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Sabayon van kerrie en gember met gekarameliseerde Coquilles 
 
Ingrediënten voor 16 personen 
 
200 ml witte wijn 
50 ml witte wijn azijn 
peper zout en laurier 
klontje boter 
2 el kerriepoeder 
klein stukje verse gember 
200 ml eigeel 
 
Bereidingswijze; 
 
Kook de witte wijn met de azijn, zout peper en laurierblad in tot 1/3. 
Smelt de boter in de Thermoblender en voeg de kerrie toe. 
Na een minuutje de gember toevoeg. 
Passeer de castric in de blender erbij en stel in op zachtjes draaien 80 graden. 
Voeg de eigeel toe en maak er een sabayon van. 
Halveer de coquilles en brand met de brander kort af aan 1 zijde. 
Serveer in een mini diep schaaltje met eerst de sabayon, dan de coquille. 
Breng op smaak met Hawai zout en garneer met cress 
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Rilette van makreel met vers gerookte makreel op een crostini met 
zoetzuur van komkommer 
 
Ingrediënten voor 16 personen 
 
3 makrelen 
125 gram crème fraiche 
rasp van 1 citroen 
vers bieslook 
peper en zout 
1 ciabatta of stokbrood 
teen knoflook 
olijfolie 
100 ml azijn 
100 ml water 
150 gram suiker 
1 komkommer 
 
Bereidingswijze; 
 
Fileer de makrelen en verwijder alle graten. 
Rook de makrelen met weinig rookmot gaar en laat in de koeling even afkoelen. 
Kook de azijn met de suiker en het water op en laat afkoelen. 
Maak met de Parissienneboor kleine balletjes van de komkommer en marineer in 
het zoetzuur. 
Snijd plakken van het brood en bak dit kort af in de oven, wrijf daarna kort in 
met wat knoflook en besprenkel met wat olijfolie en zeezout en bak nogmaals 
kort af. 
Steek de makreel uit met een ronde steker en leg apart. 
Pluk de overige makreel en vermeng met de creme fraiche. 
Breng op smaak met peper zout en citroenrasp. 
Smeer wat van de rilette op de crostini, daarop de gerookte makreel en daarop 
de komkommer. 
Serveer direct. 
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Gamba’s met avocado crème en bisque 
 
Ingrediënten voor 16 personen 

 
16 (tijger)gamba’s (ongepeld) 
fleur de sel 
panko 

Voor de bisque: 
de koppen en schalen van de gamba’s 
3 teentjes knoflook 
300 gram fijne mirepoix (ui, wortel, prei, (bleek)selderij) 
1 takje tijm, 1 takje rozemarijn, blaadje laurier, 1 steranijs 
100 gram tomatenpuree 
50 ml cognac, 50 ml noilly prad 
2 dl witte wijn 
1 dl room 
olijfolie 
1 vissenkop  
1 theelepel paprikapoeder 

Voor de avocado crème: 
1 eetrijpe flinke avocado 
½ rode ui 
sap van een halve citroen 
15 ml gevogelte fond 
15 ml room 
Peper en zout 

 
Bereiding: 
De bisque, eerste fase: 

Ontdoe de gamba’s van koppen en schalen, hak ze grof. 
Snijd de groeten voor de mirepoix fijn. 
Zweet de koppen en schalen aan in olijfolie, voeg de mirepoix toe en laat 
een aantal minuutjes mee bakken. 
Voeg de tomatenpuree toe, ontzuur. 
Blus af met de cognac, flambeer. 
Voeg de noilly prad, de witte wijn en de kruiden toe. 
Reduceer tot tweederde.  
Voeg de vissenkop toe en zet het geheel net onder water. Laat een uurtje 
pruttelen op een zacht vuur met gesloten pan. 

De gamba’s, eerste fase: 
Ondertussen worden de gambastaartjes ontdarmd. 
Hak vervolgens 12 van de 16 gamba’s tot een tartaar en kruid de tartaar 
met de sel de fleur. Goed mengen. Zet een halfuurtje in de koeling weg. 
Maak met behulp van een steker (rond 4,5 cm.) 12 schijfjes van de tartaar 
op een schone platte schaal, zet tot gebruik in de koeling. 
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 De avocado mousse: 
Schil en ontpit de avocado, snijd in blokjes. 
Snijd het halve uitje zeer fijn 
Draai de avocado blokjes, de uisnippers, het citroensap en de gevogelte 
fond glad in de blender (staafmixer kan ook). 
Voeg de room, peper en zout toe en haal de crème door een zeef. Doe de 
crème in de doseerfles en zet weg. 

De bisque, tweede fase: 
Leg een schone keukendoek in een vergiet en zet die in een grote kom. 
Giet na een uur pruttelen de bisque door het beklede vergiet, vouw de 
doekpunten samen laat even wat afkoelen en knijp al het vocht eruit. 
Houd een beetje van de gezeefde bisque apart. 
Doe de rest van  de opgevangen bisque in een pan, voeg de room toe en 
laat reduceren tot de gewenste dikte (de soep moet aan de lepel blijven 
hangen, gebruik desnoods een beetje maizena). Doe in een schenkkan en 
houd warm. 
Kleur de apart gehouden bisque iets donkerder door er een theelepel zoete 
paprikapoeder door te roeren. Bindt het tot een yoghurt dikke stroop, doe 
in een doseerflesje. 

De gamba’s, tweede fase: 
Plet de 4 overgebleven staartjes (snijd ze aan de binnen kant van de 
“krul”een aantal keren licht in) en plet ze met de rugzijde in de panko. 
Bak in twee pannen à la minute de tartaarschijfjes (1,5 minuut per kant) 
en de gepaneerde staartjes (aan de paneerzijde goudbruin laten worden) 
in wat olijfolie. 

