met een dunschiller. 
Verwijder de zaadlijsten en snijd in stukken. 
Verhit in een hoge pan een scheut olijfolie en bak daarin op laag vuur de 
fijngehakte knoflook, paprika’s en de in ringen gesneden prei glazig. Ze 
mogen niet bruin worden. 
Voeg een deel van de bouillon toe en kook daarin de groenten gaar en 
zacht. 
Pureer met de staafmixer of blender en voeg de rest van de bouillon toe. 
Breng op smaak met peper en zout en laat de soep nog een minuut of 10 
op laag vuur trekken. 
 
 
 
 
 
   



Scholrolletjes met zalm en citroen-dillesaus 
Hoofdgerecht, 15 personen 
 
Aardappelpuree, groente en scholrolletjes 
1500 gram  aardappelen 
50  gram  boter 
3.5  dl   melk  
250  gram  peultjes     
500  gram  worteltjes 
30  stuks  halve scholfilets, ontvelt  
600  gram  zalmfilet  
1 liter  water 
 Enkele visbouillontabletten 
   zout naar smaak 
2 eetlepels fijngehakte  dille 
30 stuks  cocktailprikkers 

 
Extra:  keukenrol 
 
Schil de kruimige aardappelen en kook in 20 minuten gaar in gezouten 
water. 
Aardappelen afgieten en even laten uitstomen. Maak een puree door de 
aardappelen door een bolzeef te drukken. Maak een smeuïge puree van de 
aardappelen, boter en warme melk. Doe er beetje bij beetje de melk bij, 
tot de gewenste dikte. 
Groente schoonmaken en koken met iets zout. 
Spoel de schol-en zalmfilets af en dep ze droog.   
Snijd de zalm in korte repen. 
Breng in een hoge pan 1 liter water met visbouillontabletten aan de kook. 
Bestrijk de scholfilets met wat zout en dille. Leg onder aan elke scholfilet 
een reepje zalm. 
Rol de scholfilets op en prik ze met cocktailprikkers vast. 
Leg de scholrolletjes met een schuimspaan voorzichtig in de bouillon, 
breng het vocht weer aan de kook en pocheer de rolletjes op een laag 
vuur in 10 minuten. 
 
Citroen-dille saus 
70 gram  boter 
60  gram  bloem  
6,5 dl  melk 
1½ stuks  citroen in partjes 
½  stuks  citroensap 
1  theelepel suiker 
   zout 

witte peper uit de molen 
takjes dille voor garnering 

 



Doe 70 gram boter in een pan, voeg bloem toe en laat even garen en doe 
al roerende de melk erbij. Mocht er van de puree melk over zijn kun je 
deze bij de dille saus gebruiken. 
Breng op smaak met een beetje zout en een vleugje peper en laat al 
roerende zachtjes gedurende 20 minuten doorkoken. Op het laatst 
citroensap (niet alles in een keer erbij doen. Beetje bij beetje en blijven 
proeven) dille er doorroeren met een snufje suiker. 
 
Uitserveren 
Maak het bord op naar eigen inzicht en serveer een partje citroen bij de 
vis. 
 
 
  



Aardbeien kletskop parfait van crème fraîche 
Nagerecht, 15 personen 
 
Aardbeienparfait 
1  liter   crème fraîche 
425   gram suiker 
40   gram verse basilicum  
30   gram   verse basilicumblaadjes (topjes) voor de garnering 
45  stuks aardbeien 
 
Extra:  vershoudfolie 
 
Meng de crème fraîche en de suiker, schep de grofgesneden 
basilicumblaadjes erdoor. 
Laat 1 uur afgedekt trekken in de koelkast.  
Passeer de massa vervolgens door een grove zeef en laat in de diepvries 
opstijven. 
 
Frambozensaus 
150  gram  frambozenpuree   
100  gram  suiker 
1  dl  water 
 
Kook de suiker met het water tot een siroop. 
Voeg als de suiker opgelost is de frambozenpuree toe en laat de coulis 
enigszins inkoken en laat afkoelen. 
  
Kletskoppen 
60  gram  bloem  

Snufje  zout  
0,5  theelepel  kaneel 
60  gram   amandelen 
60  gram   boter 
150  gram   lichtbruine basterdsuiker  
3  eetlepels water  
 
Extra:  bakpapier 
  
Oven voorverwarmen op 180° C. 
Meng bloem, zout en kaneel door elkaar. 
Hak de amandelen in kleine stukjes. 
Smelt de boter op medium vuur, draai ’t vuur uit en voeg de lichtbruine 
basterdsuiker toe. 
Alles goed doorroeren en dan ’t water toevoegen. 
Meng het bloemmengsel er in delen doorheen en blijf roeren zodat er geen 
klontjes ontstaan. 
Tot slot de amandelen toevoegen.  



Het mengsel moet dik genoeg zijn om op de bakplaat te leggen in kleine 
hoopjes ter grootte van een 2 euromunt. Voldoende afstand houden. 
Bakken in 6-8 minuten. Goed opletten, ze worden snel te bruin!  Af laten 
koelen. 
 
Uitserveren 
45 Stevige verse aardbeien zonder kroontje. 
Snijd de boven- en onderkant van de aardbeien. 
 
Zet de aardbeien op de borden, 3 p.p. met daarop de kletskop en het ijs. 
 
Garneer met de basilicumblaadjes. Schenk de frambozensaus er aan 
weerszijden in een streep langs. 
 


