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Mousses 
Pocheren van vis, bakken van garnaaltjes  

sauzen 
 
 
 

Mousse van beenham met pickles en jus van doperwtjes 
 

--- 
 

Taartje van vis en groenten met 
gedroogde tomaatjes en garnaal 

 
--- 
 

Diamanthaas met rode wijn saus 
Mousseline van knolselderij 

groente mix 

--- 

Amandelbavarois 

 perencompote en perenmousse 
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Mousse van beenham met pickles en jus van 
doperwtjes 
 
 
Ingrediënten: (8 personen) 
 
Hammousse 
150 g gekookte beenham 
1 dl slagroom 
Peper en zout 
 
Jus van doperwtjes 
250 g doperwtjes 
1 st sjalotje 
2 dl gevogeltebouillon 
Peper en zout 
 
Garnering 
50 g Piccalilly 
Peterselie (ter garnering) 
 
Bereidingswijze: 
 
Mousse:  

• Blend de gekookte beenham in de keukenmachine 
• Klop de slagroom 
• Voeg de opgeklopte room toe aan de beenham  
• Breng op smaak met peper en zout. 
• Doe de mousse in een spuitzak en leg koel weg. 

 
Jus van doperwtjes: 

• Snipper de sjalotten grof. 
• Stoof de erwtjes aan in boter samen met de sjalot. 
• Voeg na 5 minuten de bouillon toe en laat 30 minuten sudderen. 
• Blend en zeef om een mooie jus te verkrijgen en breng op smaak. 

 
Presentatie: 

• Neem een amuse glaasje. 
• Doe een laagje van de jus van doperwtjes onderin het glaasje. 
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• Spuit in het midden van het glaasje een mooie gladde (zonder kartel) 
toef beenhammousse.  

• Dresseer hier bovenop wat piccalilly. 
• Werk het geheel af met een klein takje peterselie. 
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Taartje van vis en groenten met  
gedroogde tomaatjes en garnaal 
 
Ingrediënten (voor 10 personen) 
 
300 g pangafilet  
3 dl visfond  
250 g haricoverts 
300 g bleekselderij 
2 avocado  
2 sjalotten 
3 eetl. mayonaise, 
30 krielaardappeltjes 
Voor de dressing: 
1 dl witte wijnazijn 
3 dl olijfolie 
beetje citroensap 
Voor de garnering:  
sla 
bieslook  
Zongedroogde tomaatjes  
10 garnalen 
 
Bereiding: 

• Snijd de vis in blokjes en pocheer ze beetgaar in de visfond.  
• Schep de vis uit de fond.  
• Snijd de haricoverts en bleekselderij in kleine blokjes en blancheer ze 

apart beetgaar.  
• Schil en snijd de avocado in kleine stukjes 
• Snipper de sjalot 
• Meng de vis, haricots, bleekselder, avocado en sjalot door de mayonaise. 
• Breng op smaak met peper en zout.  
• Meng de ingrediënten voor de dressing en klop met een vork. 
• Kook de aardappeltjes beetgaar en schenk er de vinaigrette over.  
• Verdeel met behulp van een ring de vis en groenten over de borden.  
• Bak de garnalen voor de garnering a la minute en leg op het taartje 
• Garneer met bieslook.  
• Leg er omheen de aardappeltjes en zongedroogde tomaatjes 
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Diamanthaas met rode wijn saus 
 
 
Ingrediënten: 10 personen 
 
1  kg Diamanthaas  
150  gr Boter                                                  
1  ltr Kalfsbouillon  
1 st Uien 
2 teen Knoflook                                              
1 dl Rode wijn 
  Stroop 
  Calvados 
  Peper/Zout 
     
 
Bereiding: 
 
• Snipper de uien en de knoflook fijn met een mes. 
• Zet deze aan in een pan met een klein beetje boter. Laat ze niet verkleuren 

(bitter). 
• Als ze glazig zijn, blus je het geheel af met de rode wijn. 
• Laat dit inkoken en voeg dan de kalfsbouillon toe. 
• Bestrooi de diamanthaas met peper en zout en bak deze kort rondom bruin 

in de boter. Leg ze op een bakplaat. Laat ze verder garen in een oven van 
80 graden met een kerntemp. van 54 graden. 

