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 CCPL Maart 2023 menu | Thema: Spring is in the Air! 

Voorgerecht Amuse Soep Hoofdgerecht Nagerecht 



Voorbereiding 

• Kruis de tomaten. 

• Dompel de tomaten 10 seconden in kokend 
water, ontvel ze, haal de pitjes eruit en snijd ze 
in fijne brunoise (3 mm). 

• Snijd de zure appel, sjalot en avocado in fijne 
brunoise (3 mm); schil de appel niet! 

• Snijd de basilicum fijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerookte burrata met tomatensalade, kaaskrokant en dragon (I/II)  12 personen 
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Over het gerecht 

Burrata komt oorspronkelijk uit Apulië. 

Naar verluidt, is Burrata in de eerste decennia van de 
20ste eeuw uitgevonden op de boerderij van de broers 
Bianchino bij Murgia in Apulië. 

Na onverwacht hevige sneeuwval konden de broers de 
verse koemelk niet naar de stad brengen en probeerden 
ze de room uit de melk vers te houden in een omhulsel 
van wrongel. 

De gebroeders Bianchino noemde het product Burrata, 
ofwel ‘boterachtig’.  Toen de sneeuw was gesmolten, 
verkochten ze het op de markt van Murgia en nu ligt 
Burrata in de schappen van bijna elke supermarkt. 

 
 

Ingrediënten 

8  st  gemengde tomaten KR 
2  st basilicum, takje KO 
50  gr olijfolie (= 5 el) TA 
30 gr witte balsamicoazijn (= 2 el) TA  
1   st sjalot GM 
1  st avocado KR 
1 st groene appel KR 
30  gr  amandelschilfers TA 
 
  peper & zout 
 

DV = diepvries, GM = groentemandje, 
KO = koeling, KR = krat, TA = tafel. 

 
Benodigdheden 

• Tefal pan 
 
 

Tomatensalade (1 uur) 

Bereiding 

• Meng de gesneden ingrediënten. 

• Werk het mengsel af met olijfolie en witte 
balsamicoazijn en met peper & zout. 

• Kleur de amandelschilfers zachtjes goudgeel in 
een Tefal pan, laat ze afkoelen op keukenrol, 
breng ze op smaak met zout en ze zet weg. 

 



Ingrediënten 

50  gr  eiwit KO 
50  gr  Parmezaanse kaas TA 
50  gr  bloem TA 
40  gr  water  
40  gr  zachte boter KO 
0,4 gr  zout (= 1 snufje) 
10  st rode kleurstof (druppels) TA 
 
Benodigdheden  

• Blender 
• Siliconenvorm 
• Oven 
 

Voorbereiding 

• Meng alle benodigdheden, behalve de rode 
kleurstof, in de blender. 

• Verdeel het beslag in twee en meng de ene 
helft met de rode kleurstof. 

Bereiding 

• Verwarm de oven tot 170° C 

• Smeer het neutrale beslag dun uit op de helft 
van de siliconenvorm en het rode beslag op de 
andere helft.   

• Bak af oven gedurende 8 tot 10 minuten (Tip: 
blijf er bij staan). 

Ingrediënten  

¼   bosje dragon KO 
1  dl druivenpitolie  TA 
 

DV = diepvries, GM = groentemandje, 
KO = koeling, KR = krat, TA = tafel. 

 
Benodigdheden 

• Thermometer 
• Blender 
• Passeerdoek 
 
Bereiding 

• Verwarm de dragon en de druivenpitolie op 
60° C en laat 20 minuten rustig trekken.  

• Mix in de blender en zeef door een 
passeerdoek. 

 

Ingrediënten  

2  st  gerookte burrata KR 
4  st kervel, takje KO 

 
  zout uit de molen 
  fleur de sel van de molen 

 
Benodigdheden  

• Uitsteekring 
 
Serveren 

• Schik de tomatensalade in een uitsteekring en 
druk goed aan. 

• Snijd de gerookte burrata in reepjes en leg 
deze op de tomaten. 

• Kruid het gerecht met peper van de molen en 
fleur de sel van de molen. 

