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Kookles 2 beginners 5-3-2018 
stoven van vlees, bouillon trekken, soep met staafmixer, stampotje maken, vis 
bakken, spekjes uitbakken, parfait bereiden 

 
Rilette van gerookte forel (bereid door gevorderden) 

 
-- 

Het trekken van een bouillon 
 

Courgettesoep 
--- 

 

Koolvisfilet* -beurre blanc vissaus- courgette-paprika-tomaatjes 
(deels bereid door gevorderden) 

 

---- 

Kalfswangen 
Stampotje van raapsteeltjes met spekjes   

stoofperen 
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Koffieparfait 
geflambeerde kersen 
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Het trekken van een bouillon 
 
Ingrediënten: 
     
runderschenkel (=soepvlees) en beenderen of wildbotten 
water 
bouquet garni: 
prei 
ui 
wortel 
knolselderij 
gekneusde peterselie 
laurierblad 
 
Bereiding: 

• Soepvlees en beenderen evt. blancheren 
• Wildbotten even aanbakken in een pan of in de oven ( 1 uur of 200 °C ) 

geeft een mooie bruine kleur aan de bouillon. 
• Opzetten met koud water en aan de kook brengen (net niet laten koken) 
• Afschuimen en ontvetten 
• bouquet garni toevoegen (ui evt. kleuren,) 
• Minimaal ± 4 uur laten trekken op ± 95°C mag ook een hele dag of nacht. 

Let op: 

• indien bouillon kookt, slaat deze blind 
• nooit een deksel op een bouillon  
• nooit veel roeren in de bouillon 

Bouquet garni  
Een bouquet garni wordt samengesteld van: uien, selderijknol, wortelen, prei, 
peterseliestelen, selderijstelen. 
Deze worden samengebonden tot een bouquet  
Afhankelijk van het recept kan men kruiden toevoegen zoals: thijm, 
laurierblad, dragon, rozemarijn, basilicum, venkel, kervel, pimpernel, 
bonenkruid enz. 
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Een bouquet garni vindt toepassing bij het verhogen van de smaak in soepen 
en sausen waarin klein vlees aanwezig is. Als het vlees gaar is, kan men door 
middel van het touw in een keer alle groenten uit de soep of saus verwijderen. 
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Courgettesoep 
 

Ingrediënten: (8 personen) 

2 grote courgettes 
2 uien 
2 knoflookteentjes 
1 eetlepel mosterd 
1 koffielepel kerriepoeder 
1 koffielepel paprikapoeder 
1,5 l kippenbouillon 
1 eetlepel olie 

Bereiding: 

• Snij de courgettes in blokjes, de uien in reepjes en pers de 
knoflookteentjes uit.  

• Stoof deze groenten aan in olie. 
• Voeg mosterd, kerrie en paprikapoeder toe en laat eventjes bakken. 
• Giet de kippenbouillon erbij.  
• Kook de groenten gaar in +- 20 min. 
• Mix de soep met in staafmixer. 
• Serveer de soep warm. 
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Koolvisfilet* -beurre blanc vissaus- courgette-
paprika-tomaatjes 
 
Ingrediënten: (12 personen) 
Koolvisfilet 
1 kg koolvis rugfilet (dik stuk) 
zout/peper 
Saus 
1 st sjalotten 
100 ml witte wijn 
100 ml witte wijnazijn 
1 theelepel peperkorrels 
50 ml kookroom 
50 gram koude boter 
peper 
Garnituur 
1 st groene courgette 
2 st rode paprika 
olie 
zout/peper 
Tomaatjes 
12 st cherrytomaatjes 
2 teentjes knoflook 
1 takje rozemarijn 
3 takje tijm 
peper/zout 
olijfolie 
 
Bereiding: 
Koolvis 

• Koolvis bestrooien met zout/peper en op de huid aanbakken op de 
bakplaat met wat olie. Slechts heel kort op de andere zijde bakken 

• Langzaam verder garen in de oven op een kerntemperatuur van 60°C 
Saus 

• Sjalotten schoonmaken en snipperen  
• Breng de wijn met de sjalot, azijn en peperkorrels aan de kook, kook tot 

de helft in en schenk door een zeef.  
• Breng het gezeefde vocht met de room aan de kook. 
• Voeg beetje bij beetje al roerend de boter toe en roer goed door.  
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• Laat de saus niet meer koken.  
• Breng de saus op smaak met een beetje zout. 

