
	
	
	
	

	
	
Kent	u	iemand	die	ook	op	zoek	is	naar	een	leuk	bedrijfsuitje,	geef	mij	dan	naam	en	telefoonnummer.	Bij	een	boeking	van	de	groep	ontvangt	u	
dan	een	gratis	kookworkshop	voor	een	persoon.	

Kookclub Berry 1-10-2020 
 
 
 
 

amuse 
Mousse van kip en gemarineerde kip 

 
 

voorgerecht 
Zwezerik - salade quinoa - currycrème 

 
 

hoofdgerecht 
Kalfssukade met pastinaak crème 

 
 

dessert 
Walnotenfragipane – peer – kaneel - chocoladeparfait - 

sinaasappelsabayon 



	
	
	
	

	
	
Kent	u	iemand	die	ook	op	zoek	is	naar	een	leuk	bedrijfsuitje,	geef	mij	dan	naam	en	telefoonnummer.	Bij	een	boeking	van	de	groep	ontvangt	u	
dan	een	gratis	kookworkshop	voor	een	persoon.	

Mousse van kip en gemarineerde kip 
Ingrediënten: (16 personen) 
Mousse van kip - gemarineerde kip 
Bakje van filodeeg 
Filodeeg 
eiwit (van 1 ei) 
Mousse 
200 g kipfilet (+ afsnijdsels kiphaasjes) 
2 tl kerriepoeder 
1 ltr. gevogeltebouillon 
1 1/2 dl slagroom 
2 blaadjes gelatine 
zout / peper 
Kipsticks 
48 st kipblokjes 
1/2 dl sake 
1 st limoen (rasp) 
1 el sesamolie 
1 el sojasaus 
zout / peper 
Panko (Japans paneermeel) 
18 st satéstokjes 
Saus 
3 dl chilisaus 
1 el sojasaus 
1 el vissaus 
1 el limoensap 
Garnering 
Sisho puper 
 
Bereiding 
Filodeegbakje 

• Beboter de vorm en leg 2 vierkantjes filodeeg in ieder bakje. 
• Bestrijk het filodeeg met eiwit. 
• Bak de filobakjes af op 180 °C (goudbruin). 

Mousse 
• Snijd de kipfilet in stukken, voeg de kerriepoeder toe aan de bouillon en 

pocheer de kip in de bouillon (kip moet net onderstaan). 
• Week de gelatine in koud water en los op in 500 ml gevogeltebouillon. 
• Draai de kip met bouillon zeer fijn in de keukenmachine en wrijf door een 
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zeef. 
• Klop de slagroom op en spatel door de mousse. 
• Breng hoog op smaak en bewaar in de koeling. 

Kipsticks 
• Maak een marinade van de sake, sesamolie, sojasaus en limoenrasp. 
• Vacuümeer de kiphaasjes met de marinade en laat 45 min marineren. 

Steek de haasjes aan de satéstokjes en paneer ze met Panko. 
• Bak de haasjes in een laag olie goudbruin. 

Saus 
• Meng alle ingrediënten. 

Presentatie 
• Vul de filodeeg bakjes met de kipmousse en garneer met Cress. 
• Leg de gebakken kipstick op een bordje en schep wat saus op het bordje 

(niet over het kipstick anders wordt deze zacht) 
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Zwezerik - salade quinoa - currycrème 
Ingrediënten: (16 personen) 
 
Zwezerik 
1200 g zwezerik 
1 el cayennepeper 
zout / peper 
boter 
Quinoa 
1 st sjalot 
1 teentje knoflook 
olijfolie 
200 g quinoa 
±3 dl gevogeltebouillon 
zout / peper 
½ st sjalot 
Sushiazijn 
1 st citroen (rasp) 
Currycrème 
2 ½ dl kokosmelk 
1 bosje koriander 
½  st rode chilipeper 
20 g gember 
20 g vissaus 
1 st limoen (sap) 
15 g sushiazijn 
½  tl groene currypasta 
20 g sojasaus 
20 g sesamolie 
20 g eiwit 
2 g Xantana 
Druivenpitolie 
Garnituur 
250 g Haricot Verts 
250 g peultjes 
250 g shiitake 
boter 
zout / peper 
Cress 
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Bereiding: 
Zwezerik 

• Spoel de zwezerik in koud water (staat gereed). 
• Breng de zwezerik in water met zout en cayennepeper aan de kook. Laat 

van het vuur afkoelen, pluk de zwezerik. 
• Bloem de zwezerik en bak op hoog vuur krokant. 

