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Groene asperges met zalm 
Voorgerecht 1, 15 personen 
  
45 stuks  groene asperges 
200  gram   roomkaas 
5 takjes  dille 
600 gram  gerookte zalm gesneden 
5 eetlepels mayonaise 
Enkele druppels citroensap vloeibaar 
10 sprieten bieslook 
45  stuks  reuze kappertjes met steel  
1 stuks    kleine rode ui 
   peper en zout 
 
Extra:   ijsklontjes 
   spuitflesje 
 
 
Snij, vanaf de kop gezien, de asperges af op een lengte van 10-12 cm. Snij, 2 
cm onder de kop van de asperges, met een scherp mesje de buitenste schil 
rondom de stengel voorzichtig in. Schil nu het onderste gedeelte van de asperges 
met een dunschiller zodat de donkergroene schil weg is.  
Je krijgt een lichte kleur (zonder schil), daarboven donkergroene kleur (met 
schil) en daarboven de kop! 
Blancheer per persoon 3 stuks  asperges in ruim kokend, zout water beetgaar en 
koel af in ijswater.   
 
Meng de roomkaas met een beetje fijngesneden dille. Breng op smaak met peper 
en zout. 
 
Leg de zalm uit en snij per persoon 3 rechthoeken van ca. 5 bij 3 cm. Smeer 
deze in met het roomkaasmengsel. 
 
Leg de asperges met het lichte deel op de besmeerde kant van de zalm en rol 
hem op.  
 
Roer 5 eetlepels mayonaise met 1 eetlepel water en enkele druppels citroensap 
door elkaar. Voeg 10 stengels ragfijn gesneden bieslook toe. Breng op smaak 
met peper en zout en doe in een spuitflesje. 
 
Snij de kappertjes  in de lengte door zodat aan een kant nog het steeltje zit: dit 
gebruiken we. 
 
Pel de ui en snij ze in ragfijne ringen. 
 
Serveer de 3 pakketjes, om en om op het bord, met de naad naar beneden zodat 
het uitziet als een mooi strak pakketje.   
Garneer af met een takje bieslook, de uienringetjes,  enkele toefjes mayonaise 
en de, in de lengte doorgesneden, kappertjes.  
   



Cannelloni van Zalm 
Voorgerecht 2, 15 personen 
 
350  gram  spinazie gewassen 
500 gram  gerookte zalm  
800 gram  zalmsnippers vers diepvries 
6 eetlepels crème fraiche 
1 dl  noilly prat 
0.4 dl  sushi azijn 
0.2 dl  limoensap  
   olijfolie gouden dop 
   peper en zout 
 
Extra:   spuitzak 
   gladde spuitmond Ø 2 cm 
   vershoudfolie 
 
Cannelloni (hiermee starten!!) 
Bak de spinazie in een beetje olijfolie en breng deze op smaak met peper en 
zout. Roer de spinazie voorzichtig door: probeer de spinaziebladen heel te 
houden. Laat afkoelen. 

Doe 200 gram gerookte zalm en 800 gram verse zalm in de Magimix. Voor zover 
nodig: ontvel de zalm. Voeg de crème fraîche, noilly prat, sushi azijn en 
limoensap toe. Maal de inhoud tot een glad mengsel. Breng het geheel dan op 
smaak met peper en zout. Maal nog een paar seconden tot alles goed gemengd 
is. Doe de zalm-farce in een spuitzak met een glad spuitmondje van  Ø 2 cm. 

Leg een stuk vershoudfolie ter grootte van ca 40 cm op de werkbank. Leg in het 
midden van de folie van links naar rechts, een aantal plakken gerookte zalm op, 
dicht tegen elkaar. Je moet ongeveer een oppervlakte van 35 cm bij 10 cm 
hebben. Bedek de zalm met een laag gebakken spinazie. Leg de blaadjes 
zorgvuldig langs elkaar zodat er overal spinazie ligt. Spuit over de lengte in het 
midden de zalm farce uit. 

Rol met behulp van de vershoudfolie een worst van het geheel. Draai de folie aan 
de buitenkanten op, leg er een knoopje in, zodat er een “compacte” rol ontstaat. 
Leg deze (ongeveer 1 uur1) in de vriezer.   

 

 

 
 
 
 
 

																																																													
1	Door	de	zalm	in	te	vriezen	kun	je	hem	gemakkelijk	snijden.	



Limoenmayonaise 
100 gram  mayonnaise 
0.3 dl  limoensap 
10 gram  crème fraiche 
   zout 
 
Extra:   spuitflesje 
 
Doe de mayonaise in een kom. Voeg het limoensap en de crème fraîche toe en 
roer dit goed door met een garde. Breng op smaak met wat zout.  
Doe het geheel in een spuitflesje.  
 
