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Jumbo garnalen in Tempura   
 
Ingrediënten (4 personen): 
 
8 Jumbogarnalen gepeld en darmkanaal verwijderd, maar met staartstuk ijskoud water 
100 g tempurameel 
Bloem 
peper en zout 
fles zoete chilisaus satéstokjes 
 
Verhit de olie voor op 180 °C. 
Pel de garnalen, maar laat de staartstukken eraan zitten. Snijd de garnalen op de rug 
open en verwijder het darmkanaal. 
 
Steek er een satéstokje door om ze recht te houden. 
 
Meng het tempurameel met zoveel ijskoud water tot er een mooi, klontvrij beslag 
ontstaat. Breng op smaak met peper en zout. 
Wentel het garnalenvlees door de bloem. Haal ze door het tempurabeslag en frituur ze op 
180 °C tot ze goudbruin zijn. 
Houd het stokje even vast als de garnaal in het frituur zit en laat dan los, dan plakt de 
garnaal niet aan het mandje. 
 
Laat ze uitlekken op keukenpapier en haal het satéstokje eruit. Leg ze op een bordje, of 
zet ze in een glaasje en doe een klein toefje chilisaus in het kommetje, of op het bordje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

© 2017 KOKSGASTEN. KOOKCURSUSSEN EN SPECIALE KOOKPROJECTEN 

 

 
 
 
Crème van pastinaak met witte couverture, gegratineerde 
aardappeltjes en met een rundvlees tartaartje met oester. 
 
Voor 4 personen. 
crème pastinaak 
800 gr pastinaak, geschild 
25 gr witte chocolade, fijn gehakt 
2 dl slagroom 
1 mespu. gemalen karwijzaad  
1 mespu. Gemalen foelie 
 
Tartaar.                                                   
1 eierdooier  
1 theel. Mosterd 
1 eetl.rode wijnazijn  
1 eetl. Olijfolie 
1 theel. Sesamolie 
1 eetl. Crème fraiche 
350 g runderlende,  
1 theel. Geroosterd sesamzaad 
2 platte oesters, fijngesneden 
1 theel. Fijngesneden bieslook 
1 theel. Fijngesneden basilicum 
1 gezouten ansjovis filets, in fijne         
reepjes  
 
Bereiding: 
Snijd voor de crème de pastinaken in fijne blokje van 1x1 cm en doe ze met room in een 
pan. Breng ze aan de kook en laat ze 15 min. op laag vuur garen. Wrijf de pastinaak met 
het kookvocht in een keukenmachine glad. Roer de witte chocolade, kummel en folie 
door de puree. De puree moet mooi glad zijn, verdun hem eventueel met een extra 
scheutje room. 
 
Roer voor de tartaar de eidooier met de mosterd en wijnazijn glad. 
Voeg druppelsgewijs beide soorten olie al roerend toe tot het gladde saus is. Roer ook de 
crème fraise erdoor. 
 
Snijd het rundvlees in dunne plakken, de plakken in dunne repen en die daarna in fijne 
blokjes. U kunt het rundvlees het beste tussendoor steeds 10 min aanvriezen zo dat het 
vlees goed te snijden is en mooi van structuur blijft. 
 
Verwarm de oven op 180 c. 
Snijd voor de garnering de aardappelen in korte plakjes van 3 mm dik en kook ze in ruim 
water met weinig zout gaar. Giet het water af en laat de aardappelplakjes droogstomen. 
Leg de plakjes aardappel naast elkaar op een bakplaat en bestrooi ze met de kaas 
Die met de gehakte ansjovis is vermengd. Laat de aardappelplakjes in de oven of grill 
goudbruin worden.  
Maak de blokjes tartaarvlees aan met mosterd-azijnsaus en breng ze op smaak met het 
sesamzaad, de gehakte oester en de fijngesneden kruiden. Doe dit vlak voor het 
serveren om verkleuring van het vlees door de zuren te voorkomen. 
 

 
Garnering 
4 aardappelen, ratte, goed gewassen 
50 g Reypenaer kaas VSOP, geraspt. 
1/2 gezouten ansjovisfilet (uit een 
potje) ragfijn gehakt 
12 dunne plakjes wintertruffel 
Olijfolie 
Enkele sprietjes bieslook 
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Presentatie: 
Leg de warme aardappelplakjes afwisselend met plakje wintertruffel aan de linkerkant 
van het bord en aan de andere kant een dikke reep pastinaakpuree. Vorm quenellies van 
de tartaar, zet er drie op elk bord op de pastinaakpuree en leg er een sprietje bieslook 
op. 
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Terrine van zeewolf en zalm    
8 personen  
 
Ingrediënten; 
700g zeewolf filet 
300g verse zalm (zonder graat) 
7 1/2 dl visbouillon  
30g boter  
30g bloem 
gelatine (4,5 blaadjes) 
220 dl slagroom 
300 g verse Belgisch wilde spinazie  
2 bosjes dille  
1 potje zalm eitjes 
 
Voor de saus: 
spinazie 
sjalotjes  
dille 
 
Bereidingswijze: 
 
Snijd de zeewolffilet in stukken en de zalm in repen. Leg de beide vissoorten in het 
bovenste deel van 
een stoompan en vul het onderste deel met de visbouillon. Stoom de vis gaar in 10 
minuten.  
Week de gelatine 10minuten in koud water. 
 
