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Gefrituurde vi Viskoekjes  Gefrituurde viskoekjes 

     16 personen 

   

     Ingrediënten 
   

     

  

     Voor de viskoekjes; 

   600 gram wit vis fijn gedraaid in de keuken machine 

2 theelepel rode curry pasta  
  2 eetlepels oestersaus 

   1 ei 

    1 stengel van een lente-ui 
  2 eetlepels 

aardappelzetmeel 
   1 theelepel bruine suiker 

  een snufje Djahe 
   een snufje zout 
   

     Voor de saus; 
   4 eetlepels water 
   2 eetlepels bruine suiker 

  2 eetlepels azijn 
   2 eetlepels sojasaus 
   1 rode Spaanse peper 

   wat verse blaadjes koriander 
  

     Bereidingswijze 

   Doe voor de saus de peper met de koriander in de vijzel en  
kook in een pannetje met de rest van de ingrediënten op en 

laat afkoelen. 

Meng alle ingrediënten voor de viskoekjes in een kom 

en laat het mengsel eventjes in de koeling binden 

Verwarm de olie tot 180 graden. 
  Maak platte koekjes van ongeveer 1 á 2 eetlepels en frituur 

deze in 2-3 minuten gaar. 
Laat de koekjes uitlekken op wat keuken papier en serveer 
met de saus 
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     Knoflooksoep 
 

100 gram roomboter 
3 sjalotjes 

6 teentjes knoflook 
Paar takjes thijm 
120 grambloem 

1,5 liter bouillon 
300 ml room 

 
 
Snipper de sjalotjes en de knoflook heel fijn en pluk de thijm van de takjes. 

Smelt de boter op een laag vuur en doe hier de knoflook, sjalot en thijm in. 
Laat de minimaal 15 minuten op een zacht vuurtje pruttelen. 

Voeg de bloem toe en maak hier een roux van. 
Blus af met een flinke scheut witte wijn en voeg al roerend de KOUDE bouillon en 
room toe. 

Laat even goed doorkoken en proef op smaak. 
Steek een groot rondje uit een snee wit brood en bak dit om en om aan in een 

koekenpan, strooi er wat gemalen Zwitserse kaas op en laat in de oven smelten. 
Mix a la minute glad met de staafmixer  en serveer met de kaascrouton. 
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Gegrilde asperges met Balsamico, saté van lam groene 
kruiden crème 
 
Ingrediënten voor 16 personen; 

 
24 asperges 
Balsamico azijn 

 
Voor de saté; 

1,2 kg lamsbout 
knoflook, rozemarijn en thijm 
klein beetje gember 

 
voor de groene kruiden mayonaise; 

melange van verse groene kruiden 
knoflook en een Spaanse peper 
2 eigeel 

mosterd fijn 3 el 
400 ml soja olie 

scheutje gembersiroop 
 

Schil de asperges GOED  en halveer in de lengte. 
Gril deze a la minute op de gril plaat en blus af met balsamico 
 

Voor de saté; 
 

Maak een marinade van de kruiden , knoflook en gember met olijfolie. 
Snijd de lamsbout in blokjes en marineer het vlees. 
Steek aan lange prikkers en grill op de plaat. 

Laat afkoelen en verwarm a la minute. 
 

Voor de mayonaise; 
 
Pluk de groene kruiden en doe in de magimix. 

Draai door en voeg azijn toe met zout, peper, mosterd en gembersiroop. 
Draai door en voeg het eigeel toe. 

Onder voortdurend draaien van de machine nu voorzichtig de olie toevoegen. 
 
Maak de borden ( liefst rechthoekig ) op in de lengte 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

© 2012 KOKSGASTEN. KOOKCURSUSSEN EN SPECIALE KOOKPROJECTEN 

 

 
 

Verse gerookte makreel en zalm met een salade van 
jonge aardappeltjes en olijfolie. 
 

Ingrediënten voor 16 personen; 
 
4/6 makrelen afhankelijk van de grootte 

16 kleine nootjes van de zalm met huid 
2 kg jonge aardappeltjes 

olijfolie 
kappertjes 4 el 
peper en zout 

augurk ¾ stuks 
32 Cherry tomaatjes 

 
Rook de makreel en de zalm in grote rookoven, hang de makrelen en leg de 
stukjes op een rooster erboven. 

Plaats de Cherry tomaatjes tussen de mootjes zalm. 
 

Kook de aardappeltjes met de schil in water met een flinke schep zout. 
Giet af als ze beetgaar zijn er rook ze nog 10 minuten mee in de oven. 

Laat even afkoelen en maak aan met de overige ingrediënten. 
 
Laat de makrelen even afkoelen en fileer ze. 

