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Kookworkshop  
 

Koken met bier 
 

amuse 
Champignons in bierbeslag met een pittige tzatziki dip 

 
 

voorgerecht 
Licht gerookte eendenborst met salade en 

couverture-wasabi dressing 
 

soep 
Venkelsoep met bier en stukjes zalm  

 
 
 

hoofdgerecht 
Kalfswangen met gegratineerde witlof met trappistenbier 

groentenmix en mousseline van zoete aardappel 
 
 

dessert  
hazelnootparfait 

& 
Moulleux au chocolat – mascarpone room 

stoofpeertje met quadruppel 
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Champignons in bierbeslag  
met een pittige tzatziki dip 

Ingrediënten: (8 personen) 

250 gram grote champignons, schoon borstelen 
150 gram bloem 
200 ml ijskoud bier 
2 el sesamzaad 
250 ml Turkse yoghurt 
1/2 komkommer, zaadlijsten verwijderd en daarna raspen 
2 tenen knoflook, heel fijn gesneden, of geperst in een knoflookpers 
1 tl tabasco  
zout en peper 

Bereiding 

• Verwarm de frituur op 180 graden of verhit een flinke laag zonnebloemolie 
in een wok of diepe pan 

• Giet het bier in een kom en klop de bloem en het sesamzaad hierdoor heen 
voor een stevig maar luchtig beslag,  

• Haal de schone champignons door het beslag en zorg dat de champignons 
helemaal met een mooie laag beslag zijn bedekt 

• Meng de komkommer, knoflook en chipotle tabasco door de yoghurt tot je 
een frisse, romige dip hebt. Breng eventueel op smaak met zout en peper 

• Leg de 'beslagen' champignons in de frituurolie en bak ze tot ze goudbruin 
zijn (ongeveer een minuut of vier a vijf). Let goed op dat je de champignons 
regelmatig keert in de frituur. Dit om ervoor te zorgen dat ze aan alle 
kanten krokant en bruin worden. Schep ze hierna uit het vet en laat 
uitlekken op een bord met keukenpapier 

Serveer als amuse met de frisse knoflook yoghurt dip ernaast. 

Extra:  

Je kunt natuurlijk enorm variëren met de kruiden die je toevoegt aan het 
beslag. Neem bijvoorbeeld ook eens kummel, of anijszaad in plaats van 
sesamzaad.  
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Licht gerookte eendenborst met salade en  
couverture-wasabi dressing 
 
Ingrediënten: (8 personen) 
 
2 eendenborst 
2 Granny Smith appels 
3 stronkjes witlof 
75 g rucola of andere sla 
Nootjes 
 
Dressing 
bodempje water 
25 g witte chocolade 
1 sjalot 
1 el mosterd glad 
1 tl wasabipasta (± 4 cm uit de tube) 
100 ml witte azijn 
125 ml zonnebloemolie 
zout 
 
Bereiding: 
Eendenborst 
• Snijd ruitjes in de vetkant tot op het vlees van de eendenborst (niet in het 

vlees snijden) 
• Kruid de eendenborsten met peper en zout en bak even krokant aan. 
• Leg ze op de primogrill barbecue. 
• Grill de eendenborsten 10 minuten op de vetkant (indirect) op een medium 

gestookte barbecue (190 °C) draai daarna om en gaar tot een 
kerntemperatuur van 58 °C 

• Haal de eendenborsten eraf en laat ze afkoelen. 
• Snijd in mooie plakjes.  
• Salade 
• Schil de appel en snijd dunne plakjes tot aan het klokhuis (julienne snijden) 
• Maak de bladeren van de witlof los en snijd in lengte in drieën  
• Bewaar de appel/witlof in water met ijsblokjes  
• Rooster de nootjes even in een pan en snijd fijn met een mes. 
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Dressing 
• Verwarm een klein beetje water en roer de couverture erdoor en laat 

afkoelen. 
• Blender de couverture met de rest van de ingrediënten, behalve de olie tot 

een gladde massa. 
• Olie langzaam eraan toevoegen en op smaak brengen met zout en peper. 

