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(Daniella Koot, Tim Alkemade, Tünde Alkemade) 
	
Inktvis	op	twee	manieren	met	watermeloen	salade	
Aardappelen met gebakken inktvis 
1,5 vastkokende aardappelen 
6 pijlinktvisjes 
½ teentje knoflook 

Aardappelen met gebakken pijlinktvis 
1. Was de aardappelen en laat ze 20 

minuten koken in gezouten water. 
2. Maak de inktvis schoon en snij ze in 

ringen. Bewaar de tentakels voor de 
versiering. 

3. Smelt de boter in een braadpan. 
Sauteer de inktvis, de tentakels en het 
geperst ½ teentje knoflook. Kruid met 
peper en zout. 

4. Giet de aardappels af en ontvel ze. 
5. Hol de aardappels uit met een 

appelboor.  
6. Vul de aardappels met de inktvis, doe 

wat mayonaise op elke aardappel en 
dek af met de tentakels. Dien meteen 
op. 

Knoflookmayonaise 
1/2 teentje knoflook 
1 heel ei 
1 koffielepel mosterd  
sap val halve citroen 
250 milliliter olijfolie 
zout/peper 

Knoflookmayonaise 
7. Pel het teentje knoflook en pers uit. 

Doe alle ingrediënten in een 
maatbeker. Draai alles met een 
staafmixer, voorzichtig van onder naar 
boven, tot mayonaise. 

Gevulde inktvis 
6 kleine pijlinktvissen, schoongemaakt, met 
tentakels 
1 kleine ui 
2 el olijfolie 
25 gram pijnboompitten 
25 gr couscous 
gevogeltebouillon 
10 gram fijngehakt platte peterselie 
1 ei losgeklopt 
2 tl bloem 
 

Gevulde inktvis 
8. Hak de tentakels en ui fijn in een 

keukenmachine.  
9. Bereid de couscous met 

gevogeltebouillon. 
10. Verhit de olie in een pan en bak de 

krenten en pijnboompitten op lag vuur 
tot de pitten bruin kleuren. Neem ze 
uit de pan. Voeg het uienmengsel toe, 
fruit het 5 minuten zachtjes. Roer het 
dan met de couscous, het ei, de 
kruiden en zout en peper naar smaak 
door het pijnboompittenmengsel. Vul 
de inktvissen ermee (gebruik een 
spuitzak). 



11. Steek de bovenkant dicht met een 
cocktailprikker. Bak vlak voor het 
serveren. 

 
 
 
Watermeloensalade 
300 gr watermeloen 
30 gr veldsla 
shiso purple 
limoen sap 
tabasco 
zout 
 

 
 
 
Watermeloensalade 

12. Schil de watermeloen, probeer zoveel 
mogelijk zaadjes te verwijderen. Hak 
de watermeloen in blokjes. 

13. Meng de watermeloen stukken met de 
rest van de ingrediënten (snij 
eventueel de veldsla in kleinere 
stukken).  

14. Breng op smaak met zout, limoen sap 
en tabasco. 

 
	
 
 
  



Kwartel	met	courgette	rondjes	
 
Kwartel bouillon en saus 
Kwartel karkas 
gevogeltefond  
wortel 
100 gr boter 

Kwartel bouillon en saus 
1. Snijd de borstjes van de kwartels. 
2. Snijd de pootjes af. 
3. Maak een bouillon met de rest van de 

ingrediënten. 
4. Kook in en voeg fond als nodig 
5. Monteer met boter 

Kwartel pootjes 
6 pootjes 
boter/olie 
knoflook 
laurierblad 
misschien tijm, oregano, rozemarijn  

Kwartel pootjes 
6. Pootjes langzaam garen in boter/olie 

en specerijen 

Kwartel borstjes met appel 
Olijfolie 
Tijm 
1 knoflook 
1 appel 
20 g suiker 
sap van ½ citroen 
6 kwartel borstjes 
 

Kwartel borstjes met appel 
7. Verhit de olijfolie in een braadpan. Voeg 

de tijm, de knoflook en de borstjes toe. 
Strooi peper en zout op de borstjes en 
braad ze 3 á 4 minuten per kant, tot ze 
van buiten bruin en vanbinnen roze zijn.  

