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Bereidingen van inktvis en watermeloen, 

crème van courgette en peterselie 

mayonaise  
Ingrediënten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gevulde inktvis 
50 gr  couscous 
30 gr veldsla 
5 gr  peterselie 
1/5  courgette 
25 gr  pijnboompitten 
1 zilveruitje 
sap van ¼ citroen 
peper 
zout 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderdelen op het bord 

 Gevulde inktvis 

 Confit van inktvis Escabeche stijl 

 Gefrituurde tentakels van inktvis 

 Crème van courgette 

 Gekonfijte schil van watermeloen 

 Gegrilde watermeloen 

 Peterselie mayonaise 

 Shiso purple 
 
Bereidingswijze 
 
Maak de inktvis schoon. Leg de inktvis op een snijplank en trek 
de tentakels recht, zodat ze in 1 lijn liggen. Pak de kop met de 
tentakels vast en trek hier voorzichtig in een vloeiende beweging 
de ingewanden uit de tube. Snijd de tentakels net boven de 
ogen af. Verwijder de snavel en het kraakbeen uit de tube. Trek 
de vleugels van de tube en verwijder het vlies van de buitenkant 
van de vis. Spoel af en dep droog. 
 
Gevulde inktvis 
Rooster de pijnboompitten in een droge koekenpan enkele 
minuten totdat ze lichtbruin zijn. 
Wel de couscous in 75  gr warm water. Gebruik ongeveer 2/3 
voor de vulling van de inktvis. 
Hak de blaadjes van de veldsla fijn 
Snijd de peterselie fijn 
Snijd de courgette brunoise 
Snijd het zilveruitje fijn 
Bak het zilveruitje even kort aan en voeg op het laatste moment 
de courgette toe. Haal van het vuur en meng met de couscous, 
pijnboompitten, veldsla en peterselie. Breng op smaak met 
citroensap,  peper en zout. 
 
Vul de inktvis losjes met dit mengsel. 
Bereid de gevulde inktvis 6- 8 minuten in de voorverwarmde 
oven op 170 graden. 
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Confit van inktvis 
1 teen knoflook 
1 kleine ui 
1 dl witte wijn 
sap van 1 citroen 
½ dl olijfolie 
peper 
zout 
 
Gefrituurde inktvis 
1 dl zonnebloemolie 
30 gr bloem 
peper 
zout 
 
Crème van courgette 
100 gr courgette 
1 ui 
1 dl gevogeltefond 
50 ml witte wijn 
peper  
zout 
 
 
Schil watermeloen 
watermeloen (schil) 
1 dl water 
100 gr suiker 
1 dl rijstazijn 
 
 
 
 
Gegrilde watermeloen 
watermeloen 
 
 
 
 
 
Peterselie mayonaise 
20 gr platte peterselie 
1 dl olijfolie 
2 eidooiers 
1 tl Dyonmosterd 
1 el wittewijn azijn 
0,5 el water 

Confit van inktvis Escabeche stijl 
Snijd de tubes die niet gebruikt worden om te vullen in ringen. 
Snipper de ui en hak de knoflook fijn. Zweet deze aan in een 
scheut olijfolie en voeg de inktvis toe.  
Voeg de witte wijn toe en konfijt de inktvis voor ongeveer 20 
minuten. Breng op smaak met citroensap,  peper en zout. 
Voeg de rest van de olijfolie toe. 
 
 
Gefrituurde inktvis 
Verhit de zonnebloemolie. 
Kruid de bloem met peper en zout en haal de tentakels door het 
mengsel. Frituur de tentakels kort. 
 
 
Crème van courgette 
Schil de courgette en haal de zaadlijst eruit. Snijd de courgette in 
blokjes en snipper een ui. 
Zet  de ui aan in wat olijfolie en voeg daarna de courgette toe. 
Blus af met een witte wijn en voeg de gevogeltefond toe zodat 
de blokjes onderstaan. Kook gaar en giet af, bewaar het vocht. 
Draai de courgette glad in de blender en voeg zo nodig wat 
vocht toe voor een gladde massa. Breng op smaak met peper en 
zout. 
 
Gekonfijte schil van watermeloen 
Schil de groene schil van de watermeloen met een dunschiller. 
Snijd nu van het witte gedeelte een laag van ongeveer 2 cm af. 
Breng het water met de suiker en de azijn aan de kook 
Snijdt vierkantjes van ongeveer 1,5 cm van de schil en voeg deze 
aan het vocht toe. Laat 20 minuten koken tot de schil 
transparant is. Laat de schil afkoelen in het vocht. 
 
