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Vichyssoise van aardappel met Ras el Hanout olie en garnalen 
 
Ingrediënten voor 16 personen; 
 
6-8 middelgrote aardappelen ( Opperdoezer Ronde) 
2 tenen knoflook 
1 liter groentenbouillon 
150 ml room 
peper en zout 
100 ml olie 
2 el Ras el Hanout 
kruiden ter garnering 
250 gram garnalen 
 
Bereidingswijze; 
 
Schil de aardappelen en zet op met de knoflook in de bouillon. 
Kook de aardappelen zachtjes gaar en pureer in de thermoblender. 
Breng op smaak en voeg wat room toe, zet nu direct in een grote ovenschaal in 
de koeling om af te koelen. 
Verwarm de helft van de olie zachtjes en voeg de Ras el Hanout toe, als de 
kruiden goed zijn opgelost van het vuur af en de overige olie erdoor. 
Snijd de garnalen grof en verdeel over de kleine schaaltjes. 
Giet de soep erover en druppel met een lepel de olie erop. 
Garneer met kruiden en serveer uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

© 2017 KOKSGASTEN. KOOKCURSUSSEN EN SPECIALE KOOKPROJECTEN 

 

Stol van gerookte zalm met jonge geitenkaas spinazie en gekookt 
ei. 
 
Ingrediënten voor 16 personen; 
 
1 pak Pizzadeeg 
300 gram dunne plakken gerookte zalm 
6-8 eieren  
150 gram spinazie 
1 uitje met een teentje knoflook 
150 gram jonge geitenkaas 
peper en zout 
venkelzaad 
1 ei om te besmeren 
 
Bereidingswijze; 
 
Kook de eieren zacht ( 6 minuten in kokend water) 
Spoel ze goed koud en pel voorzichtig. 
Snipper de ui en de knoflook en fruit aan in de pan, voeg de spinazie toe en 
daarna de geitenkaas, zet van het vuur af en roer het geheel glad en breng op 
smaak. 
Leg het vel deeg op vetvrij papier, snijd het in als een visgraat. 
Leg hier op dezelfde wijze de zalm op, in het midden het mengsel van spinazie 
met de geitenkaas, hierop de eieren. 
Vouw nu eerst de zalm dicht en daarna het deeg. 
Bestrijk het geheel met geklopt ei. 
Strooi er nu wat grof gehakte venkelzaad over met wat zeezout. 
Gaar het geheel ongeveer 20 minuten op 175 graden. 
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Ceasar Salade, gefrituurd henneneitje, zelf gerookte kippendijen 
en een dressing van ansjovis en gerookte olijfolie. 
 
Ingrediënten voor 16 personen; 
 
1 krop Romaine sla 
6 kropjes suikersla 
1 1/2 kg kippendijen 
16 henneneitjes 
bloem 
eieren 
paneermeel 
radijsjes 
5 rode uien 
1 el kummel 
witte wijn 
balsamicoazijn 
honing 
Parmezaanse kaas 
1 focaccia 
 
Bereidingswijze; 
 
Rook de kippendijen gaar in de rookoven en zet koud. 
Kook de henneneitjes 5 minuten, spoel koud en paneer a l’anglaise 
Snijd de rode uien in halve ringen en zet aan in de koekenpan.  
Voeg de kummel toe en bak flink aan, doe de honing erbij en laat kort 
carameliseren, blus af met de wijn en de balsamico en laat kort inkoken tot een 
uienmarmelade. 
Snijd de focaccia in reepjes en meng met wat olijfolie en zeezout. 
Bak krokant in de oven. 
 
Voor de dressing; 
 
10 ansjovisfilets 
2 eidooiers 
2 el mosterd 
1 el honing 
Worchestershiresaus 
50 ml witte wijnazijn  
250 ml gerookte olijfolie 
 
Pureer de ingrediënten in de keukenmachine en  voeg druppelsgewijs de olie toe 
tot er een gladde dressing ontstaat. 
 
Was de sla,snijd grof en maak aan met de dressing. 
Dresseer dit op een diep bord, verdeel de gerookt kip over de borden net zoals 
de uienmarmelade, schaaf met de truffelschaaf de radijsjes erover en de 
Parmezaanse kaas, als laatste de het gefrituurde ei doormidden en erop. 
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Pot-au-feu van vis en schelpdieren met belugalinzen. 
 