Als de dressing te dik is evt. water toevoegen. 
Presentatie 
• Leg een plukje sla op het midden van het bord. 
• Leg daarop de salade en daarop enkele plakjes eendenborst. 
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Venkelsoep met stukjes gerookte zalm 

Ingrediënten: (voor 18 personen) 

3 sjalotjes 
500 g venkelknollen 
2 el olijfolie 
1 flesje witbier  
3 ltr. groente- of kippenbouillon 
1 dl slagroom 
zout peper  
100 g gerookte zalm 

 

Bereiding: 

• Snipper de sjalotjes  
• Snijd de venkelknollen in reepjes. bewaar het groen! 
• Bak de sjalotjes en de venkel circa 10 minuten in olie op zacht vuur.  
• Voeg de bouillon en het bier toe en kook de soep circa 20 minuten tot de 

venkel zacht is. 
• Pureer de soep en laat hem afkoelen. 
• Klop de slagroom lobbig 
• Breng de soep opnieuw aan de kook.  
• Roer van het vuur af voorzichtig de lobbige slagroom erdoor  
• Breng op smaak met zout en peper.  
• Snijd de zalm in reepjes. 
• Verdeel de vis over de borden en schep de soep erop. 
• Serveer met fijngesneden venkelgroen  
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Kalfswangen met leffe bruin bier 
 
Ingrediënten: (8 personen) 
 
1500 gram kalfswangen  
4 stuks waspeen  
1 steel prei  
500 gram knolselderij  
3 eetlepels tomatenpuree  
5 dl rode wijn 
8 eetlepels bloem  
1 liter runderbouillon 
Olie 
Laurier  
Tijm  
Zout en peper 
1 flesje leffe bruin 
 
 
Bereiding: 

• Was de groentes en snijd de waspeen en de selderij brunoise.  
• Snijd de prei in fijne ringen.  
• Maak de kalfswang goed schoon. Verwijder zoveel mogelijk zenen en 

ongerechtigheden. 
• Kruid de kalfswang met zout en peper. Bak het in de olie snel bruin en 

haal het vlees uit de pan. 
• Bak in dezelfde pan de waspeen, knolselderij en prei tot ze lichtbruin zijn. 
• Roer de tomatenpuree erdoor en bak het tot alles bruin is. 
• Bestrooi het met bloem, giet de rode wijn en de bouillon erbij en laat het 

kort koken.  
• Leg de kalfswang in de pan en voeg laurier en tijm toe. Laat het geheel, 

met de deksel op de pan 2 tot 3 uur langzaam garen.  
• Vijf minuten voor het einde van de stooftijd het takje tijm eruit halen.  
• Het bier al roerende toevoegen en verder stoven.  
• Op smaak brengen met peper en zout. 
• Haal het vlees uit de pan en snijd het in plakken. 
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Groentenmix 
 
Ingrediënten: 10 personen 
 
1 winterwortel 
200 gram peultjes of boontjes of courgette of snijbonen 
100 gram knolselderij 
1 teentje knoflook 
3 takjes bieslook 
 
Bereiding: 

• Schil de wortel en de knolselderij, snijd in de lengte in stukken van 5 cm. 
• Snijd in julienne reepjes. 
• Snijd de peultjes in de lengte in julienne reepjes 
• Snipper 1 teentje knoflook 
• Snipper de bieslook fijn 
• Blancheer de wortel en de knolselderij 
• Verhit olijfolie in een koekenpan of wok vlak voor uitserveren. 
• Fruit de knoflook even aan en voeg de peultjes toe.  
• Wok al roerend 1 minuutje tot de peultjes beetgaar zijn. 
• Voeg de wortel en de knolselderij toe 
• Op het laatst de bieslook erdoor scheppen. 
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Mousseline van knolselderij 
 
 
Ingrediënten: (10 personen) 
 
600 gram knolselderij, schoongemaakt gewicht 
250 gram aardappels, geschild 
8 eetlepels  Crème fraîche 
2 eetlepels boter 
Peper - zout 
 
 
Bereiding: 

• Snijd de aardappels en knolselderij in blokjes. 
• Kook ze de aardappels in een ruime hoeveelheid water met wat zout. 
• Kook de knolselderij apart gaar in ruim water. 
• Zodra de aardappels en de knolselderij gaar zijn, afgieten en uit laten 

lekken. 
• Cutter het mengsel tot een fijne puree. 
• Voeg de crème fraîche toe. 
• Op smaak brengen met peper en zout. 
• Vlak voor het serveren opwarmen onder voortdurend roeren. 
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Witlof met trappistenbier 
 
