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Kookles 3 2 apil 2019 
 

kalfsfond bereiden 
vis bakken 

 tomaten pliceren, zoetzuur maken  
en  groenten stoven 
mousse en bavarois 

 
 
 

Rundvleeskroket en tonijnkroket en mayonaise 
 

Bouillon met fijne groenten 
 
 

Roodbaars met stoofgroenten: venkel,en paprika 
en pasta 

 
Amanadelbavarois 

Gekarameliseerde appeltjes 
Karamelsaus 
Kattentongen 

 
 

Bijlage: diverse dressing voor salades. 
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Rundvleeskroket (80 gram) 

Ingrediënten: 15 kroketten 

1 liter water 
1 runderschenkel 
2 mergpijpen 
500 gram runderpoulet 
50 gram winterwortel in stukken 
50 gram ui 
50 gram prei 
50 gram bladselderij.  
3 takjes verse peterselie 
2 blaadjes laurier,  
2 takjes verse tijm 
1 takje verse rozemarijn 
5 peperkorrels 
1 kruidnagel,  
1 stukje foelie 
6 gram zout,  
6 gram witte peper 

Voor de ragoût en de vorming van de kroket 

50 gram échte boter 
60 gram bloem 
400 ml zelfgetrokken bouillon 
Het draadjesvlees 
Snufjes zout, peper en nootmuskaat 
Scheutje Worcestersaus 
Handvol peterselie 
2 eieren 
150 gram fijne paneermeel 
bloem 
6 gram gelatineblaadjes.  

Optioneel. Om te binden, als je een goede salpicon maakt, (de stevige ragout, het 
binnenste van de kroketten) stijft alles goed op en heb je geen gelatineblaadjes 
nodig. 

 

Bereiding  
Vlees en bouillon: 

• Snijd de grote groenten in stukken en vul de pan met een liter water.  
• Leg de vleeselementen in het water, daarop de groenten, kruiden en  zout en 

de peper. 
• Even roeren en op een zacht vuurtje laten pruttelen. 
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• Laat het geheel minimaal drie uur en maximaal zes uur trekken. 
• Ontstaat er schuim in de pan, neem die overbodige eiwitten weg met een 

lepel. 
• Schep met een schuimspaan zoveel mogelijk botten en vlees uit de pan, zeef 

daarna met een puntzeef. 
• Laat de bouillon afkoelen. Mocht u er dan nog vet af willen scheppen, dan gaat 

dat wat eenvoudiger.  
De ragout 

• Snijd het vlees in stukjes van 1 x 1 cm. 
• Smelt de boter in de pan en voeg de bloem er bij. Dit heet een roux. 
• Laat het 3 minuten garen, totdat de roux zanderig aanvoelt en wit uitslaat. 
• Voeg al roerende de koude bouillon toe totdat er een gladde ragout ontstaat. 
• Spatel vervolgens het vlees en de peterselie erdoor en laat het 4 minuten 

zachtjes doorkoken. 
• Breng de ragout op smaak met peper en zout, nootmuskaat en een scheutje 

worcestersaus. 
• Schep de ragout in een bord en laat het minimaal 4 uur afkoelen. 
• Zet het paneermeel klaar in een bord en kluts de 2 eieren met de melk los in 

een ander bord. 
• Maak een balletje van de ragout met een ijsschep en haal deze door de 

paneer. 
• Rol er dan een kroket van.  
• En haal de kroket door de bloem vervolgens door het eimengsel. 
• Haal de kroket vervolgens nog eens door het paneermeel. ( eventueel mengen 

met een beetje panko). 
• De kroketten moeten aan alle zijden goed bedekt zijn. Eventueel nog een 

tweede keer door het eimengsel en de paneermeel halen voor een mooie dikke 
korst. 

• Laat de kroketten minimaal 2 uur opstijven in de koelkast. 
• Frituur de kroketten in 5 minuten goudbruin op 180 graden. 
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Tonijn kroketjes 
ingrediënten: (10 personen) 
 
400 gram kruimige aardappelen 
1 blikje tonijn in olie 
1 ei 
60 gr broodkruimels of paneermeel 
paneermeel naar behoefte 
peterselie 
zout naar smaak 
peper naar smaak 
2 liter zonnebloemolie 
 
1 eiwit  
paneermeel naar behoefte 
 
 
Bereiding: 

• Schil de aardappelen, kook ze en pureer ze. 
• Voeg de tonijn (niet alle olie erbij doen uit het blikje), brokkelig broodkruim, 1 ei, 

peterselie en zout en peper toe aan de puree. 
• Meng alles en voeg het paneermeel toe tot een stevig mengsel. 
• Maak er kroketjes van (balletjes die ongeveer zo groot zijn als een golfbal). 
• Klop het eiwit met een vork stevig op. 
• Rol de kroketjes door het geklopte eiwit en paneer ze dan met paneermeel. 
• Bak in voldoende zonnebloemolie (de olie moet erg heet zijn maar mag niet koken) 

tot ze goudbruin zijn en de korst knapperig is.  
 