Roer dit door de aardappelsalade. 
Doe de salade in een ring op bord, en garneer met de zalm en de tomaatjes. 

Wat groene kruiden zoals kervel maken het af! 
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Kip in zoutkorst, ratatouille en gratinDauphinoise 
 
Ingrediënten voor 16 personen; 

 
4 hele kippen 

3 kg zeezout 
3 eiwitten 
Takjes thijm, rozemarijn en knoflook 

1 citroen en een sinaasappel 
 

voor de ratatouille; 
 
2 aubergines 

2 courgettes 
2 uien 

2 tenen knoflook 
takjes thijm 
2 gele paprika’s 

10 tomaten 
peper en zout 

 
voor de gratinDauphinoise; 

 
2 kg aardappels geschild 
750 ml room 

750 ml cremefraiche 
4 teen knoflook 

takjes thijm 
6 eieren 
geraspte kaas 

peper en zout 
 

Bereidingswijze; 
 
Vul de kip met de kruiden en knoflook en een kwart van de citroen en 

sinaasappel. 
Druk de buik een beetje dicht meng de eiwitten door het zout. 

Soms is een scheut water nodig om het goed werkbaar te maken. 
Pak 2 ovenschalen en doe er een deel van het zoutmengsel op. 
Leg daar de kip op en verdeel nu het zoutmengsel over de kippen. 

De kippen moeten geheel rondom bedekt zijn met zout. 
Gaar gedurende 1 ½ uur in de oven op 150 graden. 

Laat 20 minuten rusten voor de korst en het vel verwijderd wordt en he vlees 
verdeeld kan worden. 
 

 
 

 
 



 

 

© 2012 KOKSGASTEN. KOOKCURSUSSEN EN SPECIALE KOOKPROJECTEN 

 

Voor de ratatouille; 
 

Snipper de ui en de knoflook fijn en fruit dit aan in de pan met olie. 
Voeg de thijm toe. 
Snijd de aubergine, de courgette en de paprika in mini blokjes. 

Ontvel de tomaten, haal de zaadlijsten eruit en hak zeer fijn. 
Voeg eerst de paprika toe en smoor even door, dan de aubergine. 

Na een paar minuten de courgette en tot slot de tomaten. 
Breng op smaak met peper en zout en laat een kwartiertje stoven. 
 

 
Voor de GratinDauphinoise; 

 
Schil de aardappels, snijd in zeer dunne plakjes en leg deze dakpansgewijs in 

een ingevette ovenschaal. 
Herhaal dit minimaal drie keer 
Kook de room en de cremefraiche op en laat even pruttelen met de thijm en de 

knoflook, breng op smaak met peper en zout. 
Laat even afkoelen, sla de eieren los in een kom en doe er het roommengsel op. 

Doe het mengsel over de aardappels en strooi er als laatste de kaas overheen. 
Gaar in 50 minuten in een oven op 150 graden. 
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Pannacotta met roodfruit en sinaasappel roomijs. 
 
Ingrediënten voor 16 personen; 
 

600 ml melk 
600 ml slagroom 

200 g bruine basterdsuiker 
1 vanillestokje 
8 blaadjes gelatine 

240 g poedersuiker 
gemengd rood fruit  

 
Bereidingswijze; 
Verwarm de melk en de room met de bruine suiker en de vanille en laat 5 

minuten op zacht vuur tegen de kook aan staan. 
 

Week de gelatine intussen in koud water en los deze vervolgens op in het 
mengsel van room en melk. Vul de glaasjes voor tweederde met dit mengsel en 

zet minstens 2 uur koud weg. 
 
Los de poedersuiker op in wat water in een pan op zacht vuur en voeg dan het 

fruit toe. Laat het in 1 à 2 minuten tot een lichte compote inkoken. Zet weg en 
laat afkoelen. 

 
Sinaasappelroomijs; 
 

170 gr suiker (2 x 85 gr.) 
5 eidooiers 

33 cl melk 
1 vanillestokje 
20 cl room 

250 ml jus d’orange  
2 el sinaasappelcompound 

 
 
Haal het merg uit de vanillepeul. Kook de melk met het vanillemerg en 85 gr. 

suiker.  
Giet als de suiker volledig is opgelost de hete melk, onder voortdurend roeren op 

de eidooiers met de andere 85 gramsuiker en kook dit mengsel al roerend op een 
laag vuur tot er binding ontstaat ( 85 graden ). 
Laat afkoelen in de koeling. 

Klop de room, voeg die aan de compositie toe als deze afgekoeld is en vul de 
ijsmachine met het mengsel.  

Kook de jus d’orange op met de compound en bind met een beetje 
aardappelzetmeel dat opgelost is in koud water af, laat koud worden in de 
koeling en spatel op het laatst door het roomijs. 

 
 