Kruidenolie 
10 gram  peterselie 
20 gram  bieslook 
20 gram  dille 
1 teentje knoflook 
snufje   zeezout  
0.75 dl   zonnebloemolie 
 
Extra:   spuitflesje 
 
Kruidenolie 
Hak de kruiden samen met de knoflook en het zeezout fijn met de Magimix. Voeg 
langzaam de zonnebloemolie toe tot alles goed gemengd is. Vul een spuitflesje 
met de kruidenolie en zet weg. 

6 stuks  limoenen 
2  stuks  rode uien 
4 stuks  komkommers 
   shushi azijn 
   witte peper 
   kappertjes 
    rode Cress ter garnering 
 
Extra:   vershoudfolie 
 

Snij van de limoen het kopje en kontje eraf. Halveer, maak kwarten en daarna 
nog een keer halveren zodat er 8 stukjes ontstaan. Zet ze afgedekt weg.   
Pel de rode ui en snij ze in dunne ringen.  
 
Snij de komkommers in stukken van 10 cm. Vervolgens snij je met een 
dunschiller 45 plakken. Leg deze naast elkaar neer en bestrijk ze met shushi 
azijn. Daarna een heel klein beetje witte peper en zet afgedekt met folie weg. 
 
Haal een half uur (afhankelijk van hoe lang e.e.a. ingevroren is) voor gebruik de 
cannelloni eruit. Verwijder de folie en snij stukjes van ca 3 cm dik.  
Je hebt 3 stukjes per persoon nodig. 
 
 
 



Neem grote borden.  
Verdeel de 3 stukjes zalmfarce over de borden: 2 op de kopse kant en 1 rechtop. 
Spuit “mopjes” limoenmayonaise vlak naast iedere rol. 
 
Komkommer rolletjes per persoon: 
Rol 2 komkommerstukjes schuin op en leg deze ieder tegen een zalmrol. 
Rol 1 komkommerrolletje recht op en snij een klein stukje van de groene 
onderkant af. Zet dit rolletje naast de 2e zalmrol rechtop. 
Leg tussen/bij  iedere zalmrol en komkommer een blaadje cress en 2 ringen  
rode ui. Verdeel enkele kappertjes over het bord.  
 
Zet tegen iedere zalmrol een stukje limoen rechtop.  
Schud de kruidenolie goed door en druppel iets over de zalmrolletjes. 
 
 
 
  



Bouillabaisse 
Soep, 15 personen 
 
Begin met het maken van een visbouillon volgens het onderstaande 
recept: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basissoep 
1 stuks  venkelknol 
1  stuks   bleekselderij 
1  bol   knoflook 
2  stuks  grote uien 
2 stuks   grote wortelen 
   platte Peterselie 
2  theelepels venkelzaad 
2  stuks  laurierblaadjes 
   olijfolie gouden dop 
800  gram   gepelde tomaten (blik) 
2  liter   visbouillon (zie bovenstaand recept) 
1 mespunt safraan 
1 mespunt  geelwortelpoeder/kurkuma 
   zeezout  
   versgemalen zwarte peper 
1  kilo  gemengde vis    
   peper en zout 
   maïzena 
 
Extra:   bakpapier 
 
 
 
Was de groenten. Hak ze voor de basissoep grof en smoor ze in een grote pan 
met olijfolie met de gehakte peterselie, het venkelzaad en de laurierblaadjes 
afgedekt met een cartouche* in ongeveer 40 minuten zacht. 
 
 
 
 
 
 

30	gram		 boter	 	 	 	 3	dl	wijn	-		 droge	witte	wijn	
2	kilo		 	 visgraten	en	resten	 	 2	stuks			 prei	
2	stuks			 ui	 	 	 	 2	liter		 	 water	
2	stuks			 wortel	 	 	 	 8	takjes		 peterselie	
10	stuks		 peperkorrels	 	 	 4	blokjes	 Visbouillon										Extra:	vetzeef	
	
Verhit	de	boter	in	een	grote	pan	en	voeg	de	visgraten	en	resten	toe.	Laat	3	minuten	bakken	en	voeg	
daarna	de	groenten,	wijn,	water	en	kruiden	toe.	Tot	slot	de	bouillonblokken	toevoegen.	
Breng	alles	langzaam	aan	de	kook	zonder	deksel	en	schep	het	schuim	regelmatig	af.	
Laat	de	bouillon	20	minuten	(niet	langer	want	dan	wordt	hij	bitter)	trekken	en	giet	hem	daarna	door	
een	vetzeef	(of	met	een	natte	doek	bedekte	zeef).	
	