Ingrediënten: (18 personen) 
 
18 stronkjes witlof  
75 gr boter 
1 flesje trappistenbier dubbel 
2 lepels honing 
1 dl kipbouillon 
2 eetlepel paneermeel 
2 eetlepel gruyèrekaas 
peper en zout 
	
	
Bereiding: 

• Spoel de witlof schoon en verwijder de harde kern en de losse blaadjes. 
• Doe de boter in een braadslee op een klein vuur en bak hierin de witlof 

tot ze aan een kant een kleur heeft gekregen en draai ze vervolgens om. 
Ook deze kant bruin kleuren.  

• Vervolgens bier, bouillon, honing en een snufje zout toevoegen. 
• Bedek de braadslee met een vel aluminiumfolie en laat de witlof 15  

minuten zachtjes garen. 
• Schep de witlof in een gratineerschotel en bestrooi ze met paneermeel 

en geraspte kaas. 
• Zet de schotel kort in de oven onder de grill tot de kaas begint te 

kleuren. 
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Hazelnootparfait  
 
 
Ingrediënten: (18 personen) 
 
250 ml. ongezoete slagroom 
2 st eieren                                                 
5 st eierdooiers    
125 gr suiker 
30 gram hazelnootpasta 
30 gram hazelnoten 
20 ml koffielikeur 
 
Bereiding: 
 
• Klop de zeer koude slagroom stijf en zet deze koud tot gebruik. 
• Meng de eieren, dooiers en de suiker en klop die massa au-bain-marie op 

tot 75°C. 
• Als de massa is gebonden, snel koud en taai kloppen met een spatel tot een 

luchtige substantie. Eventueel in een bak met ijswater zetten. 
• Meng de hazelnootpasta door het eimengsel  
• Hak de hazelnoten grof 
• Spatel (niet roeren) nu de room en de gehakte hazelnoten door de 

eiermassa. 
• Voeg een scheutje koffielikeur toe. 
• Stort in een schaal of in kleine vormpjes en zet ongeveer 3 uur in de 

diepvries. 
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Moulleux au chocolat 
Chocolade taartje  
 
Ingrediënten: (6 grote vormpjes of 12 kleinere) 
 
125 gr. chocolade extra puur 
150 gr. boter op kamertemperatuur 
100 gr. witte basterdsuiker 
4 eieren 
75 gr. zelfrijzend bakmeel 
 
Bereiding: 

• Beboter de bakvormpjes.  
• Verwarm de oven voor op 200°C. 
• Smelt in een steelpan op laag vuur de boter met de chocolade. Roer tot 

een mooi glad geheel. 
• Klop met een mixer de eieren met de basterdsuiker dik en romig 
• Spatel er luchtig het bakmeel en daarna de chocoladeboter door. 
• Verdeel het mengsel over de bakvormpjes en zet in de koelkast. 
• LET OP PAS IN DE OVEN ZETTEN NET VOOR UITSERVEREN 
• Bak in ongeveer 8 minuten in de oven. De bovenkant moet stevig 

aanvoelen maar de kern moet nog vloeibaar zijn.  
• Laat de cakejes 1-2 minuten staan en stort dan heel voorzichtig op een 

bord. 
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Stoofperen met bier 
 
 
Ingrediënten: (10 personen) 
 
10 stoofperen (gieser wildeman) 
1 flesje quadruppel 
50 gram suiker 
½ liter rode wijn 
½ liter water 
stukje pijpkaneel 
2  kruidnageltjes 
stukje citroenschil 
1 dl azijn 
10 gram aardappelzetmeel 
 
 
Bereiding: 
 
• De peren schillen, steeltje eraan laten. Een klein stukje van de onderkant 

afsnijden zodat ze mooi kunnen blijven staan op het bord. 
• De peren met de steeltjes naar boven op de bodem van de pan zetten,  
• Giet daarna het bier rustig in de pan.  
• Aanvullen tot ze net onder staan met water.  
• En met de rest van de ingrediënten opzetten. 
• Ongeveer 2 uur tegen het kookpunt aan laten staan. 
• Binden met ± 10 gram aardappelzetmeel dat aangemaakt is met koud 

water. 
• In het kookvocht afkoelen. 
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Mascarpone room 

Ingrediënten: (10 personen)  

125 ml  slagroom 
2 eetlepels vanillesuiker 
250 gram mascarpone 
eventueel poedersuiker naar smaak 

Bereiding 

• Giet de koude slagroom in een schone kom. Voeg de vanillesuiker toe en 
klop tot de slagroom stijf is. 

