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Kookles 3 19 juni 2018 
 

bouillon trekken, soep met pureerstaaf 
vis bakken 

bloem, zelfrijzend bakmeel, baking soda, bakpoeder gebruiken, tomaat pliceren, groenten stoven 
 
 
 
 
 

Tartaartje van Schotse zalm op bordje  
met kruidensausje 

 
Het trekken van een bouillon 

 
Pittige tomatensoep 

 
Roodbaars met stoofgroenten: venkel,en paprika 

en pasta 
 

Rabarber kwark toetje 
 

Rabarber cakeje 
 
 
 

Bijlage: diverse dressing voor salades. 
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Tartaartje van Schotse zalm op bordje  
met kruidensausje 

 
Ingrediënten: (10 personen) 
 
Zalmtartaar: 
100 gr verse zalm 
100 gr gerookte zalm 
1 st kleine sjalot 
50 gr crème Fraîche 
Druppels tabasco/peper en zout/citroensap 
Dressing: 
1 eetlepel crème fraiche 
scheutje witte wijn 
enkele takjes bieslook  
zout en peper  
Garnituur:   
Klein beetje frisee sla 
Cherry tomaatjes 
Kaviaar 
 
Bereiding: 
• Hak met een mes de Schotse zalm (vers en gerookte), tot een fijne ‘tartaar’. 
• Snipper het sjalotje en doe deze met de crème fraîche erbij. 
• Breng nu het geheel op smaak met peper, zout en een beetje citroensap en 

enkele druppels tabasco. Dit alles naar smaak toevoegen. 
• Snipper de bieslook fijn. 
• Voeg de ingrediënten voor de dressing bij elkaar en breng op smaak met zout en 

peper. 
• Doe een beetje sla op een bordje en schep daarop de tartaar in een rondje en 

druk aan. 
• Garneer de hapjes met een stukje tomaat en een klein beetje kaviaar. 
• Schep een klein beetje dressing ernaast. 
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Het trekken van een bouillon 
 
Ingredienten: 
     
runderschenkel (=soepvlees) en beenderen 
water 
bouquet garni: 
prei 
ui 
wortel 
knolselderij 
gekneusde peterselie 
laurierblad 
 
Bereiding: 

• soepvlees en beenderen evt. blancheren 
• opzetten met koud water en aan de kook brengen (net niet laten koken) 
• afschuimen en ontvetten 
• bouquet garni toevoegen (ui evt. kleuren,) 
• ± 4 uur laten trekken op ± 95°C 

Risicofactor: 

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

Bouquet garni (kruidenbouquet). 
Een bouquet garni wordt samengesteld van: uien, selderijknol, wortelen, prei, 
peterseliestelen, selderijstelen. 
Deze worden samengebonden tot een bouquet en afhankelijk van het recept kan 
men toevoegen: thijm, laurierblad, dragon, rozemarijn, basilicum, venkel, kervel, 
pimpernel, bonenkruid enz. 
 
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. 
 
Afhankelijk van het recept kan men toevoegen: thijm, laurierblad, dragon, 
rozemarijn, basilicum, venkel, kervel, pimpernel, bonenkruid enz. 
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Pittige tomatensoep  
 

 
Ingrediënten: (10 personen) 
 
Olijfolie 
2 teentjes knoflook 
1 st uien 
1 st chilipeper 
100 gr tomatenpuree 
750 gr verse tomaten 
30 gr suiker 
1 ½ ltr. basis bouillon of gevogeltebouillon  
200 gr gehakt half om half 
½  bos peterselie, gehakt 
 
 
Bereiding: 
 
• Snipper de knoflook en de uien fijn. 
• Snijd de chilipeper doormidden, verwijder de zaadjes en snijd in dunne ringen. 
• Fruit de fijn gesneden knoflook aan in de olijfolie. 
• Voeg de fijn gesneden uien er aan toe samen met de helft van de heel fijn 

gesneden chilipeper. 
• Voeg nu de tomatenpuree toe en laat dit geheel even fruiten. (ontzuren) 
• Ontdoe de tomaten van het vel door ze te pliceren (klein kruisje erop maken, 10 

seconden in kokend water leggen en daarna snel in een bakje met koud water 
laten schrikken) 

• Snijd de tomaten in stukjes en voeg ze bij de soep. 
• Suiker toevoegen en afblussen met de bouillon. 
• De bouillon aan de kook laten komen. 
• Eventueel de rest van de chilipeper toe voegen 
• Van het op smaak gebracht gehakt soepballetjes draaien en deze apart koken. 
• Voeg de soepballetjes als laatste toe aan de soep. 
 