Als dipje kun je er een cocktail saus bij doen. 
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Groentesoep 
 
Ingrediënten: (4 personen) 
 
1 Liter rundbouillon van 80° à 90° graden warm. 
 
Het clarifiëren van een bouillon is soms nodig om de bouillon helder te 
maken. Daarvoor heb je de volgende ingrediënten nodig: 
 
100 gram rundergehakt 
2  eiwitten 
100 gram prei 
100 gram stengel selderij 
100 gram wortel 
peper en zout 
 
 
Clarifiëren: 
Als je bouillon af laat koelen, vormt zich bovenop de bouillon een gestold vetlaagje. 
Schep dit laagje van de bouillon af om hem te ontvetten. Dit kan met een 
schuimspaan. Clarifiëren kan alleen met opgeklopt eiwit, maar om een nog 
smaakvollere bouillon te krijgen, voegen we aan het eiwit gesneden groenten en 
rundergehakt toe.  

• Voeg alle ingrediënten bij de koude bouillon 
• Breng de bouillon langzaam tegen de kook aan 90° graden, blijf roeren tot de 

bouillon deze temperatuur heeft bereikt. 
• Door deze manier gaan de eiwitten langzaam stollen en nemen zo het vuil wat 

in de bouillon zit op. 
• Schep het eiwitschuim met een schuimspaan af. 
• Zeven door een neteldoek. 

 

Groentesoep 

• Verwarm de bouillon  
• Proeven en op smaak brengen. 
• Eventueel nu soepgroenten en gehaktballetjes* toevoegen en even laten 

trekken.  
•  
• De gehaktballetjes kun je het beste apart koken en niet ongekookt bij de bouillon 

doen.  
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Kalfsbouillon 
 
Ingrediënten: 1 liter 
 
1 ½ kg. kalfsbotten 
140 gram tomatenpuree 
2 grote uien  
1 grote wortel 
1 knolselderij 
paar blaadjes laurier 
takjes tijm en peterselie 
1 theelepel zwarte peperkorrels 
 
 
Bereiding: 
 
• Besmeer de botten met tomatenpuree. 
• Laat de botten bruin worden door ze in een braadslede in een voorverwarmde 

oven te roosteren op 200°C tot ze donkerbruin zijn. 
• Giet overtollig vet af en doe de botten in een ruime pan. 
• Snijd de ui doormidden en laat bruin verkleuren in een pan (niet schillen) 
• Maak de wortel en de knolselderij schoon en snijd in grove stukken 
• Voeg alle ingrediënten bij de botten en zet alles onder koud water.  
• Breng langzaam aan de kook en schep met een schuimspaan het schuim van de 

oppervlakte. 
• Draai het vuur laag en laat zo minimaal 5 uur trekken zonder deksel (nauwelijks 

laten borrelen) 
• Giet door een puntzeef en laat afkoelen. 
 
Ipv kalfsbotten kun je ook runderbotten gebruiken. 
Kalfsbotten bevatten meer gelatine dan rund waardoor een goede textuur ontstaat. 
De bouillon is te gebruiken als basis in jus, bruine sauzen, soepen en stoofpotten. 
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Salade van zelf gerookt gevogelte, dressing 
en zoetzuur van diverse groenten 
 
Ingrediënten: voor 10 personen 
 
800 gr kipfilet of kippendijen 
Marinade: 
zonnebloemolie  
2 teentjes knoflook   
citroensap 
zwarte peper              
 
Dressing: 
25 ml balsamico azijn                
25 ml witte wijnazijn                   
150 ml olijfolie 
Mosterd 
Gembersiroop  
peper en zout 
 
Zoetzuur 
5 st radijsjes 
½  stuks komkommer 
½  stuks gele biet 
3 dl sushi azijn 
3 dl suikerwater (half suiker, half water) 
25 g geraspte gember 
1 st citroengras 
½ st rode peper 
 
Garnering 
Gemengde sla    
 
Bereiding: 
Marinade 
• Snipper de knoflook in grove stukjes. 
• Maak een marinade van de knoflook, olie, citroensap en zwarte peper 
• Marineer de kipfilet en laat even staan zodat de marinade in kan trekken. 
 
 
Zoetzuur 
• Verwijder de zaadlijst en zaden van de rode peper, snijd de peper in fijne 

brunoise en meng met azijn, suiker, gember en geplet citroengras. 
• Breng aan de kook en laat 10 minuten op laag vuur trekken. 
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• Schil de biet snijd op 2 millimeter dikte in ronde plakjes, steek daarna rondjes uit 
van gelijke grootte. 