 *Cartouche:  
Knip een stuk bakpapier dat ongeveer even lang als breed is (een 
vierkant).  Vouw het dubbel en nog eens, u heeft nu een kleiner 
vierkant. Vouw er een driehoek van, let op dat de open kant de brede 
kant blijft. Blijf zo een beetje doorvouwen tot u een kegelvorm heeft 
(toeter). Houd deze vorm boven de pan die u gaat  
gebruiken en zorg dat de gesloten kant (de punt) boven het midden van 
de pan hangt. Knip alles dat buiten de pan `valt` weg. Als u het 
bakpapier nu opent, heeft u een cirkel die precies in de pan past.  
 
Na 40 minuten verwijder je de cartouche, zet het vuur hoger en laat alles licht 
kleuren. Dit is het moment dat de natuurlijke suikers smaak gaan afgeven. Blijf 
roeren om te voorkomen dat de groenten aanbakken. Doe de tomaten erbij met 
de bouillon, de safraan, het geelwortelpoeder/kurkuma, zout en peter naar 
smaak en breng alles aan de kook.  Zet het vuur lager en laat alles op heel laag 
vuur 1 tot 1,5 uur trekken op de kleinste pit. 
 
Croutons 
½  gesneden  witbrood 
   boter 
 
Over voor verwarmen op 180° C 
 
Maak intussen de croutons. Bestrijk het brood met boter aan beide zijden.  
Snij daarna het brood in lange dunne repen van 1 cm. Bak de croutons in  
ca. 10-15 minuten goud geel in een oven van 180° C.  
 
Aioli 
5  teentjes  knoflook 
   zeezout 
1 stuks  grote eierdooier vloeibaar 
2  theelepels dijonmosterd 
2 dl   olijfolie groene dop 
   zwarte peper versgemalen 
   citroensap  vloeibaar 
 
 Rouille 1 x recept aioli 
 mespunt  safraan 
1 theelepel cayennepeper 
 
 
Pureer in een vijzel de knoflook met 2 theelepels zeezout. Klop de eierdooier en 
de mosterd in een kom door elkaar en klop er dan beetje voor beetje de olijfolie 
bij. Hierna voeg je de gepureerde knoflook/zoutmengel erbij. Goed doorroeren. 
Breng het geheel op smaak met peper en citroensap. 
Voeg bij de aioli een mespuntje safraan en 1 tl cayennepeper. 
 
Als de soep klaar is verwijder je de laurierblaadjes. Met de staafmixer pureer je 
hem glad. Proef en breng eventueel nog op smaak met peper en zout. Laat 
zachtjes pruttelen.  
 



Je kunt er voor kiezen de soep op deze dikte te laten. Als je ze iets dikker wilt 
hebben kun je ze binden met maïzena. 
 
Droog de gemengde vis goed af. Bestrooi ze met peper en zout. Leg de 
visstukken in de soep en gaar ze ongeveer 10 minuten.   
 
Serveer de soep heet met de croutons en de rouille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tagliatelle met Parma-Kabeljauw en zuurkool crunch 
Hoofdgerecht, 15 personen 
 
Tagliatelle 
400 gram   Semola bloem 
4  stuks  eieren vers 
 snufje  zout 
 
Extra:   vershoudfolie 
   pastamachine 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
Maak de werkbank schoon en stort de bloem op de werkbank. Maak in het 
midden een kuiltje. Voeg de eieren en een snuf zout toe. Meng de bloem met de 
eieren door van binnenuit steeds vanaf de rand de bloem toe te voegen. Als het 
geheel goed met elkaar vermengt is dan kneed je het deeg totdat het soepel is 
gedurende 5-10 minuten. 
 
Verpak het deeg in vershoudfolie en leg hem weg voor minimaal 30 minuten. Zet 
de pastamachine klaar met de roller op de breedste opening. 
 
Pak het deeg uit en maak er een langwerpige vorm van ca. 30 cm. Snijd met een 
mes er stukken van 5 à 6 cm. Maak de stukken plat zodat ze op de breedste 
stand door de pastamachine kunnen.  Draai het deeg door de grootste stand. 
Vouw de lap twee keer dubbel en voer nogmaals door de grootste stand. Herhaal 
dit nog twee keer en verklein nu iedere keer de opening tot stand 2 of 1 (naar 
voorkeur). 
 