Presentatie: 
 
• Serveer de bouillon in voorverwarmde diepe borden of soepkoppen. 
• Strooi voor het doorgeven peterselie op de bouillon. 
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Roodbaars met stoofgroenten: venkel,en paprika  
en pasta 
Ingredienten: (10 personen)·   
 
10 roodbaarsfilet 
Tomatencompote 
2 ui 
3 tenen knoflook 
olijfolie 
4 st tomaten 
½ bos basilicum 
100 g pijnboompitten 
1 el balsamico azijn 
 
Stoofgroenten 
2 venkel  
2 rode paprika  
2 gele paprika  
2 teentje knoflook  
1 tros mini-tomaatjes  
olijfolie 
 
 
Voor de pasta 
500 g verse pasta  
2 ui 
3 tenen knoflook 
½ bos basilicum 
olijfolie 
zout en peper 
 

Bereiding: 

Tomatencompote 

• Snijd de ui en knoflook fijn.  
• Verhit een flinke scheut olijfolie in een pannetje en braad de ui en knoflook 

aan 
• Haal het pannetje van het vuur. 
• Ontvel de tomaten (pliceren) verwijder de zaadlijsten en snijd de tomaat in 

kleine blokjes. 
• Snijd de basilicum in dunne reepjes. 
• Voeg nu alles bij de ui. 
• Roer door elkaar en breng op smaak met zout en peper en en scheutje 

balsamico azijn 
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Stoofgroenten 

• Halveer de venkel en verwijder het hart.  
• Leg het groen van de venkel even opzij voor de garnering.  
• Haal het vel van de paprika en verwijder de zaadlijsten. 
• Snijd de groenten in fijne reepjes  
• Snipper de knoflook  
• Stoof de groenten aan in olijfolie.  
• Voeg als laatste de tomaatjes toe. 
• Breng op smaak met peper en zout  

Pasta 

• Kook de pasta en giet deze af. 
• Snijd de basilicum in dunne reepjes 
• Snijd de ui en knoflook fijn en bak in een beetje olijfolie.  
• Meng de pasta erdoor, samen met de fijn gesneden basilicum. 
• Breng op smaak met zout en peper. 

Visfilets  

• Bak de visfilets heel kort in wat olie op de velkant  
• Leg de vis op een bakplaat met de velkant boven. 
• Zet deze in de oven gedurende ca. 10 minuten (als de kok het zegt)  

 
Opmaak 

 
• Leg de groenten op het bord 
• Draai met een vork een nestje van de pasta en leg dit naast de groenten 
• Leg de vis op de groeten en de pasta 
• Schep een lepel tomatencompote boven op de vis. 
• Garneer met venkelgroen. 
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Spaghetti  
 
Ingrediënten:  6 personen 
 
Verse pasta 
400 gram meel 00 
4 eieren  
Snufje zout 
 
Bereiding: 

• Het meel op een houten werkplank op een hoopje leggen. 
• Een kuil in het midden maken en de eieren en zout in het kuiltje doen. 
• Van buiten naar binnen mengen tot een mooi stevig deeg ontstaat. 
• Gebruik de pasta machine om het deeg te kneden en vervolgens spaghetti 

slierten van te maken. 
• Leg de spaghetti slierten in een bak met bloem 
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Rabarber kwark toetje 

Ingrediënten: 6 personen 

Rabarber  
4 rabarbersteel  
4 eetlepels honing  
2 el citroensap  
Scheutje water  
Bodem  
10 volkoren koekjes of bastognekoekjes 
5 eetlepels geraspte kokos  
2 el kaneel  
2 el honing  
5 dadels 
5 eetlepels kokosolie 
Kwark  
300 gr kwark  
4 eetlepels honing  
2 eetlepels van de rabarber 

Bereidingswijze 

Rabarber 

• Was de rabarberstengels, verwijder het loof en snijd in kleinere stukken.  
• Breng dan de rabarber met het water, citroensap en de honing zachtjes aan de 

kook op laag vuur.  
• Laat het voor ongeveer 10 tot 15 minuten gaar stoven - tot de rabarber helemaal 

zacht is.  

Bodem 

• Begin ondertussen met de bodem  
• Ontpit de dadels 
• Smelt de kokosolie 
• Maal de volkorenkoekjes met de kokos, kaneel, honing, dadels en gesmolten 

kokosolie in een keukenmachine fijn.  
• Verdeel het over de kommetjes en druk het een beetje aan. Zet dit in de 

koelkast.  
• Schep dan de rabarber in een kom en zet het in de koelkast om af te laten 

koelen.  
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Kwark 

• Meng in een kom de kwark met de honing en het voeg hier ongeveer 2 eetlepels 
van de rabarber aan toe en roer dit goed door elkaar.  