• Werk af met een kaaskrokantje en de 
amandelsnippers. 

• Schik hierop een takje kervel. 

• ‘Drizzle’ rondom wat dragonolie.  

Gerookte burrata met tomatensalade, kaaskrokant en dragon (II/II) 12 personen 
Dragonolie (45 minuten) Kaaskrokant (45 minuten) 

 

Het gerecht uitserveren (30 minuten) 



 

Over het gerecht 

Teriyaki is een Japans geroosterd of gegrild gerecht uit 
de 18e eeuw, met een glazuur van sojasaus, mirin 
(rijstwijn) en suiker.  Het woord teriyaki is afgeleid van 
‘teri’ (in kanji: 照り), dat verwijst naar een glans en 
‘yaki’ (in kanji: 焼き), dat grillen of roosteren betekent.   

Voor teriyaki gebruikt men in Japan vooral vis, zoals 
geelstaart, marlijn, gestreepte tonijn, zalm, forel en 
makreel, terwijl teriyaki met vlees buiten Japan erg ge-
liefd is, zoals bij de betere ‘all you can eat’ Japanner. 

Japanners zien koken als een kunstvorm, waarbij de 
perfectie een levensdoel op zich is.  Wanneer dus de 
vanavond bereide teriyaki niet perfect is, heeft men, 
volgens de Japanse kookcultuur, een leven lang de tijd 
te komen tot de volmaakte visspies. 

   

Ingrediënten  

12  st zalmfilets à 65 gram   KR 
150  ml  zoete sojasaus van Kikoman TA 
10  gr donkere kandijsuiker TA 
2 gr knoflookpoeder (= 1 theelepel) TA 
2  gr gemberpoeder (= 1 theelepel)  TA 
100  ml  water 
40  gr honing TA 
25  ml sesamolie TA 
30  gr witte sesamzaadjes TA 
30  gr zwarte sesamzaadjes TA 
 

DV = diepvries, GM = groentemandje, 
KO = koeling, KR = krat, TA = tafel. 

 
Benodigdheden 

• Pannetje 
• Garde 
 

Bereiding 

• Verwarm de sesamolie, sojasaus, donkere 
kandijsuiker, knoflookpoeder, gemberpoeder, 
het water en de honing in een pannetje en roer 
het met een garde tot een saus.  

• Breng de saus zachtjes aan de kook en laat 
ietsje indikken.  

• Leg de zalmfilets in de saus en laat gedurende 4 
minuten zachtjes sudderen.  

• Draai na 4 minuten de zalmfilets voorzichtig om 
en laat ook de andere zijde zachtjes garen in de 
saus.  

• Schep een paar keer wat saus over de zalm: je 
krijgt zo een teriyaki met malse, niet droge 
zalm.  

• Na ongeveer 6 minuten is de teriyaki klaar, 
afhankelijk van de dikte van de zalmfilets.    

 
Tip 

• De zalm moet binnenin een beetje rosé zijn. 

Zalmteriyaki met ijskoude crème van groene asperges (I/II) 12 personen 
Zalmteriyaki met sesam (1.5 uur) 
 

 

ccpl.nl 



Ingrediënten  

36  st  groene asperges KR 
1  st pot gevogeltefond (=350 ml) TA 
0,5  dl room KO 
15  gr boter KO 
25  gr maïzena TA 
2 gr verse koriander (=1 el) KO 

 
 witte peper en zout 

 
DV = diepvries, GM = groentemandje, 
KO = koeling, KR = krat, TA = tafel. 

 

Benodigdheden 

• Zeef. 
 

Bereiding 

• Snijd van de groene asperges de punten af  

• Breng water met zout aan de kook. 

• Blancheer de aspergepunten kort. 

• Haal de kontjes van de asperges en snijd ze fijn. 

• Breng de gevogeltefond aan de kook. 

• Laat de aspergestukjes in de gevogeltefond 10 
minuten zachtjes pruttelen. 

• Voeg dan wat verse koriander toe, mix meteen 
en passeer door een zeef. 

• Bind de bouillon lichtjes met maïzena. 

