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Soepje van knolselderij en Westmalle Triple, pareltje van 
geitenkaas en gefrituurde prei 
 
Ingrediënten voor 16 personen; 
 
½ knolseldereij 
1 liter groentenbouillon 
1 ui 
1 teentje knoflook 
1 tak rozemarijn 
blaadjes laurier 
200 gram creme fraiche 
2 flesjes Westmalle Tripel 
1 wit van prei 
jonge geitenkaas 250 gram 
truffelpasta 
 
 
Bereidingswijze; 
 
Snipper de ui, knoflook en snijd de rozemarijn. Zet dit zachtjes gedurende een 
aantal minuten aan in de roomboter. 
Snijd de knolselderij in blokjes en voeg toe. 
Voeg de laurier toe en blus af met de groentenbouillon. 
Kook de selderij gaar in 20 minuten en pureer met de staafmixer. 
Voeg nu het bier en de creme friache toe, proef op smaak. 
Snijd de prei in de lengte in lucifertjes en frituur op 160 graden licht bruin, breng 
op smaak met zout. 
Meng geitenkaas met een lepeltje truffelpasta en maak er mini balletjes van. 
Serveer de soep in een glaasje, doe er een pareltje geitenkaas in en garneer met 
de gefrituurde prei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

© 2016 KOKSGASTEN. KOOKCURSUSSEN EN SPECIALE KOOKPROJECTEN 

 

Mini kroketje van roodbaars met rivierkreeftjes en een crème van 
ansjovis en dragon 
 
Ingrediënten voor 16 personen; 
 
500 gram roodbaarsfilet 
150 gram rivierkreeftjes 
50 gram boter 
60 gram bloem 
250 ml visfond 
250 ml room 
eiwit 
paneermeel 
1 blikje ansjovis 
3 el gehakte dragon 
3 el mayonaise 
 
Bereidingswijze; 
 
Smelt de bloem in de pan op een laag vuur, zeef de bloem in de pan erbij en 
maak een roux. Gaar deze zachtjes en blus af met de visfond. 
Kook dit al roerend op en voeg de room toe, proef op smaak. 
Snijd de roodbaars in kleine blokjes zonder de huid. 
Snijd ook de rivierkreeftjes fijner en meng dit door de ragout. 
Smeer dit op een bakplaat en laat in de koeling snel koud worden. 
Hak de dragon fijn met de ansjovis en roer hier de mayonaise door en zet dit 
apart. 
Rol een klein kroketje eerst door de bloem, dan door het eiwit en als laatste door 
het paneermeel, frituur dit goudbruin en serveer met de ansjovis mayonaise. 
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Worstje van zalm en Nori, wilde spinazie met gerookte olijfolie en 
nootje zalm koud gerookt en sousvide gegaard met een espuma 
van kurkuma en sereh 
 
Ingrediënten voor 16 personen; 
 
5 plakken gerookte zalm 
500 gram zalmfilet 
nori vel 
olijfolie 
16 nootjes zalm  
1 kg wilde spinazie 
1 ui en 2 tenen knoflook 
400 ml room 
3 el kurkuma 
2 stengels sereh 
scheutje gembersiroop 
zout 
cressen 
 
Bereidingswijze; 
 
Maal 500 gram zalmfilet in de keukenmachine fijn en breng op smaak met P en Z 
Leg plasticfolie op de werkbank en daarop slagersfolie. 
Leg hier de plakjes gerookte zalm op en een vel nori. 
Spuit hier de zalmfarce op en rol het op tot een worstje. 
Gaar in de stoomoven met een kern van 78 graden en zet in een bak koud water 
in de koeling. 
Smoor in wat olie de kurkuma met wat sereh en een blaadjes djruk perut, voeg 
de room toe en wat zout en een scheutje gembersiroop, zeef in de sifon en zet in 
de koeling met 2 patronen. 
Doe 250 ml olijfolie in een halve gastronorm bak. 
Leg de nootjes zalm op een geperforeerd rooster en rook gedurende 20 minuten 
samen met de olie op 30 graden. 
Vacumeer de zalm nu met een paar lepels gerookte olie en gaar a la minute op 
50 graden met stoom gedurende 10 minuten. 
Fruit de ui en knoflook aan in de andere gerookte olie en smoor hier de spinazie 
in aan. 
Serveer de spinazie met een worstje, de gerookte zalm en garneer met de 
espuma en wat cressen. 
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In bokbier gegaard konijn, in een reuzen ravioli met een saus van 
pompoen en truffel en gefrituurde salie met een bokbier stroopje 
 
Ingrediënten voor 16 personen; 
 
1 ½ kg konijnenbout 
bokbier 
kruiden; rozemarijn, knoflook, salie, laurier 
Peper en zout 
1 ui en 2 tenen knoflook 
1 Hokaido pompoen 
1 rode peper 
1 stukje gember 
1 liter sterke groenten bouillon 
1 el truffelpasta 
150 gram jonge zachte geitenkaas 
200 gram suiker 
400 gram bloem 
4 eieren 
scheutje olijfolie 
zout 
 
Bereidingswijze; 
 