Zet nu het hulpstuk voor de tagliatelle op de pastamachine en draai de 
tagliatelle. 
 
Hang de Tagliatelle op het droogrek en hang weg. 
 
Pesto  
3  eetlepels pijnboompitten 
½ potje   zongedroogde tomaten met olie 
3  tenen   knoflook 
 bosje   basilicum 
75 gram   Parmezaanse kaas 
   olijfolie groene dop 
   peper en zout 
1  liter  room 
 
Doe de ingrediënten voor de pesto in de Magimix en pureer ze. Meng de pesto 
met de room. 
 
3  stuks  courgettes 
2 stuks  sjalotten 
   olijfolie gouden dop 
   peper en zout 
 
 



Roomsaus 
Was de courgettes en snij ze in kleine stukjes. Hak de sjalotjes ragfijn. Bak de 
sjalotjes en de courgettestukjes aan met olijfolie, peper en zout in een grote pan.  
 
Doe het pesto/roommengsel erbij en verwarm samen voor ongeveer 5 minuten. 
Doe het mengsel in een grote ovenschaal. 
 
800 gram  kabeljauw 
   bloem 
15 plakjes rauwe ham 
 
 
Kabeljauw 
Portioneer de kabeljauw in mooie stukken. Rol de filets door de bloem en klop 
goed af. Verpak de kabeljauw vervolgens in een plakje rauwe ham zodat je een 
mooi pakketje krijgt. Leg vervolgens de vis op de saus en zet ongeveer 15-20 
minuten in de oven 175 ℃  totdat de kabeljauw gaar is. 
 
150 gram  zuurkool 
   arachideolie 
 
Extra:   keukenpapier 
 
Zuurkool crunch 
Haal de zuurkool uit elkaar en maak het goed droog met keukenpapier. Verhit 
een laagje  olie in een steelpannetje tot 150 ℃ en frituur de zuurkool in kleine 
porties tot een goud/bruine kleur. (de gebruikte (en afgekoelde) olie in een lege 
wijnfles of slagroomfles en dan weggooien 
 
Kook de tagliatelle in ruim water met zout vlak voor het uitserveren ca. 3 
minuten totdat hij gaar is. Laat goed uitlekken. Roer er een scheut olijfolie 
doorheen om plakken te voorkomen. 
 
 
Uitserveren 
Leg de tagliatelle in een diep bord.  
Schep hierop een beetje roomsaus 
Presenteer hier bovenop het kabeljauw pakketje en maak af met de gefrituurde 
zuurkool. 
 
 
 
 
  



Banaan Karamel glaasje met tuile 
Nagerecht, 15 personen 
 
Vanille Crème: 
6 stuks  eieren vers 
175 gram   suiker 
60  gram   maïzena 
1  theelepel  zout 
4.35  dl  volle melk 
35  gram  gesmolten boter 
1  eetlepel vanille extract 
   slagroom indien nodig 
 
Extra:   vershoudfolie 
   spuitzak 
 
Klop met een garde de eieren in een grote kom.   
Meng de suiker, maïzena en het zout in een grote pan. Giet geleidelijk aan de 
melk, onder voortdurend kloppen, met de garde toe, totdat er een glad mengsel 
ontstaat. 
Breng al roerend het mengsel op matig vuur aan de kook zodat het dik wordt. 
Als het aan de kook is, al roerende 1 minuut aan de kook houden. 
 
Doe ongeveer 1/3 van het hete mengsel in een kom met het eiermengsel en roer 
onmiddellijk het geheel glad. Giet nu het eimengsel in de pan met de rest van 
het warme melkmengsel. Breng, onder voortdurend roeren, het geheel weer 
langzaam aan de kook en kook het 1 minuut.    
 
Haal nu de pan van het vuur en roer er de gesmolten boter en de vanille 
onder.  Laat 10 minuten afkoelen en bedek de room met verhoudfolie om 
velvorming te voorkomen. Zet de banketbakkersroom in de koeling om af te 
koelen.   
Voor gebruik roer je de crème nog een keer goed door. Als je deze te dik vindt, 
kun je eventueel wat slagroom toevoegen alvorens de crème in een spuitzak te 
doen. 
 