• Voeg room toe naar smaak en kruid met witte 
peper en zout.  

• Laat de crème afkoelen in de koelkast. 

• Warm de aspergepunten kort op in bruisende 
boter. 

 

Serveren 

• Meng de witte en zwarte sesamzaadjes en 
verdeel ze op een plat bord.   

• Druk de gare zalm teriyaki met 1 kant in het 
sesamzaadmengsel. 

• Schep de ijskoude crème van groene asperges 
in diepe kommetjes. 

• Schik de zalm teriyaki op de crème. 

• Werk af met 3 aspergepunten. 

 

Tip 

• De zalm en de aspergepunten zijn het lekkerst 
als ze warm zijn in de ijskoude crème van 
groene asperges.  

• Serveer de zalmteriyaki meteen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalmteriyaki met ijskoude crème van groene asperges (II/II)  12 personen 

Groene asperges crème (1,5 uur) 
 

   



 

Over het gerecht 

Volgens de Chinese overlevering is kippensoep 
geneeskrachtig.  De overlevering bevat een kern van 
waarheid: kippensoep bevat carnosine, dat in het 
immuunsysteem bijdraagt de virussen te bestrijden, 
die in ons lichaam verkoudheid en griep veroorzaken. 

Volgens culinair publicist Johannes van Dam wordt de 
beste kippensoep bereid van het vlees van een los-
lopende, gecastreerde haan, een kapoen, en dat is 
vooral het geval wanneer deze gemankeerde heer op 
leeftijd is. 

Nu is het de vraag hoe Uw poelier U aankijkt, wanneer 
U naar het door Van Dam beschreven ingrediënt 
vraagt, maar laat U hierdoor niet weerhouden, bij het 
bereiden van de perfecte ‘kippensoep. 

 
 

Ingrediënten  

1 kg kippenvleugels   KR 
2¼ ltr water   
3  st rode uien     KR 
4  st knoflookteentjes   GM 
3  st stengels bleekselderij   KR 
2  st winterpeen, in stukken  KR 
6 st platte peterselie, takjes   KO 
1 st gember van ± 6 cm    KR 
2 st  steranijs    TA 
15  st zwarte peperkorrels   TA 
2 st kippenbouillon blokken  TA 
 

 DV = diepvries, GM = groentemandje, 
 KO = koeling, KR = krat, TA = tafel. 

 
Benodigdheden 

• Soeppan 
• Fijne zeef 
 

Voorbereiding 

• Snijd de rode uien ongepeld doormidden. 

• Snijd de stengels bleekselderij en de 
winterpeen in stukken. 

• Snijd de gember in plakken 

 

Bereiding 

• Verhit een scheut neutrale olie in de soeppan 
en bak de kippenvleugels even aan. 

• Voeg alle groenten en kruiden toe en laat die 
een paar minuten meebakken. 

• Giet er 2,25 liter kokend water bij en breng aan 
de kook en voeg 2 kippenbouillon blokken toe. 

• Laat op heel laag vuur ongeveer 1,5 uur trekken 
tot een bouillon. 

• Zeef hierna de bouillon door een fijne zeef en 
gebruik de gezeefde bouillon voor de soep. 

Chinese Kippensoep (I/II)  12 personen 
Kippenbouillon, basisrecept (3 uur) 
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Ingrediënten  

2  lt  kippenbouillon volgens basisrecept  
100  gr  Chinese noedels TA 
3  st ui GM  
4  st preiwitten KR 
4  gr  Kombu dashi (umamikruiden) TA    
90  gr sojasaus TA 
3  st gekookte kipfilet KR 
3  st gekookte ham (dikke plakken) KR 
3  st eieren KO 
 

 Selderijblaadjes  
 peper & zout 
 boter 

 
Ingrediënten  

• Antiaanbakpan 
• Grote pan 
 

Bereiding 

• Zet een antiaanbakpan op het vuur en smelt er 
een klontje boter in.  

• Kluts 3 eieren, kruid het geheel met peper en 
zout, giet het in de pan en bak ervan een dunne 
omelet.  