• In een aparte kom roer je de mascarpone een beetje los. Niet te veel, 
het gaat er vooral om dat de mascarpone iets zachter wordt. Als je te 
lang en te hard roert, wordt de mascarpone te dun en wordt het lastig 
om straks een mooie stevige crème te maken. 

• Als de slagroom stijf is, voeg je de mascarpone toe. Mix op een lage 
stand tot een romig geheel.  

• Ook nu is het belangrijk dat je niet te lang blijft mixen. Zodra het één 
geheel is kun je gelijk stoppen. 
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Tips om te koken met bier: 

• Zoek zoveel mogelijk naar overeenkomsten in de smaak van bier en 
gerechten. 

• Voeg geleidelijk aan het bier toe anders word het gerecht te bitter 
• Drink bij het menu van licht bier naar een zwaar bier bijvoorbeeld: pils, 

witbier of fruitbier en eindig met volmondig abdij of trappistenbier, een 
volmondig tripel of quadruppel. 

• Drink het bier erbij wat in het gerecht verwerkt is, dat verlengd de 
smaak. 

• Is je stoofpot met bier te bitter geworden? Voeg dan een beetje 
gepureerde wortel, een paar druppeltjes citroensap en rozemarijn of tijm 
toe. 

• Is je saus bitter door het bier? Voeg een beetje zoete Madeira of sherry 
toe. 

 
Koken met biersoorten 

• Pils (5%) Wordt veel gedronken in Nederland. In de keuken wordt veel 
gebruikt in een bierbeslag om vis of vlees te frituren. Een kopje pils en 
een kopje bloem 

• Witbier heeft een zachte, frisse smaak en geeft dan ook aan stoofvocht 
een subtiel accent. lekker bij vis, mosselen, in een licht gebonden soep. 

• Fruitbier doet het vooral goed in dressings van salades. Ook een saus 
van gevogelte, kalfsvlees of vis kan verrijkt worden door op het laatste 
moment een scheutje fruitbier toe te voegen. 

• Donkere abdijbieren (5-8 %) kenmerken zich door volle smaak, licht 
bitter tot zoete afdronk. vb Leffe. Door volle smaak bij uitstek geschikt 
voor stoofschotels.  

• Blonde abdijbieren nagisting op de fles (5-7%) Vooral te gebruiken in 
dressings waar ze de wijnazijn kunnen vervangen. Mosselen krijgen een 
extra geurig karakter door ze in dit bier te koken. vb cornet 

• Tripel abdijbieren (8-9%) vrij zware moutige bieren. 
• Geuze mengsel van (5-6%) een tot 3 jaar op houten vaten gerijpt.  
• Amberbieren  
• Bokbier is een seizoensbier.  
• Trappistenbier (6,2-7%) wordt van oorsprong gebrouwen in kloosters.  

o Dubbel volmoutige smaak, heerlijk in stoofschotels met rund en 
wild, in gebonden sausen met veel kruiden 
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o Trippel (9%)volle smaak, zeer geurig en licht bittere smaak. 
Heerlijk in stoofschotels. 

o Quadruppel Met ongeveer 10% alcohol is de Quadrupel het 
zwaarste bier onder de trappisten. Deze bieren bevatten nog meer 
ingrediënten dan Tripels. De smaak is complex, en vaak vrij bitter. 
Alle Trappistenbieren zijn van hoge gisting en op de fles gerijpt. In 
de fles blijft daardoor regelmatig een depot achter, maar dit kan 
gedronken worden. Een volle, verwarmende en intense smaak. 
Moutig met zoete tonen van dadel en karamel. 

• Speciaalbieren (8-12%) kenmerken zich door hoge gisting. 
 
 
 