8. Haal ze uit de pan en laat ze 5 á 10 
minuten afgedekt liggen. 

9. Schil en boor de appels en snijd ze in 
dunne plakken. Leg in een koekenpan en 
besprenkel ze met citroensap en suiker. 
Rooster ze 4 á 5 minuten tot ze 
gekarameliseerd zijn; draai ze één keer 
om. Laat de plakken appel niet te bruin 
worden, want dan krijgen ze een 
branderige smaak. 

10. Leg de appel op de borstjes. 
Knapperig ontbijtspek 
9 plakjes ontbijtspek 

Knapperige ontbijtspek 
Grill het ontbijtspek tot ze knapperig zijn. 

Gekarameliseerde uitjes 
9 stuk zilveruitjes 
boter 
water 
suiker 

Gekarameliseerde uitjes 
11. Uien schoonmaken en in tweeën 

snijden. Aanzetten in boter afblussen 
met water. Een beetje suiker erop om 
te karamelliseren. 

Gevulde courgette met couscous 
1 courgettes 
1 eetlepel olijfolie 
1/2 ui, gesnipperd 
1 teentje knoflook 
3 kers-trostomaten 
25 gram pijnboompitten 

Gevulde courgette met couscous 
Snijd de courgette in 9 dikke plakken en hol 
ze uit. 
12. Snijd het uitgeholde vruchtvlees en de 

tomaten in kleine stukjes. 
13. Rooster de pijnboompitten. 



50 gram couscous 
Gevogeltefond 
10 gram bladpeterselie, fijngehakt 
(cayenne)peper, zout 
 

14. Verhit de olijfolie in een hapjespan. Fruit 
ui en knoflook even en voeg dan de 
courgettestukjes en de tomaten toe. 

15. Doe couscous in een kommetje. Doe er 
een beetje zout bij. Overgiet 
gevogeltefond. Laat een paar minuten 
staan en roer dan los. 

16. Doe de pijnboompitten bij het 
courgettemengsel. Breng op smaak met 
(cayenne)peper en zout. Vul de courgettes 
met dit mengsel en zet ze in een 
ovenschaal. 

17. Laat de courgettes in een oven van 180C 
in ongeveer een 20-30 min gaar worden. 

Gekruide wortel tonnetjes 
winterpeen 
Boter 
suiker 
citroensap 
 

Gekruide wortel tonnetjes 
18. Schrap de wortels en maak tonnetjes. 

Blancheer de wortel in een pan met 
bouillon 

19. Smelt de boter in de pan en voeg de 
suiker toe. Doe de wortels in de pan en 
schep ze door de boter tot ze een beetje 
beginnen te verkleuren. Voeg het 
citroensap en de peterselie toe en meng 
alles goed. 

Gebakken aardappelen 
1,5 aardappels 
 

Gebakken aardappelen 
20. Snijd de aardappelen in tonnetjes met een 

appelboor 
21. Was de aardappelen. 
22. Doe de aardappelen in een kookpan en 

giet er water bij tot ze net onder staan 
23. Strooi zout over de aardappelen en kook 

ze gaar met een deksel op de pan. De 
kooktijd is - afhankelijk van de soort 
aardappelen en de grootte van de stukken 
- circa 5 - 12 minuten.   

24. Giet het kookwater van de aardappelen af 
als ze gaar zijn. 

25. Verhit een eetlepel olie en een eetlepel 
boter of margarine in een grote 
koekenpan en bak de aardappelen er 
rondom goudbruin in. 

Geroosterde tomaatjes 
6 kers-trostomaten 
1/2 teen knoflook 
Italiaanse kruiden 
peper en zout 

Geroosterde tomaatjes 
26.  Was de tomaatjes en doe ze in een 

ovenschaaltje. Zet de oven aan op 225 
graden Celsius. Snijd een teentje 



olijfolie 
 

knoflook fijn en doe dat bij de tomaten. 
Strooi er een snufje zout, wat peper en 
Italiaanse kruiden over. Giet dan wat 
olijfolie over de tomaatjes en meng alles. 