• Rol de omelet op en snijd in dunne reepjes. 

• Verwarm de bouillon in een grote pan op het 
vuur. 

• Snipper de uien en de preiwitten. 

• Voeg de fijngesneden uien en preiwitten toe 
aan de bouillon. 

• Kruid de bouillon met 3 theelepels Kombu 
dashi bouillonpoeder en 6 eetlepels sojasaus. 

• Snijd de kipfilets en de plakken gekookte ham 
in blokjes en voeg bij de soep.  

• Breng de soep met de kip- en hamblokjes aan 
de kook en laat een kwartiertje zachtjes 
pruttelen.   

• Laat de Chinese noedels weken in koud water. 

 

Tip 

• Controleer of de kip gaar is. 

 

Serveren 

• Voeg de geweekte Chinese noedels toe aan de 
soep.  

• Voeg de reepjes omelet toe aan de soep. 

• Werk af met enkele selderijblaadjes. 

 

 

 

 

  

Chinese Kippensoep (II/II) 12 personen 
Chinese Kippensoep (1,5 uur) 
 

  



 

Over het gerecht 

Ossobuco komt uit de Lombardische keuken en het is 
een gerecht van dwars gesneden kalfsschenkels 
gestoofd met groenten, wijn en bouillon.  

Ossobuco wordt vaak gegarneerd met gremolata, een 
pasta met kleine stukken noot, en geserveerd met 
risotto alla Milanese of polenta, afhankelijk van de 
regio.  

Ossobuco is Italiaans voor ‘bot met een gat’, immers 
‘osso’ betekent bot en ‘buco’ gat, een verwijzing naar 
het merggat in het midden van de kalfsschenkel.  

Ossobuco van kalveren uit alpenweiden is een delica-
tesse.  Volgens kenners eet je de beste ossobuco in 
Breuil-Cervinia, in de Italiaanse Alpen, bij Chez Etoile 
van chef Cesare Frassy en zijn Zweedse vrouw Ulla. 

 

Ingrediënten  

12  st kalfsschenkels KR 
2  st  bleekselderij, stengels KR 
2  st ui GM 
2  st winterpeen KR 
3  st knoflookteentjes GM 
5  dl  rode wijn TA 
2  dl  sinaasappelsap KO 
2  st kalfsfond (potten) TA 
1  ltr  passata TA 
1  st steranijs TA 
 
  peper & zout  
  bloem 
  olijfolie 
  tijm 
  laurier 
  salie 
 

 DV = diepvries, GM = groentemandje, 
 KO = koeling, KR = krat, TA = tafel. 

 

Benodigdheden 

• Bakpan 
• Braadslede 
• Oven 
• Aluminiumfolie 

 

Bereiding 

• Kruid de kalfsschenkels met peper en zout, 
haal het door de bloem en bak aan in olijfolie in 
een bakpan. 

• Leg de aangebraden kalfsschenkels in een 
braadslede. 

• Snijd de bleekselderij, ui, winterpeen en 
knoflookteentjes fijn, en stoof deze aan in 
dezelfde braadpan als waarin de kalschenkels 
zijn aangebraden. 

• Blus het groenten mengsel af met de wijn en 
het sinaasappelsap en laat inkoken. 

• Voeg de kalfsfond, de passata, de tijm, laurier 
en salie toe aan het ingekookte groenten 
mengsel.  Laat dit opkoken en giet het 
vervolgens in de braadslede bij het vlees. 

• Dek het gerecht af met aluminiumfolie en laat 
het minimaal 2 uur garen in een oven van 180°  

 
 

 

Ossobuco, risotto, gremolata (I/IV) 12 personen 
Ossobuco (4 uur)  
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Ingrediënten  

2  st sjalot GM 
2  st knoflookteentjes  GM 
2  st tijm, takje KO 
300  gr Carnaroli-rijst TA 
1,5  dl  droge witte wijn TA 
2  st  potten gevogeltefond TA 
½ st courgette KR 
100  gr  Parmezaan TA 

 peterselie KO 
 
  olijfolie 
  boter 
  peper & zout 

 
DV = diepvries, GM = groentemandje, 
KO = koeling, KR = krat, TA = tafel. 