Maak nu eerst van de bouillon een witte velouté saus. Smelt de boter en roer er de 
bloem door. 
 
Giet er onder goed roeren met een garde, beetje bij beetje 1 dl visbouillon bij.  
Laat dit tot een saus binden.  
Los de uitgeknepen galantine op in deze warme saus. 
 
Was de spinazie zorgvuldig en houd de blaadjes op een schuimspaan 2 minuten in 
kokend water. 
Spoel ze dan af onder een koude kraan.  
 
Doe de saus met de stukken tarbot in een keukenmachine en maak alles zeer fijn.  
Laat de massa onder regelmatig roeren koud worden.  Klop de slagroom stijf. 
Schep de vismassa door de slagroom. Breng dit geheel op smaak met peper en zout. 
 
Bekleed een ingevette vorm voor een cake met blaadjes spinazie. Schep de helft van de 
vismassa 
in de vorm. Verpak de reepjes zalm ook in blaadjes spinazie. Leg ze in de lengte in de 
vorm en schep er de rest van de tarbotmousse op. Dek het geheel af met spinazie en 
laat de visparfait in de koelkast 
opstijven.  
 
Voor de saus: 
Sjalotjes fijngehakte in koekenpan fruiten spinazie er bij even bakken. 
In de keuken machine fijn malen, breng op smaak met zout en peper en laten afkoelen .  
Op bord een schep spinazie en het bord rond draaien tot het helemaal groen is 
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Neem de parfait van tarbot uit de cakevorm. Snijd hem met een elektrisch mes in 
plakken 
van 1 cm. Leg op ieder bordje een plak van de parfait en schenk er iets van de saus 
omheen. 
Garneer ieder bordje met een takje dille en zalm eitjes en dille. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

© 2017 KOKSGASTEN. KOOKCURSUSSEN EN SPECIALE KOOKPROJECTEN 

 

Lamsnek, langzaam gegaard en lamszwezerik 

 
4 personen,  
 
Ingrediënten: 
4 lamsnekken 
600 ml zonnebloemolie 
6 teentjes knoflook 
3 eetl. Korianderzaad 
4 takjes tijm 
4 takjes rozemarijn 
5 stuks steranijs 
Zout 
 
 
Lamszwezerik: 
4 stuks lamszwezerik 
1 liter groentebouillon 
2 eieren  
200 gr cornflakes 
10 gr bloem  
 
 
 
Bereiden 
De lamsnekken op maat snijden in een rechthoek  
Bij serveren leg de Lamsnek in een koekenpan met wat roomboter dat het een korstje 
krijgt. 
 
Lamszwezerik: 
De zwezerik met koud water met wat zout spoelen. 
Breng de groentebouillon in een hoge pan aan de kook. Leg de zwezeriken erin en breng 
de bouillon weer aan de kook. Neem de pan van het vuur en laat de zwezeriken 20 min. 
In de bouillon afkoelen. Haal ze uit de bouillon en pelde vliezen en de stukjes van de 
lobben. Zet de schoongemaakte zwezeriken koud. 
 
Maal de cornflakes in een keukenmachine fijn 
Verhit vlak voor het opdienen frituurolie op 200 C. Sla de eieren in een diep bord los, 
Haal de zwezerik lobben door de bloem, dan door het ei en als laatste door het 
fijngemalen cornflakes. Frituur ze in de hete olie goudbruin. 
 
Knolselderij crème :                                                                                                                                            
Kook 500 gram grof gesneden knolselderij met 2 aardappelen gaar in water met zout. 
Giet de selderij af en laat het goed uitwasemen. Draai het in de keukenmachine tot een 
zeer fijne puree. Monteer de puree met boter en wat room en breng op smaak met peper 
en zout 
 
Bieten:  
Boen de bietjes af onder stromende kraan verwijder het eventuele blad breng in een pan 
een ruime hoeveelheid water met een scheutje azijn aan de kook en doe de bietjes in de 

1 Knolselderij   
2 aardappelen                                                                                                                                       
room                                                                                                                                                 
boter 
2 gele bietjes klein 
4 Chiogga bietjes klein 
12 kleine worteltjes 
1 bosje radijs 
2 aardperen 
 
saus: 
1 potje vleesfond 380cl 
100 ml. rodewijn 
50 ml port 
4 takjes tijm 
3 tenen knoflook 
3 eetlepels honing 
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pan kook ze gaar +/-1 uur hangt af van de grote en laat ze afkoelen en stroop het vel 
van de bieten, snijd ze vervolgens partjes.  
Stoof de bietjes net voor het serveren even in de boter. 
 