Quinoa 
• Snijd de sjalot zeer fijn, wrijf de knoflook fijn. 
• Fruit de sjalot en knoflook aan in olijfolie, voeg de quinoa toe en bestrooi 

met zout en peper. Voeg de bouillon toe en laat langzaam garen (evt. 
nog bouillon toevoegen). Laat afkoelen. 

• Snijd de halve sjalot fijn, rasp de citroen. 
• Breng de quinoa op smaak met sjalot, sushiazijn en citroenrasp. 

Currycrème 
• Snijd de korianderblaadjes fijn, snijd de chilipeper fijn en rasp de 

gember. 
• Kokosmelk, chilipeper, koriander, gember, limoensap, sushiazijn, 

vissaus, currypasta, sojasaus en sesamolie in de blender fijndraaien. 
Daarna passeren door een fijne zeef. 

• Neem 1 ½ dl van deze massa en mix samen met het eiwit en Xantana in 
de keukenmachine. voeg langzaam druivenpitolie (hoeveelheid zelf 
bepalen) toe tot een volle massa. Voeg daarna de rest van de massa toe 
en breng op smaak met sushiazijn, vissaus en limoensap. Bewaar in de 
koeling. 

Garnituur 
• Blancheer de Haricot Verts en peultjes apart. 
• Snijd deze in de lengte doormidden. 
• Maak de shitakes schoon. Bak de groenten en shitakes vlak voor 

serveren. 
Presentatie: 

• Lepel een beetje currycrème midden in een kleine ronde kom en trek 
met de bolle kant van de lepel een streep. 

• Verdeel de quinoa in het midden en verdeel de groenten erover. 
• Plaats de zwezerik erop.  
• Garneer met cress. 
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Kalfssukade met pastinaak crème 
 
Ingrediënten: 15 personen 
Kalfssukade 
2 kg kalfssukade 
2 rode uien 
1 winterwortel 
½ knolselderij 
4 takjes tijm 
1 fles rode wijn 
1 ltr. kippenbouillon 
 
Zalf van pastinaak 
350 gram pastinaak 
125 gram room 
1 takje tijm 
zout 
cayennepeper 
 
Groenten 
7 tomaatjes 
15 bospeen 
1 bakje beukenzwam 
 
Parmezaan cracker 
150 gram Parmezaanse kaas 
2 eetlepels bloem 
 
Bereiding 

• Snijd de groenten in grove stukken. 
• Schroei de kalfssukade goed bruin in wat olie. Voeg de gesneden 

groenten en tijm toe en laat even meebakken. Blus af met een fles rode 
wijn en de kippenbouillon. Doe alles in de stoomoven. Laat 55 minuten 
onder druk garen. Als het vlees gaar is uit de stoomoven pan halen. Zeef 
de groenten uit de saus en laat de saus inkoken. 

Zalf van pastinaak 
• Schil de pastinaak en snijd in blokjes. Vacumeer samen met de room 

zout en tijm. Stoom gaar in de stoomoven op 100 C. 45 minuten.  
• Verwijder de tijm en passeer glad in de keukenmachine.  
• Breng op smaak met cayennepeper en zout 
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Groenten 
• Ontvel de tomaten en snijd doormidden. Droog ze in een oven van 120 

C. Snijd de tomaatjesklein en breng op smaak met een scheut olijfolie 
en zout en peper. 

• Was de bospeen en smeer ze in met olijfolie. Pof ze 30 minuten in een 
oven van 175 C.  

• Snijd de bospeen in stukken van 5 cm. 
• Snijd de voetjes van de beukenzwammen en bak ze gaar in wat boter. 
• Breng op smaak met zout en peper. 