 
Benodigdheden 

• Kookpan  
• Braadpan met deksel 
 

Voorbereiding  

• Snijd de courgette brunoise. 

• Hak de peterselie. 

 

Bereiding 

• Kook de witte wijn samen met de 
gevogeltefond.  

• Sauteer sjalot en de rijst in een beetje olijfolie.  

• Voeg na 3 à 4 minuten de zacht kokende 
gevogeltefond met wijn toe, en ook een snuifje 
zout en laat circa 16 minuten onder deksel 
garen. 

• Haal de risotto van het vuur en voeg de gehakte 
courgette, de gehakte peterselie en een beetje 
room toe 

• Voeg ook wat extra fond toe, als de risotto niet 
vloeibaar genoeg is.  

• Werk af met geraspte Parmezaan en eventueel 
een klontje boter. 

 

Ingrediënten  
1  bos  platte peterselie, bos KO 
2  st knoflookteentjes GM 
2 st citroenen, sap en rasp KR 
100  gr  cashewnoten TA 
100  gr  olijfolie TA 
 
Benodigdheden 

• Magimix 
 
Bereiding 

• Draai alle ingrediënten kort in de Magimix tot 
een fijn mengsel.  

 
 

Ossobuco, risotto, gremolata (II/IV) 12 personen 
Risotto (1,5 uur) 
 

 Gremolata (15 minuten) 



Ingrediënten  
2  st pastinaak (2 grote of 3 kleinere) KR 

1  gl gevogeltefond TA 
 

 peper & zout    
 olijfolie 

 
DV = diepvries, GM = groentemandje, 
KO = koeling, KR = krat, TA = tafel. 

 

Benodigdheden 

• Pan 
• Bakpan 
 
Voorbereiding 

• Spoel de pastinaken en versnijd deze in 
langwerpige stukken. 

 
Bereiding 

• Kook de stukken pastinaak gaar in de 
gevogeltefond en koel deze af. 

• Bak de pastinaak in olijfolie, zodat ze wat kleur 
krijgt.  

• Kruid de pastinaak met peper en zout. 

 

Ingrediënten  
12  st gekleurde wortels KR 
150  ml  groentebouillon of water TA 
3  st tijm, takjes KO 
1  st knoflook teentje 

 
  flinke scheut honing 
  klontje boter 
  peper & zout 

 
Benodigdheden 

• Grote pan 
 

Voorbereiding 

• Boen de wortels schoon of rasp ze met een 
dunschiller. 

 

Tip 

• In tegenstelling tot de foto is het de bedoeling 
dat de wortels heel blijven. 

 

Bereiding 

• Zet een grote pan op het vuur en smelt de 
boter op middelhoog vuur.  

• Schep de wortels door de boter en bak ze 1 
minuut. 

• Schenk daarna de bouillon (of water) erbij en 
ook een flinke scheut honing.  

• Kneus de knoflook en schep deze en ook de 
tijm door het mengsel. 

• Laat het mengsel circa 8 minuten op laag vuur 
garen, tot de wortels beetgaar zijn. 

• Als er nog te veel vocht in de pan zit, kun je de 
wortels eruit scheppen en het vocht op hoog 
vuur laten inkoken.  Schep daarna de wortels er 
weer door en verwarm ze.  

• Breng eventueel op smaak met peper en zout. 

Ossobuco, risotto, gremolata (III/IV) 12 personen 
Wortels (30 minuten) 
 

Pastinaak (45 minuten) 
 

 



Ingrediënten  

50  gr  Parmezaanse kaas TA 
25  gr  cashewnoten TA 
5  gr  zwarte sesamzaadjes (= 1/2 el) TA 
 

DV = diepvries, GM = groentemandje, 
KO = koeling, KR = krat, TA = tafel. 

 
Benodigdheden 

• Bakmatje 
• Oven 
 

Voorbereiding 

• Hak de cashewnoten 

• Rasp de Parmezaanse kaas, meng het met de 
gehakte cashewnoten en zwarte sesamzaadjes. 

