
Courgettehoedjes met inktvistartaar begeleid met tentakels op rósti en

inkwiszalf

lngrediënten:

400gr aardappel
2 kleine ei

2 el peterselie

Peper, zout

Bereidingswijze:

Aardappelrtisti:
Rasp de aardappels en druk het vocht eruit in een doek. Mix met het
losgeklopte ei en de fijngehakte peterselie, peper en zout. Maak rondjes

en bak in een pan. Gaar ze enkele minuten per zijde en grilleer ze krokant
in de oven. Sn'rjd met een ring rondjes uit de rósti.

l teen knoflook I Verwijder de ingewanden. Bewaar de inkt (tbv ijs).

200mlvisfond I Doe het vlees van de pijlstaartinkilis en de tentakels in een vacumeerzak.

2 druppels tabasco I Voeg het volgende toe: visfond, knoflook, peper, zout en tabasco.

Peper, zout I Vacumeer en laat de zak in een bad van 59 graden Celsius gedurende 1

uur garen.

30 gram veldsla I elender de veldsla + peterselie. Houdt gedeelten apart voor de overige

Zonnebloemolie I recepten, en zet dit apart. Meng het restant met de gesnipperde knoflook.

% knoflookteen I Voeg olijfolie toe totdat een gladde dressing ontstaat. Breng op smaak.

Peper, zout

5O gram pijnboompitten I Geroosterde pijnboompitten:

I hoedje. Gebruik het restant van de courgette b'lj het hoofdgerecht.

I

20 gram peterselie I Veldsla/peterseliedressing:

I Rooster deze in een droge pan en gebruik zowel bij het voor/hoofd als

I nagerecht.

I

400gr pijlinktvis I lnkwis algemeen:

I lnkwiszalf:

I err""t de helft van het gegaarde inktvisvlees tezamen met het vocht tot

I een zalf. Breng op smaak. Voeg 1 à 2 eetlepels gekruimelde, uitgebakken

I ontbUtspektoe.

t1ei i MaYonaise:

12 plakjes courgette I Courgettehoedjes:
Peper, zout I aaf Ue plakjes kort. Breng op smaak. Snijd ze tot de helft in en draai tot

1el citroensap I Meng alles door elkaar in een smalle kom met de staafmixer.

100m1 zonnebloemolie
Peper, zout, tabasco

2 kerstrostomaat i lnkWistartaar:
2 takjes peterselie I Snil atte ingrediënten klein. Snijd de andere helft van het inkwisvlees dat

2 blaadjes veldsla I gegaard is klein.

%sjalot I tvteng de ingrediënten door elkaar en voeg er lel mayonaise aan toe.

l teen knoflook I Maak op smaak.

1 zilveruitje
Peper, zout



lnktvistentakels:
Bak de tentakels (die gegaard zijn) kort rondom. Breng op smaak.

Presentatie:
Zet de tentakels met de zalf op de róstischijf. Voeg de met de tartaar
gevulde hoedjes toe, dresseer met de dressing. Voeg baconkruimels +

pijnboom pitten toe (zie recept hoofdge recht).



Kwarteltrio "Vel over been" op couscous begeleid met uiencompóte en

gemarineerde watermeloen en tomaat

lngrediënten: I Bereidingswijze:

7 zilveruitjes I Uiencompóte:
3el balsamico azijn I Snijd het sjalot, 5 uitjes, abrikoos en rozijnen klein. Houd 2 zilveruitjes

Halve el bruine suiker I heel.

10gr abrikoos I Voeg alle ingrediënten bij elkaar en smoor deze in een beetje olie tot ze

10gr rozijn I gaar zijn.

1 sjalot I Haal de 2 uitjes eruit en doe de rest in een smalle kom en maak het fijn
met een staafmixer. Pel de 2 uitjes tot losse blaadjes.

3 kwartels I Kwartels + saus:

Peper, zout I Verwijder de pootjes en fileer hèt borsWlees. lndien nodig bijsnijden

2elolie I Separeer het haasje.

rest courgette I Verwijder het bovenste bot van het pootje. Schuif het vlees van de andere

1 ui I bot naar boven. Coupeer het bot.

100c1 rode wijn I Bestrooi het vlees met zout en peper naar smaak en trek het vrije vlees

4S0mlgevogeltefond I over het gecoupeerde bot. Ook indien nodig bijsnijden.

I Verwijder eventuele inhoud van het karkas. Hak het karkas desgewenst in

I klelnere stukjes.

I

Peper, zout I Zet de karkas en overgebleven vlees in weinig olie aan.

Voeg gesneden groente, courgette, ui toe. Zet dit ook aan. Blus af met
ongeveer 100c1 rode wiin en een potje gevogeltefond. Laat trekken. Zeef

de ingrediënten eruit en laat inkoken tot iets dikke saus.

Voor het uitserveren, braadt:
o Pootjes:6à Tminuten
o BorstÍilet:3 minuten
o Haasjes: 1à 1% minuut
o Borstfilet: fileren in 3 stukken.