Ingrediënten voor 16 personen 
 
2 uien 
2 tenen knoflook 
10 tomaten 
2 winterpenen 
5 stengels bleekselderij 
peper, zout, laurier 
verse peterselie 
½ liter visfond 
1 tl cayenne peper 
paar draadjes saffraan 
2 kg mosselen 
1 netjes andere schelpjes 
1 kg kleine visjes 
500 gram beluga linzen 
 
Bereidingswijze; 
 
Fileer de vissen en bewaar de graten, snij de filets in kleine stukken. 
Was de schelpen en controleer of er schelpen gebroken zijn. 
Snipper de ui en knoflook en zet aan in de olie. 
Voeg de schelpen toe bak deze gaar, zeef het vocht en zet dit opnieuw op met de 
overige groenten en kruiden en de bouillon. 
Pluk de schelpen en reserveer er een aantal voor de garnering straks. 
Kook intussen de linzen in water met zout gaar en houd warm. 
Proef de pot-au-feu op smaak en gaar hier de visstukjes in. 
Verwarm op het laatst de schelpjes mee. 
Presenteer in een diep bord de linzen in een uitsteekring, garneer met schelpen 
en dresseer de overige ingrediënten eromheen. 
Maak af met verse kruiden. 
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Saltimboca van Joviander staartstuk, met Proscuitto, salie en 
Taleggio, krokante Polenta en zacht gestoofde venkel 
 
Ingrediënten voor 16 personen; 
2 kg staartstuk 
16 plakken Proscuitto 
Salie 
Taleggio 
1 kg Polenta 
2 grote takken rozemarijn 
4 tenen knoflook 
1 liter sterke bouillon/fond 
5 venkelknollen 
3 sinaasappels 
3 el venkelzaad 
1 liter bouillon 
1 ui met een teen knoflook 
 
Bereidingswijze; 
 
Snijd 16 dunne plakken van het staartstuk, plet voorzichtig met de vleeshamer. 
Leg er een paar blaadjes salie op, een plak Proscuittoen een stukje taleggio, rol 
het dan op en zet vast met een prikker. 
Braad rustig rondom aan in de boter, gaar a la minute in de oven vlak voor de 
uitgift. 
Fruit de knoflook en de fijn gesneden rozemarijn aan in de olie, blus af met 
sterke bouillon en voeg de polenta toe, kok het net beetgaar en stort in een 
ondiepe ovenschaal smeer het uit en zet snel koud. 
Snijd vlak voor de uitgifte in repen en bak flink aan in en pan met boter en olie. 
Snipper de ui en knoflook, zet zachtjes aan in de pan. 
Snijd het groen van de venkel en snijd de venkel in partjes, fruit deze even mee 
samen met de venkelzaad, rasp de schil van de sinaasappels fijn en pers ze uit, 
blus hiermee de venkel af en voeg wat bouillon toe. 
Kook in 20 minuten gaar en serveer met de polenta en het vlees. 
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Torta al limone met Italiaans schuim en basilicum siroop 
 
Ingrediënten voor 16 personen; 
 
200 gram boter 
300 gram koekjes 
50 gram suiker 
800 gram gecondenseerde melk 
8 eidooiers 
450 ml limoensap 
750 gram suiker 
200 ml water 
200 gram eiwit 
 
Voor de siroop; 
100 ml water 
100 ml limoensap 
175 gram suiker 
2 steranijs 
handje vol basilicum bladeren 
 
Bereidingswijze; 
 
Maal voor de bodem de koekjes met de suiker fijn in de keuken machine en roer 
er de gesmolten boter door, vet de vormen in met boter en doe op de bodem 
een bakpapier. 
Vul de vormen met een bodem van een halve centimeter ongeveer, laat 
opstijven in de koeling. 
Meng de gecondenseerde melk met de eidooiers en klop goed door, roer hierna 
de limoensap erdoor en vul de bakvormen hiermee. 
Bak gedurende 15-20 minuten op 180 graden en plaats daarna zsm in de koeling 
om op te stijven. 
Klop het eiwit op in een vetvrije kom van de Kitchenaid, kook intussen het water 
met de suiker op tot 121 graden en giet dit op de kloppende eiwitmassa. 
Klop het eiwit in de machine koud.  
Kook de ingrediënten voor de siroop op tot een fijne siroop ontstaat, voeg dan de 
basilicum toe en laat trekken, zeef dit voor het gebruik en dresseer om de taart 
heen! 
Haal de taart uit de vorm, spuit het Italiaans schuim op de taart en brand af met 
een gas brander. 
Snijd in punten en serveer met de basilicumsiroop. 
  
 
 
 
 
 