 

Bereiding 

• Verwarm de oven op 170° C. 

• Strooi het mengsel in hoopjes op een bakmatje 
en bak krokant in de oven. 

 
  

Ossobuco, risotto, gremolata (IV/IV)  12 personen 
Krokantje (1 uur) 
 

  



 

Over het gerecht 

Dit is een verhaal over Italiaanse levenskunst. 

Het gevallen citroentaartje is een dessert van de 
Italiaan Massimo Bottura, chef van de Osteria 
Francescana, een restaurant in Modena in midden 
Italië, dat 3 Michelin-sterren heeft.  Osteria 
Francescana is volgens vele kenners en bepaalde 
ranglijsten het beste restaurant ter wereld. 

Het verhaal is, dat Massimo Bottura een citroentaartje 
liet vallen, toen het Italiaanse equivalent van ‘Oeps’ 
uitsprak en het vervolgens onverschrokken als 
‘gevallen citroentaartje’ aan de gasten uitserveerde. 

Massimo zette het gevallen citroentaartje op de kaart 
en het wordt sindsdien wereldwijd gemaakt en nu ook 
bij de CCPL: een ode aan de Italiaanse levenskunst. 

 

Ingrediënten  

200  ml  room KO 
650  ml  melk KO 
3  st citroen KR 
10  st stengels citroengras  KR 
6  st eidooiers KO 
250  gr  suiker TA 
400  gr  mascarpone KR 

 
 DV = diepvries, GM = groentemandje, 
 KO = koeling, KR = krat, TA = tafel. 

 
Benodigdheden 

• Dunschiller 
• Vijzel of deegroller 
• Pan 
• Kom 
• Kom 
• Zeef 
• Staafmixer 
• IJsmachine 
 

Voorbereiding 

• Snijd met een dunschiller de schil van de 
citroenen.  

• Kneus de stengels citroengras door met de 
stamper van een vijzel of een deegroller flink 
erop te slaan. 

 

Bereiding   

• Schenk de room en de melk in een pan en 
breng aan de kook.  

• Haal de pan van het vuur.  

• Voeg de citroenschil en het citroengras toe aan 
het room-/melkmengsel, dek de pan af met een 
deksel en laat minimaal 1 uur staan. 

• Zeef het room-/melkmengsel om de citroen-
schillen en het citroengras eruit te halen.  

• Breng het mengsel weer aan de kook.  

• Breek intussen de eieren en klop de eidooiers 
met de suiker in een kom.  

• Schenk het kokende room-/melkmengsel bij de 
het eimengsel en klop goed door tot een 
ijsbasis. 

• Verwarm de ijsbasis op laag vuur en blijf met 
een spatel roeren tot het dikker wordt.  

Kijk uit: laat het niet koken! 

 

Gevallen citroentaartje (I/IV) 12 personen 
Mascarpone-ijs met citroengras (minimaal 3 uur) 

citroen  
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Bereiding (vervolg) 

• Schenk de ijsbasis van het vuur door een zeef in 
een kom.  

• Meng de mascarpone met een staafmixer door 
de ijsbasis. 

• Laat het afkoelen en vervolgens zo lang 
mogelijk in de koelkast rusten. 

• Mix de ijsbasis nog 0,5-1 minuten met een 
staafmixer, voordat je het tot ijs draait.  

• Draai de ijsbasis in de ijsmachine tot ijs. 

Ingrediënten  

170  gr  bloem TA 
40  gr  amandelpoeder TA 
80  gr  poedersuiker TA 
100  gr  boter, koud KO 
2  st eidooier KO 
0,4 gr  zout (= 1 snufje) 
 

DV = diepvries, GM = groentemandje, 
KO = koeling, KR = krat, TA = tafel. 

 
Benodigdheden 

• Kom 
• Plasticfolie 
• Oven  
• Bakplaat 
• Bakpapier 
 

Voorbereiding 

• Meng de bloem, het amandelpoeder, de 
poedersuiker en het zout in een kom en meng 
door elkaar tot een bloemmengsel.  