 
Opmaak: 
Leg midden op voor verwarmde drie gebakken tartaarschijfjes op een rijtje met 
1,5 cm tussenruimte. Schenk op elke schijf met de doseerfles een beetje van de 
donkere bisque. Spuit in de tussenruimten én aan weerszijden dopjes avocado 
crème. Leg daar de staartjes op met de gepaneerde zijde naar boven, Werk af 
met de beide soorten cress en serveer. 
Aan tafel wordt aan een zijde van het bord de bisque bijgeschonken. 
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Tagliatelle met pompoensaus, geitenkaas met truffel en Pecorino 
afgemaakt met gebrande amandelen. 
 
Ingrediënten voor 16 personen; 
 
600 gram pastabloem  
6 eieren 
zout 
2 sjalotten 
2 tenen knoflook 
grote tak met rozemarijn 
1 pompoen 
1 rode peper 
½ liter groenten bouillon 
500 gram geitenkaas 
slagroom 
zout en truffeltapenade 
pecorino om te schaven 
250 gram amandelen 
olijfolie; 
 
Maak een soepel en droog deeg van de bloem met de eieren en het zout, kneed 
het wel goed door! Zet in de koeling om even te rusten. 
Maak de groenten schoon en snijd dit klein. 
Fruit de ui met de knoflook, de rode peper en de rozemarijn aan in de olijfolie. 
Voeg de pompen toe en bak mee. 
Blus af met de bouillon en gaar met de deksel op de pan. 
Pureer en breng hoog op smaak. 
Doe de geitenkaas in de keukenmachine en draai fijn, voeg wat slagroom toe en 
zout en breng op smaak met truffeltapenade en doe in een spuitzak. 
Fruit in een dun laagje olijfolie de amandelen even aan en breng op smaak, laat 
wel even afkoelen voor het serveren. 
Kook de pasta al dente en giet af, vermeng direct met de pompoensaus. 
Draai er met een lange pincet een rol van en serveer op bord. 
Spuit er met de spuitzak wat toefjes geiten/truffelmousse om heen en schaf er 
lekker wat pecorino overheen. 
Evt afmaken met wat groene kruiden. 
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Wilde eend in z’n geheel gebraden, pootje en zuurkool geconfijt in 
ganzenvet. 
Eigen jus met Port en cranberries en puree van aardappel 
 
Ingrediënten voor 16 personen; 
 
8 wilde eenden 
blik met ganzenvet 
300 ml gevogelte fond 
2 kg verse zuurkool 
thijm, rozemarijn, kruidnagel, jeneverbes, laurier, knoflook peper en zout. 
2 kg aardappels 
roomboter 
Rode port 
500 gram cranberries 
 
Bereidingswijze; 
 
Snijd de poten van de eenden af en zet direct op in het ganzenvet. 
Braad de eenden in zijn geheel aan en laat rusten. 
Blus de pan af met rode port en de gevogeltefond en voeg de cranberries toe. 
Maak er een saus van. 
Schil en kook de aardappelen gaar, pureer met de pers en breng op smaak met 
zout en boter. 
Laat de zuurkool goed uitlekken, verwarm de kruiden melange in wat ganzenvet 
en voeg daarna de zuurkool toe, gaar hier de kool in. 
Vlak voor het serveren gaan de eenden ongeveer 10 minuten op 150 graden in 
de oven. 
Maak met stekers torentjes van eerst de puree, dan de zuurkool en daar op de 
eend, serveer de saus eromheen en het pootje er tegenaan. 
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Parfait van kaneel met chocolade en een jasje van amandelen, 
gepocheerde peer en crème anglaise met balsamicostroop 
 
Ingrediënten voor 16 personen; 
 
4 eieren 
4 eidooiers 
600 ml slagroom 
200 gram suiker 
2 el kaneelpoeder 
100 gram amandelen geschaafd 
poedersuiker 
pure chocolade 
16 stoofpeertjes 
1 liter water 
500 gram suiker 
2 stengels sereh 
5 blaadjes citroenblad 
1 rode peper 
2 el vanille suiker 
stukje gember 
 
Bereidingswijze; 
 
Klop de eieren met de eigeel en de helft van de suiker au-bain-marie op tot het 
dikker wordt en klop daarna koud in de Kitchenaid. 
Klop de slagroom stijf met de overige suiker en meng daar de kaneel door. 
Meng het eimengsel erdoor en stort in een driehoek vorm met daarin passend 
slagersfolie. 
Bruneer de amandelen kort in een droge pan of even met iets poedersuiker en 
zet apart voor later. 
Maak van het water suiker en de overige specerijen een suikerstroop. 
Schil de peertjes en haal met de Parisienneboor het klokhuis eruit en pocheer de 
peren in de suikerstroop. 
 
Creme anglaise; 
 
Verhit in de thermoblender 750 ml melk met het merg van 1 vanillestokje, 150 
gram suiker een el vanille suiker en 200 gram eigeel. 
Stel de blender in op 80 graden en laat draaien. 
Koel snel terug en doe in een spuitflesje. 
 
Opmaak; 
 
Haal de parfait uit de vorm en spuit er gsmolten chocolade overheen uit een 
cornetje, stooi daar de amendelen over en snijd in plakken. 
Serveer op bord tegen het peertje aan, daaromheen druppels can de creme 
anglaise met daarin een druppel balsamico stroop, haal er op het laatste de 
achterkant van een sate prikker door. 



 
 

© 2015 KOKSGASTEN. KOOKCURSUSSEN EN SPECIALE KOOKPROJECTEN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