• Kook de saus tot ongeveer de helft in. 
• Als de saus op dikte is, zeef je hem door een fijne zeef. 
• Breng op smaak met de stroop, peper/zout en enkele druppels Calvados. 
• Eventueel verzachten met wat kookroom. 
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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 de aardappels in een ruime hoeveelheid water met wat zout. 
• Kook de knolselderij apart gaar in water. 
• Zodra de aardappels en de knolselderij gaar zijn, afgieten en uit laten 

lekken. 
• Knijp de aardappels door de puree knijper. 
• Cutter de knolselderij in de keukenmachine tot een fijne puree. 
• Voeg de aardappelpuree en de knolselderijpuree samen en voeg de 

crème fraîche en boter toe. 
• Op smaak brengen met peper en zout. 
• Vlak voor het serveren eventueel opwarmen onder voortdurend roeren. 
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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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Amandelbavarois  
 

Ingrediënten: (18 grote ringen of 30 kleine ringen) 

800 ml melk 
300 gram amandelspijs 
3 eidooier 
3 eiwit 
30 gram suiker 
10 blaadjes gelatine 
4 dl slagroom 
scheutje amaretto 
 

Bereiding:  
• Week de gelatine in koud water.  
• Voeg de amandelspijs aan de melk toe en breng alles langzaam aan de kook.  
• Temper de warmtebron en laat het mengsel ongeveer 10 minuten trekken.  
• Zeef daarna de melk. Laat de melk opnieuw net tegen de kook aan komen. 
• Roer de eidooier glad en voeg 4 eetlepels gezeefde melk toe.  
• Roer dit mengsel door de rest van de melk en laat het licht binden op een 

klein vuur.  
• Neem de pan van het vuur en blijf 1 minuut roeren.  
• Knijp de gelatine uit en los die in het hete melkmengsel op.  
• Giet het mengsel in een bekken en zet het koud weg.  
• Klop het eiwit stijf en voeg tijdens het kloppen de suiker toe.  
• Klop de slagroom stijf; zet koud weg.  
• Spatel als het melkmengsel lobbig wordt, de slagroom er voorzichtig door.  
• Spatel vervolgens de eiwitmassa er voorzichtig door.  
• Vul metalen vormpjes (timbaaltjes) met het mengsel. 
• Laat de bavarois in de koeling opstijven.  
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Perenmousse 
 
 
Ingrediënten: (voor 10 personen in kleine ring of in rose halve rondjes) 
 
0,3 ltr perencoulis 
3  gelatineblaadjes 
0,3  ltr  Slagroom 
50  gr  Suiker 
0,3  ltr. perenlikeur  
 
 
Bereiding: 
 
• Voeg de likeur bij de coulis.  
• Verwarm de helft hiervan in een steelpan. 
• Week de gelatineblaadjes in een klein beetje koud water  
• Als de coulis aan de kook is neem je deze van het vuur (hij mag niet meer 

koken) 
• Voeg de gewelde gelatine hier in op.(eerst uitknijpen) 
• Voeg nu de warme coulis terug bij de koude coulis en zet het op ijs. Roer 

regelmatig door. 
• Sla de slagroom stijf samen met de suiker. 
• Als de coulis lobbig wordt kan je de geslagen slagroom toevoegen tot een 

mousse. 
• Stort de massa in een gewenste vorm/bak/vormpjes/enz. 
• Laat opstijven in de koelkast.  
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Perencompote  
 
Ingrediënten: (voor 10 pers.) 
 
1½ dl water 
100 gr  suiker 
1 kaneelstokje 
2 kruidnagels 
10 ml Poire Williams 
350 gr  Conferenceperen 
 

Bereiding: 

• Breng alle ingrediënten aan de kook, behalve de peren. 
• Schil de peren, verwijder de klokhuizen en leg ze in het vocht.  
• Laat alles 10 min sudderen. Koel ze af in de koeling en snijd de peren 

daarna in blokjes van ½ cm.  
• Kook het vocht in, koel af en doe de blokjes bij het vocht. 

 
	