Eventueel nazouten en peperen.

lkg watermeloen I Watermeloen:
3el balsamico azijn I Snij Ue watermeloen in blokjes en marineer deze in balsamico azijn voor

het uitserveren. Snij de watermeloen naar passende grootte. Gebruik de

rest van de meloen bij het nagerecht.

4 kerstrostomaatjes I Tomaatjes:
3el balsamico az'ljn I Uaak twee kleine sneetjes aan de bovenkant van de tomaatjes.
6elolie I Zet de tomaten in een menselvan balsamico azijn en olie.
Zout I Bestrooide tomaten met zout.

Zet de tomaten gedurende 1 uur in een oven van 100 graden Celsius.

Laat de tomaten afkoelen en pel deze.



12 appelplakjes I Gekarameliseerde appel:
2elsuiker I Snij appel in plakjes.

25ml calvados I Sat de appelplakjes in geklaarde boter
Bestrooi de appelplakjes met suiker.
Draai de appelplakjes en blus af met 25ml calvados.

Leg de partjes in een waaier van 3 plakjes.

T5grcouscous I Couscous:

lel courgette I Kook het fond met de tabasco. Voeg de couscous toe en laat garen. Bak de

20gr rozijnen I ontbijtspekplakken krokant en maak kruimels. 1 plakje is bestemd voor
20gr abrikoos I het voorgerecht.
3 kerstrostomaat I SnijU de rest van de ingrediënten heel fijn en zet aan in boter totdat deze

lel winterpeen J gaar zijn.

2 el peterselie I Voeg de groente + de bacon tog aan de gare couscous en breng op smaak.

2 elveldsla 
Il zilveruitje 
I

6 plakken ontbijtspek 
I

l50mlgroentefond 
I

50mlgevogeltefond 
I

3 druppels tabasco I

Peper, zout

Presentatie:
Drappeer de aardappelschijfjes. Vul een ring met de couscous. Daarop het

kwarterboutje. Zet de borstfilets daartegen met de haasjes. Vul beide

zijden met de watermeloenstukjes, de tomaatjes en de uiencompÓte.

Druppel de saus. Vul met wat blaadjes Shiso purple.



Geïnkt limoenijs met gegaarde appelbolleties, gemarineerde

watermeloen met een krokantje

lngrediënten: I Bereidingswijze:

100gr suiker I Weldadige fruitsaus met appelbolletjes:
restant meloen I Druk het restant van de meloen door een zeef en vang het vocht op.

20gr abrikoos I Maak suikerwater van 200m1 meloensap en 100gr suiker

20gr rozijnen I Wel de gedroogde fijngesneden abrikoos en rozijnen in warm water.
100m1 meloensap I Snij appelbolletjes.
Restant Jona Gold I tvteng suiker/meloen sap, gewelde fijn gesneden abrikoos, fijn gesneden

20ml calvados I rozijnen en voeg 20ml calvados toe en verwarm het geheel.

Giet het geheel samen met de appelbolletjes in een vacuumzaak.
Sluit de vacuumzak en gaar het geheel gedurende 30 minuten in een

waterbad van 85 graden Celsius. Zeef het vocht en houd de appelbolletjes
apart.
Kook hierna het vocht in tot het de gewenste dikte heeft.

l00mlwater
100gr suiker
400gr room
lnkt pijlstaartinktvis
2limoenen

lJs:

Maak suikerwater van 100m1 water en 100gr suiker.
Laat het suikerwater afkoelen'en meng het suikerwater met 400gr room.
Verhit het geheel tot 80 graden Celsius.

Meng de inkt van de pijlstaartinktvis met een weinig van de room. Filter

de donkere vloeistof en roer het gefilterde deel door de overige room.
Laat de room verder afkoelen en voeg het sap van 2 geperste limoenen

toe.
Draai ijs van de room.

50gr bloem I Kattentongen:
50gr roomboter I Verwarm de oven op 200 graden.

50gr poedersuiker I Doe de zachte boter in een kom

Vanille suiker I Zeef de poedersuiker en meng deze door de boter met een snuf zout en

l eiwit I de vanillesuiker

Snufje zout I Klop alles door elkaar.

I Ooe het eiwit erb'lj en klop het tot en luchtig mengsel.

Schep de gezeefde bloem door het beslag. Doe dit in een spuitzak en spuit
er vormen van.
5 minuten in de oven.
Steek halve manen uit de tongen. Bepoeder deze met poedersuiker.

l winterpeen I Wortelbavarois:
15cl water I Week de gelatine in koud water.
5ml calvados I Schil de peen en snijd deze in kleine stukjes, kook gaar en mix tot een

Snufje zout I homogene massa.

3 blaadjes gelatine I Calvados erdoor, suiker erdoor, gelatine erdoor.
100gr kristalsuiker I Smeer uit over een bakplat.



Meloen
% citroensap

Gemarineerde meloenbolletjes:
Snijd 10 bolletjes meloen en zet apart. Besprenkel deze met het
citroensap.

Presentatie:
Zet een bolletje ijs op een kattentong. Daartegen de wortelbavarois,
meloenbolletjes en appelbolletjes. Steek de halve maan ertussen.
Bedruppel met de appelsaus. Steek er een paar blaadjes Shiso purple
tussen.