Gegrilde watermeloen 
Snijd 3 langwerpige plakken van de watermeloen van ongeveer 2 
cm breed en 8 cm lang. Laat de plakken onafgedekt ‘drogen’ in 
de koelkast. Gril de plakken vlak voor serveren aan beide kanten 
en verdeel de plakken ieder in 4 gelijke delen zodat er 4 
vierkanten ontstaan. 
 
Peterselie mayonaise 
Maak eerst de peterselie olie.  
Blancheer kort de peterselie en koel terug. Knijp het vocht eruit 
en hak zeer fijn. Draai de olijfolie en de peterselie glad in de 
blender. Giet door een fijn zeefje. 
Doe de eidooiers in een hoge mengbeker en voeg de 
ingrediënten in de opgegeven volgorde toe. Voeg vervolgens de 
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¼ tl zout 
1/8 tl witte peper 
1,5 dl zonnebloemolie 
 

peterselie olie toe. 
Plaats de staafmixer net iets scheef op de bodem van de 
mengbeker. Trek vervolgens de staafmixer in een vloeiende 
beweging omhoog in de mengbeker. 
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Gevulde kwartel met diverse garnituren 
Ingrediënten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gevulde kwartel 
3 kwartels 
4 abrikozen 
1 aardappel 
6 plakjes spek 
 
Kwartel pootjes 
6 kwartel pootjes 
Olijfolie 
 
Saus van kwartel 
kwartel karkassen 
groente afsnijdsels 
0,5 dl rode wijn 
25 gr boter 
25 gr bloem 
zout 
peper 
 
Geroosterde 
kerstomaatjes 
9 kerstomaatjes 
2 tl olijfolie 
1 tl balsamicoazijn 
grof zeezout 
gemalen peper 
 
 
 

Onderdelen op het bord 

 Gevulde kwartel 

 Kwartel pootjes 

 Saus van kwartel 

 Geroosterde kerstomaatjes 

 Geglaceerde wortel 

 Gekonfijte aardappel 

 Aardappelchips 

 Zilveruitjes in rode wijn 
 
Bereidingswijze 
 
Ontbeen de kwartels zodat alle botjes eruit zijn. Laat het vel heel 
en houd de pootjes apart.  
 
Gevulde kwartel 
Hak de abrikozen fijn en snijdt de aardappel brunoise. Braad kort 
aan. Vul de ontbeende kwartels met het abrikozen/aardappel 
mengsel en rol deze op. Omwikkel de kwartel met spek. Zet 
eventueel vast met een cocktailprikker. 
Bak 20 minuten in voorverwarmde oven op 200 graden 
 
 
Kwartel pootjes 
Bak de kwartel pootjes in wat olijfolie mooi bruin en gaar. 
 
 
Saus van kwartel 
Braad de karkassen in de pan even aan. Blus af met rode wijn en 
doe in een hoge pan met 1 liter water. Vul aan met resten 
(zilver)ui, courgette en aardappel en laat rustig koken. 
Zeef de pan met kwartelkarkassen en groente. Kook de vloeistof 
zo nodig nog wat verder in. Breng op smaak met zout en peper 
en bind de saus met de boter bloem (beurre manie). 
 
Geroosterde kerstomaatjes 
Verwarm de oven voor op 150°C.  
Neem een vuurvast ovenschaaltje en leg er de kerstomaatjes in. 
Giet de olijfolie en balsamicoazijn over de tomaatjes. 
Strooi wat grof zeezout over de tomaatjes en wat peper uit de molen. 
Zet de schaal met tomaatjes 20 minuten in de oven. 
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Geglaceerde wortel 
1 winterpeen 
10 gr boter 
10 gr suiker 
1 el gevogeltefond 
2 el water 
 
Gekonfijte aardappel 
3 aardappelen 
1 teen knoflook 
1 dl olijfolie 
 
 
Aardappelchips 
1 aardappel 
1 dl olijfolie 
 
 
Zilveruitjes rode wijn 
6 zilveruitjes 
1 dl rode wijn 

Geglaceerde wortel 
Steek uit de winterpeen 6 cilinders en snijd deze in schijfjes van 
ongeveer 0,5 cm.  
Laat de boter in een pannetje smelten. Voeg de wortelen en de suiker 
toe en roer totdat de suiker gesmolten is. Voeg nu de fond en het 
water toe en wat peper en zout. Stoof de wortelen met de deksel van 
de pan in ongeveer 10 minuten gaar. Roer af en toe. 
 
 
Gekonfijte aardappel 
Steek 6 cilinders uit de aardappelen. Snijd 3 cilinders in een 2/3 + 1/3 
deel zodat 9 cilinders van 3 verschillende hoogten ontstaan. 
Verwarm de olie met zout en peper en een teen knoflook 
Doe de aardappelcilinders in de olie en laat op laag vuur konfijten. 
 