Radijs geschaafd 
 
Kleine worteltjes 
Koken in water 
 
 
Aardperen koken en plakje bakken 
Heb je wat oudere aardperen liggen, dan kun je ze beter eerst even schillen, maar als je 
ze eerst even kookt of stoomt (een paar minuten), dan trek je daarna de schil er erg 
makkelijk af.  
Schil de aardperen met een dunschiller en snijd in plakjes van 2 mm. Verhit de olie in 
een ruime koekenpan en bak de aardpeer in 12 min. gaar en krokant. Laat uitlekken op 
keukenpapier. 
 
Rode wijnsaus 
Breng de rode wijn met de vleesfond aan de kook en laat deze ongeveer 15 minuten 
(1/3) inkoken. Voeg de tijm, port, honing en knoflook toe. +/- 15 min door koken zeef de 
vloeistof breng op smaak met peper en zout. 
Bind de saus door kleine klontjes koude boter er langzaam doorheen te kloppen.  
 

 
Voor serveren. 
Serveer op een rechthoekig bord links de Lamsnek onder een hoek met daar voor de 
saus zie foto. 
Rechts een streep knolselderij puree daar op de kleinen worteltjes 2 kleine rode bietjes 
en een gele biet door gesneden dan schijfjes aardpeer en geschaafde radijs 
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Mousse van espresso met gelei van whisky 
roomijs van winterspecerijen   
 
 
Mousse van espresso:  
3 kopjes espresso 
15 gram kristalsuiker  
20 gram eierdooier  
3 blaadjes gelatine  
150 ml slagroom  
50 g kookschuim (0,5 dl water, 50 g suiker,) 
2 eiwitten 
 
Gelei van Laphroaig: 
1 dl Laphroaig (Schotse whisky) 
25 gram suiker  
1kook blaadje gelatine 
 
Karamel: 
125 gr suiker 
paar druppels citroensap 
 +/- 40 ml slagroom 
 
Karamel 
Maak een karamel van de suiker, citroensap en 2 eetlepels water. Slagroom warm maken 
en erbij gieten, dan de karamel doorroeren. De karamel moet stroperig zijn. Pas op, het 
is heet! Laat afkoelen. 
 
Mousse van espresso 
Kookschuim: kook 0,5 dl water samen met 50 g suiker tot stroopdikte. Klop 2 eiwitten 
stijf met behulp van een garde. Voeg onder voortdurend kloppen druppelsgewijs de hete 
suikersiroop toe. Klop het schuim op gecruised ijs koud. 
 
Klop intussen de slagroom tot yoghurtdikte en zet deze koud. Laat 3 blaadjes gelatine in 
koud water weken. Roer de espresso, de suiker en de eierdooier door elkaar en verwarm 
dit tot 80ºC. Voeg de gelatine toe. Laat het onder voortdurend roeren afkoelen totdat de 
massa lobbig begint te worden. Roer het kookschuim en de geslagen slagroom erdoor. 
Giet de mousse in ringen (om de rand bakpapier) met een doorsnee van ca. 4 cm en een 
hoogte van ca. 4 cm. Zet afgedekt in de koelkast. 
 
Gelei van Whisky 
Week 1 blaadje gelatine in koud water. Los al roerende de suiker op in de whisky. 
Verwarm de whisky tot 50ºC en flambeer de whisky zodat de alcohol verdampt. Voeg de 
gelatine toe. Laat de gelei afkoelen tot ongeveer 15ºC en verdeel de gelei over de 
mousse. 
 
Specerijenroomijs  
Hak de specerijen in grove stukken. Verhit de melk en room, en de specerijen op laag vuur 
in een steelpan. Haal de pan van het vuur en laat de melk roommengsel 30 minuten in 
trekken.  
Voeg de melk, en de room al roerend bij de eierdooiers en suiker en roer op laag vuur tot 
dat het mengsel iets dikker wordt. (Het moet aan de achterkant van een houten lepel 
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blijven hangen).  
Zeef de compositie. Laat afkoelen en draai de compositie in de sorbetière tot ijs.  
Zet het afgedekt in de vrieskast.  
 
Voor het serveren:  
Maak een streep van karamel op een rechthoekig bord schuif de ringen van de mousse 
en zet met behulp van een paletmes de mousse op de karamel streep en ontdoe ze van 
bakpapier . Draai met een ijslepel bolletjes van het roomijs. Leg het bolletje op de 
karamel streep. 
 
 
  