• Snijd de koude boter in blokjes. 

• Voeg de koude boterblokjes toe in de kom en 
wrijf deze met je vingertoppen door het 
bloemmengsel, tot het op grof broodkruim lijkt.  

• Voeg de eidooiers toe aan het bloemmengsel 
en kneed dit vooral kort tot een deeg.  

• Verpak het deeg in plasticfolie en laat het 
minimaal 1 uur rusten in de koelkast. 

 

Bereiding 

• Verwarm de oven voor op 170° C en bekleed 
een bakplaat met bakpapier.  

• Kneed het deeg nog kort door en rol het op een 
licht bebloemd werkblad uit tot een dikte van 3 
mm.  

• Steek cirkels met een doorsnede van 7-8 cm uit 
het deeg en leg deze op de bakplaat.  

• Bak de koekjes in ongeveer 10 minuten 
goudbruin  in de voorverwarmde oven en laat 
ze vervolgens afkoelen op een rooster. 

Gevallen citroentaartje (II/IV) 12 personen 

Koekjes (2 uur) Mascarpone-ijs met citroengras (vervolg)  



Ingrediënten  

4  st eieren KO  
80  gr  suiker TA 
80  ml  citroensap TA 
80  ml  Limoncello TA 

(natuurlijke) gele kleurstof 
 

DV = diepvries, GM = groentemandje, 
KO = koeling, KR = krat, TA = tafel. 

 
Benodigdheden 

• Pan 
• Metalen kom 
• Garde 
 

Voorbereiding 

• Kook een laagje water in een pan. 

• Separeer de dooiers van de eieren  

• Zoek een metalen kom die op de pan past. 

• Klop in de kom de eidooiers en de suiker los en 
meng er vervolgens het citroensap en de 
Limoncello door.  

 

Bereiding 

• Zet de kom op de pan met kokend water en 
klop het mengsel met een ontvette garde 5-8 
minuten op, tot een gebonden en dikke 
citroensabayon. 

• Voeg een paar druppels van de (natuurlijke) 
gele kleurstof toe. 

 

Tip 

• Laat de kom het water niet raken. 

• Op het etiket van de flessen eigeel en eiwit 
(koeling) staat de precieze hoeveelheid voor 1 
stuks. 

Ingrediënten  

3  st eieren KO  
0,4 gr  zout (= 1 snufje)  
100  gr  fijne suiker TA 
90  gr  poedersuiker TA 
 
Benodigdheden 

• Kitchenaid 
• Zeef 
• Bakplaat 
• Bakpapier 
• Oven 

Gevallen citroentaartje (III/IV) 12 personen 

Gebrande meringue (3 uur) 
 

Citroensabayon (1 uur)  



Voorbereiding 

• Breek de eieren, separeer het eiwit en klop 
deze in de Kitchenaid en voeg de fijne suiker 
beetje bij beetje toe. 

• Zet de Kitchenaid uit en zeef de poedersuiker 
over de geklopte eiwitten.   

• Meng de poedersuiker met een spatel door het 
schuim tot een merengue. 

 

Tip 

• Klop tot de eiwitten goed stijf zijn. 

 

Bereiding 

• Bekleed een bakplaat met bakpapier en strijk 
de merengue dun uit. 

• Laat de merengue op 100 graden drogen in de 
oven tot deze hard is (circa 2 uur).  

 

Benodigdheden 

• Brander 
 

Serveren 

• Verdeel een lepel citroensabayon met een 
snelle beweging op de borden, alsof je aan het 
schilderen bent, en dit mag lekker spetteren.  

• Schep op de citroensabayon een bol 
mascarpone-ijs en leg daar een koekje op.  

• Sla het koekje kapot met de bolle kant van een 
lepel. 

• Schep nog wat extra citroensabayon op het 
koekje.  

• Brand de meringue met de brander bruin. 

• Breek de meringue in stukken garneer daarmee 
het gerecht. 
 

Tip 

• Serveer direct. 

 

   

Gevallen citroentaartje (III/IV) 12 personen 
Gebrande meringue (3 uur) 
 

  