Snijd het vlees van de bouten en snijd het in stukjes, breng op smaak met peper 
en zout en bak het in een braadpan met roomboter. 
Hak de kruiden grof en bak dit even mee, blus af met het bokbier en gaar het 
vlees. 
Maak ondertussen het deeg van de bloem, eieren, zout en olijfolie en laat even 
rusten. 
Snijd de ui, rode peper, gember en knoflook en zet dit aan in een soeppan. 
Snijd de pompoen doormidden, verwijder de pitten en snijd de pompoen in 
stukjes, bak deze ook even mee. 
Blus af met de bouillon en kook gaar, pureer met de staafmixer en breng op 
smaak, voeg op het laatst de truffelpasta toe. 
Haal het vlees uit het bier als dit gaar, snijd het fijn, meng het met een beetje 
zachte geitenkaas en zet koud weg. 
Rol het deeg uit en maak er reuzen ravioli van met de konijnen vulling. 
Blancheer deze en spoel koud. 
Smelt de suiker en laat licht carameliseren, voeg het kookvocht toe en maak er 
een stroop van. 
Bak de ravioli op in de olie met salie, serveer met de pompoensaus en een 
streepje van de stroop! 
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Gebakken patrijs met wilde paddenstoelen, aardappelkroketjes, 
loempia gevuld met paddenstoelen en five spice en een eigen jus 
gemonteerd met eendenlever 
 
Ingrediënten voor 16 personen; 
 
8 patrijzen ( roodpoot ) 
Wups 
Blikje tomatenpuree 
Rode wijn 
Groene kruiden 
Gemengde paddenstoelen 
Kruimige aardappels 
Loempiavellen 
Five spice powder 
Eendenlever 
Ui en knoflook 
 
Bereidingsijze; 
 
Braad de patrijzen aan in een braadpan met boter, laat even rusten en snijd de 
borsten ervan af. 
Hak de karkassen grof en zet dit in dezelfde pan extra aan. 
Voeg tomaten puree toe en bak even mee, voeg nu de gesneden WUPS toe en 
groene kruiden en blus af met rode wijn. 
Voeg groenten bouillon toe tot de karkassen net onderstaan en laat trekken. 
Kook de aardappels in de schil en laat uit stomen, pel de schil eraf en pureer 
door de knijper, breng op smaak met peper, roomboter, zout en fijngehakte 
rozemarijn. 
Pers dit door de kroketten pers en zet koud. 
Paneer dit als het koud is met eerst bloem, dan geklopt ei en dan paneermeel. 
Frituur a la minute 
Maak de paddenstoelen schoon en snipper de ui en knoflook, bak dit a la minute 
en voeg op het laatst wat vers gehakte peterselie toe. 
Zet en klein deel van de paddenstoelen eerst even los aan en voeg wat five spice 
toe, zet dit koud en maak er samen met wat gesneden eendenlever loempia’s 
van, frituur a la minute. 
Zeef de fond en laat deze flink inkoken, monteer met roomboter en eendenlever. 
Gaar de patrijs in een warme oven, 100 graden met een kern van 62 graden. 
Serveer de patrijs op de paddenstoelen met de loempia en de kroketjes en de jus 
ernaast. 
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Hazelnoot merengue, boter crème met noisette en plakjes banaan, 
parfait van pindakaas en siroop van mint 
 
Ingrediënten voor 16 personen; 
 
300 gram hazelnoten 
40 gram poedersuiker 
225 gram eiwit 
300 gram basterdsuiker 
1 vanille stokje 
½ tl azijn 
 
Maal de hazelnoten fijn met de poedersuiker, ontvet de kom van de kitchenaid 
en klop het eiwit stijf, voeg voorzichtig de basterdsuiker toe. 
Meng nu het merg van de vanille en de azijn erdoor samen met de gemalen 
noten. 
Spuit pp 2 kleine rondjes op een siliconen vel en bak in de oven op 105 graden 
met 0 % luchtvochtigheid gedurende 2 uur. 
Laar afkoelen voor je het verder verwerkt. 
 
Voor de boter crème; 
200 gram hazelnoten 
100 gram suiker 
400 gram boter  
 
Brand in een droge pan met antiaanbaklaag de hazelnoten, als ze licht bruin zijn 
de suiker toevoegen  en laten carameliseren. 
Laat afkoelen op vetvrij papier en draai fijn in de keuken machine. 
Klop de boter op en voeg op het laatst de gemalen noten toe. 
 
Voor de mint siroop; 
 
200 gram water 
200 gram suiker 
mint 
 
Kook de suiker met het water op en laat afkoelen, als het afgekoeld is de fijn 
gesneden mint erdoor mengen 
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Voor de parfait van pindakaas; 
 
8 eidooiers ( 200 gram ) 
150 gram suiker 
2 el vanillesuiker 
1 stokje vanille 
250 gram pindakaas 
400 ml room 
500 ml volle melk 
 
Klop de eieren met de suiker op, verwarm de melk en laat hier de vanille in 
trekken. Voeg toe aan de geklopte eieren en gaar dit langzaam. 
Klop intussen de slagroom stijf. 
Los de pindakaas op in het eimengsel en zet koud. 
Als het mengsel koud is spatel dan de room erdoor en vries in. 
 
Garnering; 
 
Leg een plakje merengue op het bord, spuit er een dun laagje boter crème op en 
leg daar de plakjes banaan op. 
Spuit weer wat crème erop en dan een plak van de parfait, dan de andere 
merengue, laat er vlak voor het serveren wat mint siroop over vloeien 
 