Garnituur 
• Snijd de courgette in brunoise (3 mm)  
• Paprika met dunschiller eerst schillen.  
• Geschilde paprika in fijne brunoise (3 mm) snijden 
• Courgette- en paprikabrunoise kort aanfruiten en op smaak brengen met 

zout en peper 
Tomaatjes 

• Snijd de tomaatjes doormidden en verdeel in een schaal 
• Knoflook fijnwrijven - samenvoegen met fijngesneden rozemarijn/tijm 
• Verdeel mengsel over de tomaatjes en besprenkel met olijfolie 
• Pof de tomaatjes in de oven 

Presentatie: 
• Verdeel de courgette/paprikabrunoise midden op het bord en serveer de 

tomaatjes rond het garnituur 
• Leg de Koolvis op de courgette/paprikabrunoise 
• Nappeer de saus rondom de Koolvis 

 
*De Koolvis is ook te vervangen door een andere stevige witvis 
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Kalfswangen  
 
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 runder- of kalfsbouillon 
Olie 
Laurier  
Tijm  
Zout en peper 
 
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. 
• Haal het vlees uit de pan en snijd het in plakken. 
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Stampotje van raapsteeltjes  met uitgebakken 

spekjes 
 

Ingrediënten: (10 personen) 
 
250 gram aardappels 
100 ml melk 
100 gram koude boter in blokjes 
250 gram raapsteeltjes 
250 gram spekjes 
 

 

Bereiding: 
 

• Schil de aardappels, snijd ze in even grote stukken en kook ze met een 
beetje zout in ruim water. 

• Bak de spekjes knapperig  

• Wortels raapsteeltjes verwijderen, fijnsnijden, wassen en droog slingeren 

met slacentrifuge. 

• Giet de aardappels af en maak ze fijn met een pureeknijper 
• Verwarm de melk en roer die door de puree met een garde. 
• Roer de boter door de puree. 
• Meng de rauwe raapsteeltjes door de warme puree en laat ze nog even 

garen. 
• Breng op smaak met zout en peper. 
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Stoofperen 
 
 

Ingrediënten: (10 personen) 
 
10 stoofperen (gieser wildeman) 
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. 
• De peren met de steeltjes naar boven op de bodem van de pan zetten, 

net onder 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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Koffieparfait 
ingrediënten (18 personen) 
 
250 ml. ongezoete slagroom 
2 st eieren                                                 
5 st eierdooiers    
125 gr suiker 
1 dl koffielikeur                                           
2 eetlepels vers gezette koffie 
200 g gehakte pecannoten 
½ tl speculaaskruiden 
 
Bereiding: 
 
• Klop de eidooiers samen met de suiker en de speculaaskruiden au bain 

marie stijf en gaar (70 graden) 
• Roer de massa vervolgens in een koudwaterbad koud. 
• Klop de slagroom lobbig. 
• Als het eiermengsel helemaal is afgekoeld dan spatel je daar voorzichtig de 

slagroom door. 
• Meng nu de koffielikeur en 2 eetlepels koffie door het mengsel. 
• Laat afkoelen en hak ondertussen de noten grof in de keukenmachine.  
• Meng 100 gram noten door het mengsel. (andere 100 gram voor garnering)  
• Laat dit mengsel bevriezen in een vorm. 
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Geflambeerde kersen 
 

Ingrediënten: (10 personen) 

500 gram ontpitte kersen uit pot of blik 
1 kaneelstokje 
1 eetlepel maïzena 
50 ml rode wijn 
1 eetlepel boter 
4 eetlepels suiker 
sap van ½ citroen 
50 ml kirsch 
 
 
Bereiding: 

• Doe de kersen met het sap in een steelpan en leg het kaneelstokje erbij.  
• Breng de kersen langzaam aan de kook en laat tien minuten zachtjes 

trekken.  
• Verwijder het kaneelstokje.  
• Stort de kersen op een zeef of vergiet en vang het sap op.  
• Breng dat weer aan de kook.  
• Maak de maïzena aan met de wijn en bind hiermee het vocht.  
• Zet een brandend rechaud op tafel.  
• Smelt de boter in de flambeerpan en strooi de suiker erin.  
• Laat deze, al roerende, karamelliseren.  
• Giet het citroensap erbij.  
• Verwarm de kersen in de flambeerpan en giet langzaam het gebonden 

sap erbij. Laat alles door en door heet worden. 
Flamberen 
• Verwarm de kirsch voor en steek deze aan.  
• Giet de brandende kirsch over de hete kersen.  
• Schep de kersen op de borden. 
 

 