• Snijd de radijs in kwart-partjes. 
• Snijd de komkommer in de lengte doormidden en verwijder de zaadlijsten.  
• Vervolgens de komkommer in stukken van 4 centimeter lengte snijden en in de 

lengte nogmaals doorsnijden. 
• Verdeel de groenten apart in kleine bakjes en giet kokende marinade over de 

diverse groenten. 
• Laat staan tot gebruik en vlak voor serveren uit marinade halen. 
 
Kipfilet 
• Gril de kipfilets even aan in de grillpan zodat ze wat kleur krijgen. 
• Laat de rookpan op matig vuur warm worden. 
• Als de pan warm is 1 tot 2 eetlepels rookmot in het midden op de bodem van de 

pan doen en met het deksel op de pan verwarmen. 
• Als de rookmot rookt, de kipfilets op het rooster in de pan leggen. 
• Rook de kipfilet in ongeveer 10 minuten tot een kerntemperatuur van 68-70°C 
 
Dressing 
• Voeg alle olie en azijn soorten bij elkaar in een blender. 
• Op smaak brengen met mosterd, gembersiroop en peper/zout. 
 
Garnering 
• Was de sla en slinger deze droog in een centrifuge. 
• Snijd de mozzarella in blokjes 
• Snijd het gerookte gevogelte in dunne plakjes. 
• Meng de sla met de dressing en leg verdeel over de borden. 
• Verdeel de  zoetzure groenten over het bord en serveer. 
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Roodbaars met stoofgroenten: venkel,en paprika  
 
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. 
• Rooster de pijnboompitjes 
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• Roer alles door elkaar en breng op smaak met zout en peper en een scheutje 
balsamico azijn 

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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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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Gekarameliseerde appels 
Ingrediënten (10 personen) 

6 fris-zure appels van redelijk formaat 
100 gram roomboter 
200 gram suiker 
Kaneel 
 
  
Bereiding: 

• Schil de appels, snijd ze in kwarten en haal de klokhuisdelen eruit. Snijd 
vervolgens die kwarten nog eens in 4 partjes van ongeveer gelijke dikte. 

• Bestrooi de partjes appel rijkelijk met kaneel. 
• Zet een grote koekenpan of hapjespan op middelgroot vuur en smelt hierin al 

roerend de boter.  
• Zodra de boter gesmolten is gaat de suiker erbij. Blijf continue roeren.  
• Bij een bepaalde hoge temperatuur gaat de suiker smelten en even later ook 

verkleuren. Pas op dat het niet verbrand!  
• Wacht al roerend tot de suiker middel bruin van kleur is en voeg alle appel 

toe.  
• Blijf continue voorzichtig doorscheppen.  
• De suiker begint nu op te lossen. Als de suiker helemaal is opgelost is een 

mooie lichtbruine kokende saus ontstaan en zijn de appels gekarameliseerd. 
Zet het vuur nu uit. 

• Laat de appels afkoelen. 
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Karamelsaus 
 
Ingrediënten: (18 personen)  
 
200 g suiker 
1 1/2 dl water 
50 g boter 
50 ml kookroom of slagroom 
 
 
Bereiding: 
 
• Doe de suiker met het water en de boter in een koekenpan en laat langzaam 

karamelliseren. (half uurtje op laag vuur) Niet doorroeren! 
• Als de karamel mooi van kleur is de kookroom toevoegen. 
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Kattentongen 

 

Ingrediënten:(voor 25 koekjes) 

150 gr zelfrijzende bloem 
100 gr zachte boter 
100 gr suiker 
1 koffielepel vanillesuiker 
3 eiwitten 

Bereiding: 

• Klop de boter samen met de suiker en vanillesuiker tot een romig mengsel. 
• Blijf kloppen tot het mengsel bijna wit is van kleur. 
• Voeg de eiwitten toe en klop tot het eiwit goed is opgenomen. 
• Voeg vervolgens de (gezeefde) bloem toe en klop alles tot een luchtig beslag. 
• Zorg voor een bakplaat met bakpapier of siliconen bakmat. 
• Doe het beslag in een spuitzak en spuit repen van ongeveer 1cm op 5cm, laat 

voldoende tussenruimte. (Gebruik hiervoor best een platte spuitkop of een ronde 
spuitkop van ongeveer 10 mm diameter). 

• Bak de koekjes gaar (met een bruin randje) in een voorverwarmde oven op 
180°C gedurende 8 à 10 minuten. 

• Laat de kattentongen afkoelen op een rooster. 
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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 

 



www.culinaircentrum.nl
0492-381565

   
      

  

 

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 

 
 

 