Crumble 
1  pak  Digestive bisuits 
100  gram  boter gesmolten 
15 gram  suiker 
 
Oven voorverwarmen op 175°C 
 
Cruz de koeken.  Doe de kruimels, de suiker en gesmolten boter in een kom en 
roer tot ze volledig opgenomen zijn.  Giet een en ander in een ovenschaal en 
druk ze aan in een gelijkmatige laag. Bak bij 175 ℃ voor 10-12 minuten  tot 
lichtbruin. Laat afkoelen. 
 
 
 
 
 



 
Tuiles 
2 stuks  eiwitten vloeibaar 
125  gram  witte basterdsuiker 
60 gram  bloem 
1  theelepel vanille extract 
60  gram  boter, gesmolten en afgekoeld. 
 
Extra:   bakpapier 
   paletmes 
   ronde steker Ø 8 cm 
 
Verwarm de kleine oven voor op 180 ℃.  
 
Doe de eiwitten in een grote vetvrije kom en klop ze los. Voeg de suiker toe en 
klop ze schuimig. Roer de bloem en het vanille extract erdoor en vervolgens de 
gesmolten boter. Mix tot een glad beslag en zet het ca 1 uur in de koelkast. 
 
Neem twee stukken bakpapier ter grootte van het bakrooster. Teken op de 
achterkant met behulp van een ronde steker en een balpen 4 cirkels (ruim uit 
elkaar) ter grootte van 8 cm. 
Schep een lepel  beslag op de cirkel en strijk dit met een gebogen paletmes uit 
tot een dunne ronde cirkel van circa 8 cm (de getekende cirkels helpen bij de 
juiste maat) Herhaal dit nog 3 keer.  
 
Plaats het pakpaier met het deeg op het rooster in de verwarmde oven en bak 7-
8 minuten tot de tuiles goud geel kleuren aan de randen. ERBIJ BLIJVEN. Haal 
het rooster uit de oven en werk snel: til elke tuiles los van de bakplaat met een 
paletmes en drapeer het over een houten lepel en draai het tot een rond koekje. 
Laat afkoelen en bewaar ze in een luchtdichte verpakking. (anders worden ze 
zacht) 
 
Tip: maak er niet meer dan 4 tegelijk: als het beslag uit de oven komt 
wordt het snel hard; anders krijg je ze niet om de lepel gedraaid. Met 2 
personen verwerken gaat nog beter. 
 
Karamel 
100  gram  suiker 
0.5 dl  water 
45  gram  roomboter 
0.6 dl  slagroom 
0.25 gram  zeezout 
 
Zet een steelpannetje met de suiker en het water op het vuur en verhit op een 
laag vuur. De suiker moet volledig door het water bedekt zijn. Laat het mengsel 
verhitten tot het goed begint te bruisen en geleidelijk van kleur verandert.  
Let op: je moet niet roeren tijdens dit proces.  
De karamel moet een mooie volle bruine kleur krijgen. Let heel goed op dat het 
niet te donker wordt, want dan is het al te laat (een verbrande smaak kun je niet 
meer verbloemen). 
 



Wanneer je de juiste bruine kleur hebt bereikt, voeg je zo snel mogelijk de boter 
toe. Het mengsel zal nu gaan bubbelen. Blijf voor ongeveer 1-2 minuten roeren 
tot de boter volledig opgelost is. 
Voeg voorzichtig de slagroom toe.  
Let goed op je vingers, want het mengsel gaat knetteren door het toevoegen van 
een koude vloeistof.  
Blijf maximaal een minuut roeren totdat dit er goed doorheen gemengd is. Je 
kunt het vuur uitzetten. 
Haal de karamel van het vuur en voeg het zout naar smaak toe. Laat je 
karamel afkoelen voor je het gebruikt. 
 
Slagroom 
5  dl  koude slagroom 
2  eetlepels suiker 
 
Extra:   spuitzak 
 
Klop de slagroom kort voor uitserveren met een beetje suiker mooi stijf en doe 
deze in een spuitzak. 
 
Uitserveren 
5  stuks  bananen 
 
Extra:   15 glazen 
 
Snij de bananen in dunne plakjes 
Pak een glas en schep ongeveer 2 eetlepels crumble op de bodem. Verdeel 
regelmatig. Spuit hierop een laagje banketbakkersroom. Hierboven op een laagje 
bananen en een dun laagje slagroom. 
Vervolgens weer een laagje crumble, banketbakkersroom, banaan en slagroom. 
Herhaal dit nog een keer en zet weg in de koeling. 
 
Vlak voor het uitserveren breng je de laatste laag slagroom aan afgetopt met 
een paar bananen stukjes, wat crumble, de tuiles en karamel.  