• Verdeel de kwark over de potjes op de koekjes en zet nog weer even in de 
koelkast totdat de rabarber ook is afgekoeld. Verdeel dan de rabarber over de 
potjes. 
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Rabarber cakeje 
 
 
Ingrediënten: Voor 16 stuks: 
 
210 gram patentbloem 
1/2 theelepel. bakpoeder 
1/4 theelepel baking soda 
1/2 theelepel. zout 
125 gram ongezouten roomboter 
200 gram kristalsuiker 
1/2 theelepel. pure vanille extract 
90 gram karnemelk 
2 eieren maat M 
 
250 gram rabarber 
150 gram witte chocolade 
 
Bereiding: 

• Verwarm de oven voor op 175 °C graden.  
• Beboter en bebloem een muffinvorm of vul het met papieren vormpjes 

(caises).  
• Was de rabarberstronken en snijd het in dobbelsteentjes van 1 cm.  
• Hak de witte chocola niet te fijn. (of gebruik druppels) 
• Zeef de bloem, bakpoeder, baking soda en zout boven een kom: zet apart.  
• Mix de boter met de suiker bleek en luchtig.  
• Voeg 1 voor 1 de eieren toe.  
• Voeg de vanille toe.  
• Voeg het bloemmengsel en de karnemelk om de beurt toe: het bloemmengsel 

in 3 delen, de karnemelk in 2 delen. Begin en eindig hierbij met het 
bloemmengsel.  

• Schraap de zijkanten van de kom regelmatig schoon en voeg pas een volgend 
deel toe als de vorige geheel is opgenomen in het beslag.  

• Spatel de rabarber- en chocolade stukjes door het beslag en verdeel het over 
de vormpjes.  

• Bak de cakejes in 20-24 minuten gaar: een satéprikker moet er schoon 
uitkomen.  

• Laat de cakejes 10 minuten in de vorm afkoelen, daarna op een rooster. 
 

 
 
  



www.culinaircentrum.nl
0492-381565

   
      

  

 

Diverse dressings 

Dit is een klein overzichtje van enkele eenvoudige maar onmisbare dressings voor 
allerlei soorten salades. Gebruik voor de vinaigrettes (dressings op basis van olie en 
azijn/citroensap) een leeg, schoon jampotje om de ingrediënten in te mengen. 
Schud het potje goed om te zorgen dat de olie en azijn zich mengen. Controleer 
tijdens het maken van de dressing altijd of de smaak in orde is. De aangegeven 
hoeveelheden zijn richtlijnen. In de praktijk gaat het om het vinden van de juiste 
smaakbalans. 

Vinaigrette met witte wijnazijn en honing 

• 6 el olijfolie 
• 2 el witte wijnazijn 
• 1 tl honing 
• zout en peper 

Citroenvinaigrette 

• 2 el citroensap 
• 5 el olijfolie 
• zout en peper 

Basilicumdressing met pijnboompitten 

• 2 el balsamicoazijn 
• 5 el olijfolie 
• 1 flinke handvol verse basilicum, fijngehakt 
• 1 flinke handvol pijnboompitten, geroosterd en gehakt 
• zout en peper 

Vinaigrette met mosterd 

• 6 el olijfolie 
• 2 el Dijon mosterd 
• 2 el rode of witte wijnazijn 
• zout en peper 

Dressing van limoensap en koriander 

• 2 el limoensap 
• 3 el verse koriander, fijngehakt 
• 125 ml olijfolie 
• 1 el witte wijnazijn 
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Yoghurtdressing 

• 150 ml yoghurt 
• 2 el witte wijnazijn 
• 1 el verse munt, fijngehakt 
• 1 el verse peterselie, fijngehakt 
• versgemalen zwarte peper 

Blauwe-kaasdressing 

• 75 g blauwe kaas, verkruimeld (bijv. Roquefort) 
• 1 teentje knoflook, geperst 
• 225 ml zure room of dikke yoghurt 
• 1 el witte wijnazijn 
• 2 el verse peterselie, fijngehakt 
• versgemalen zwarte peper 

Honing-mosterddressing 

• 1 el grove mosterd 
• 1 el Dijon mosterd 
• 1 el heldere honing 
• 1 el citroensap of witte wijnazijn 
• 4 el olijfolie 
• zout en peper 

Pestovinaigrette 

• 2 á 3 el witte wijnazijn 
• 2 tl pesto 
• 75 ml olijfolie 
• zout en peper 

Oosterse dressing 

• 1 el mosterd 
• 1 el Japanse sojasaus 
• 1 el balsamicoazijn 
• 2 el olijfolie 
• 1 el sesamolie 
• zout en peper 

 
 

 