27. Zet het ovenschaaltje ongeveer 20 
minuten in de oven 

 



Halvemaantjes	met	watermeloen	panna	cotta	en	granita	
Watermeloen granita 
200 gr schoongemaakte watermeloen 
1/2 eetl witte basterdsuiker (naar smaak 
afhankelijk hoe zoet de watermeloen is) 
limoensap naar smaak 
33 ml water 
 

1. Verwijder de schil van de 
watermeloen en snijd de meloen in 
stukken waarbij meteen de pitjes 
verwijderd dienen te worden (Laat ~ 
200 gr over voor de salade bij de 
voorgerecht) 

 
Watermeloen granita 

2. Pureer de stukjes meloen vervolgens 
met de staafmixer of keukenmachine 

3. Verhit dan het water met het 
limoensap en de suiker in een pannetje 
tot alle suiker is opgelost 

4. Neem de pan van het vuur en voeg 
van het vuur af de meloenpuree toe 

5. Schenk het mengsel dan in een plastic 
bak, dek de bak af en plaats deze in de 
vriezer 

6. Roer tijdens het invriezen elke 30 min 
door de bak zodat zich geen 
ijskristallen kunnen vormen 

7. Er dient uiteindelijk een smeuïge 
massa te ontstaan en dit kan enkele 
uren duren 

Watermeloen panna cotta 
 
Voor de watermeloen gelatine 
200 gr schoongemaakte watermeloen 
3 gelatine bladen 
suiker 
sap van ½ limoen 
1 vanillesuiker 
 
Voor de panna cotta 
40 gr melk 
300 ml slagroom 
4 gelatineblaadjes 
100 gr suiker 
1 vanille suiker 
geraspte citroenschil van 1 citroen 
 

Watermeloen panna cotta 
Voor de watermeloen gelatine 

1. Laat de gelatine in koud water weken 
2. Pureer de stukjes meloen vervolgens 

met de staafmixer of keukenmachine 
3. Zet de watermeloen puree in een pan 

samen met de suiker, citroensap en 
verwarm tot de suiker opgelost is.  

4. Voeg de gelatine toe en roer tot de 
gelatine opgelost is. 

5. Vul de glaasjes voor tweederde met 
dit mengsel en zet minstens 2 uur 
koud weg (of tot de gelatine stevig is). 

 
Voor de panna cotta 

6. Laat de gelatine in de koude melk 
weken 

7. Verwarm de slagroom met de suiker, 
citroenschil en de vanillesuiker en laat 
5 minuten op zacht vuur tegen de kook 
aan staan. 



8. Los de gelatine vervolgens op in het 
mengsel van room. 

9. Verdeel in de glaasjes over de 
watermeloen gelatine. 
 

Geflambeerde appels 
1 appel 
suiker 
25 ml calvados 
boter 

Geflambeerde appels 
1. Schil de appel, verwijder het klokhuis 

en snijd hem in plakjes. Doe een 
klontje boter en de appel in een 
koekenpan en bak op medium tot hoog 
vuur gedurende 3 minuten of tot de 
appel bruin is, bestrooi met suiker. 

2. Draai om en bak nog eens een minuut. 
Voeg de Calvados toe en flambeer 
totdat je geen alcohol meer in de pan 
hebt. 

Appel vulling 
50 gram gedroogde abrikozen 
50 gram rozijnen 
1 appel 
suiker 
25 ml calvados 
1 vanillesuiker 
boter 

Appel vulling 
1. Schil de appel, verwijder het klokhuis 

en snijd hem in plakjes. Doe een 
klontje boter en de appel in een 
koekenpan en bak op medium tot hoog 
vuur gedurende 3 minuten of tot de 
appel bruin is, bestrooi met suiker. 

2. Draai om en bak nog eens een minuut. 
Voeg de Calvados toe en flambeer 
totdat je geen alcohol meer in de pan 
hebt. 

3. Meng de rest van de ingrediënten voor 
de vulling en pureer met een 
staafmixer 

Kruimeldeeg 
190 gr bloem 
125 gram boter 
60 gram suiker 
1 zakje vanillesuiker 
1,5 eigeel 
geraspte citroenschil van 1 citroen 
 

Kruimeldeeg 
4. Meng de bloem met de boter (stukjes).  
5. Voeg de suiker, vanillesuiker, 

citroenschil en eigeel toe en kneed 
samen tot een soepel deeg. Verpak het 
deeg in plasticfolie en laat circa 1 uur 
in de koelkast rusten. 

6. Verwarm de oven voor op 200 ºC.  
7. Maak halvemaantjes gevuld de met de 

appel vulling. 
8. Bak deze rondjes 15-20 min 

 
  