Aardappelchips 
Verhit de olijfolie. 
Schaaf de aardappel in dunne plakken, droog deze goed af en bak de 
plakjes in 2-3 minuten in de olie gaar en mooi van kleur. Laat de chips 
uitlekken en bestrooi met een klein beetje zout. 
 
Zilveruitjes in rode wijn 
Giet kokend water over de uitjes en laat dit 1 min staan. Laat de uitjes 
uitlekken en spoel ze af met koud water. Snijd de worteluiteinden er af 
en trek de buitenste schil er af met een mesje. 
Verwarm de rode wijn en laat de uitjes langzaam garen in de rode 
wijn. 
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 Panna cotta, taartje en karamel van appel; 

reductie van watermeloen en krokantje van 

couscous 
Ingrediënten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taartje appel 
60 gr boter 
100 gr bloem 
50 gr suiker 
1 ei 
25 gr pijnboompitten 
1 appel 
0,5 tl kaneel 
zout 
 
 
 
 
 
 
 
Panna cotta appel 
3 dl room 
2 el suiker 
1 zakje vanillesuiker 
2 el calvados 
1 bl gelatine 
10 gr boter 
10 gr rozijnen 
1  appel 
kaneel 
 
 
 
 

Onderdelen op het bord 

 Taartje van appel 

 Panna cotta met appel 

 Gekaramelliseerde appel met calvados 

 Reductie van watermeloen 

 Krokantje van couscous 
 
Bereidingswijze 
 
Taartje van appel 
Verwarm de oven op 180 graden. 
Week de rozijnen in water. 
Klop het ei los. Schil de appels en snij ze in kleine blokjes. Meng 
de appels met 0,5 eetlepel suiker, de pijnboompitten en de helft 
van het kaneel. 
Vet (muffin)vormpjes in met boter en bestuif met bloem. 
Maak het deeg door de boter, bloem, suiker, zout, de helft van 
de kaneel en de helft van het losgeklopte ei te kneden tot een 
samenhangend deeg. 
Rol nu 2/3 van het deeg uit en bekleed 4 vormpjes. Verdeel de 
appelvulling over de vormpjes. Rol nu de rest van het deeg uit en 
bedek de vormpjes kruislings met repen deeg. Bestrijk de 
appeltaartjes met het losgeklopte ei. Bak de appeltaartjes 
ongeveer 35 minuten in de oven. 
 
Panna cotta met appel 
Week de gelatine in koud water. 
Week de rozijnen 10 minuten in de calvados. 
Houd een klein deel van de appel apart voor de garnering. Snijd 
de rest van de appel brunoise. Bak deze zachtjes in de boter met 
1 eetlepel suiker. De boter mag niet bruin worden. Laat afkoelen 
en doe onderin glaasjes. 
Doe de room, 1 eetlepel suiker, de vanillesuiker en de calvados 
van de rozijnen in een pan en breng op zacht vuur aan de kook. 
Knijp het gelatineblaadje uit en los op in het roommengsel. Giet 
het roommengsel in de glaasjes en laat 2 uur opstijven in de 
vriezer. 
Snijd het resterende deel van de appel julienne. Garneer de 
panna cotta met wat kaneel, de rozijnen en de appel julienne. 
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Gekaramelliseerde 
appel 
35 ml calvados 
60 gr boter 
50 gr suiker 
1 appel 
 
 
Reductie watermeloen 
watermeloen 
sap van 1 limoen 
 
 
Krokantje couscous 
25 gr couscous 
1 eiwit 
10 gr suiker 

Gekaramelliseerde appel met calvados  
Schil de appel en boor uit met de parisienne boor. 
Bak de appel kort in 10 gr geklaarde boter. 
Voeg de suiker toe en laat zonder te schudden kort 
karamelliseren. Schud nu de appels zodat deze bedekt zijn met 
de karamel en blus af met de calvados. Kook eventueel nog een 
beetje in. Maak af met blokjes boter. 
 
Reductie van watermeloen 
Watermeloen vruchtvlees ontpitten en pureren in de blender. 
Reduceer in een pan tot een mooie gladde saus. Breng op smaak met 
limoensap. 
 
Krokantje van couscous 
Verwarm de oven op 100 graden. 
Gebruik de overgebleven couscous van het voorgerecht en meng 
met het eiwit (van het voorgerecht) en de suiker. Strijk uit op 
een siliconenmat tot dunne koekjes en droog ongeveer 1 uur in 
de oven. 

 