Parmezaan crackers 
• Rasp de Parmezaanse kaas en roer er wat bloem door.  
• Verdeel dun over bakpapier en bak krokant in een oven van 175 C. Laat 

afkoelen en haal los van het bakpapier. 
Presentatie: 

• Snijd de sukade in plakken. Smeer de pastinaakcreme op een bord. 
Verdeel de sukade over de borden. Leg de groenten op het bord. 
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Walnotenfrangipane - peer – kaneel - 
chocoladeparfait met sinaasappelsabayon 
Ingrediënten: (16 personen) 
 
Walnotenfrangipane 
125 g boter 
125 g walnoten 
125 g poedersuiker 
25 g patentbloem 
2 st eieren 
Zoete liaison 
2 st eieren 
60 g crème fraîche 
2 dl room 
80 g suiker 
1 st citroen (rasp) 
Peer 
7 dl water 
300 g suiker 
1 dl citroensap 
1 st kaneelstokje 
1 eetlepel vanillesuiker 
6 st peren 
Taartjes 
bladerdeeg 
Kaneel-chocoladeparfait 
250 ml. ongezoete slagroom 
2 st eieren                                                 
5 st eierdooiers    
125 gr suiker 
2 dl melk 
100 g witte couverture 
70 g suiker 
1 st kaneelstokje 
1 eetlepel vanillesuiker 
Sabayon 
50 g eidooier 
2 st sinaasappel (sap) 
65 g witte wijn 
50 g suiker 
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35 g Grand Marnier 
½ st citroen (sap) 
Kletskoppen 
150 g witte basterdsuiker 
50 g bruine basterdsuiker 
60 g boter 
70 g lauw water 
100 g patentbloem 
 
Bereiding: 
Walnotenfrangipane 

• Maal de walnoten met het poedersuiker in de keukenmachine tot een fijn 
poeder. 

• Klop de boter (op kamertemperatuur) met een garde op en voeg in delen 
het walnotenpoeder toe. 

• Roer de bloem erdoor en daarna 1 voor 1 de eieren. 
• Doe de massa in een spuitzak. 

Zoete liaison 
• Meng alle ingrediënten goed door elkaar. 
• Bewaar in de koeling tot gebruik. 

Peer 
• Meng alle ingrediënten (behalve de peren) en breng aan de kook en haal 

van het vuur. 
• Laat 20 minuten trekken. 
• Schil de peren, verwijder het klokhuis en halveer de peren. 
• Laat de peren in het vocht (net onder kookpunt) 20 minuten pocheren. 
• Laat de peren afkoelen in het vocht. 

Taartjes 
• Leg een plak bladerdeeg in een tartelette vorm van Ø 7 cm (18x) 
• Bak de taartjes halfgaar blind af in een oven op 180°C, 10 minuten. 
• Bestrijk de bodempjes met gesmolten witte chocolade en laat afkoelen 

totdat de chocolade hard is. 
• Spuit hierop een bodempje walnotenfrangipane. 
• Snijd de peer in grove stukken en leg deze op de frangipane. 
• Werk af met de zoete liaison. 
• Bak de taartjes verder af, oven op 180°C, 15-20 minuten (tijdens 

hoofdgerecht). 
• Haal de taartjes uit de oven en bestrooi met poedersuiker. 
Kaneel-chocoladeparfait 
• Breng de melk, couverture, kaneelstokje en vanillesuiker aan de kook. 
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Haal van het vuur en laat 30 minuten afgedekt trekken. 
• Verwijder het kaneelstokje. 
• Klop de 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 tot een luchtige 

substantie. 
• Vermeng de eiermassa samen met de chocolademelk. 
• Spatel (niet roeren) nu de slagroom door de eiermassa. 
• Stort in een schaal of in kleine vormpjes en zet ongeveer 3 uur in de 

diepvries. 
Sabayon 

• Meng alle ingrediënten in een grote kom. 
• Klop de massa au bain-marie op  

Kletskoppen 
• Zeef de bloem. 
• Klop de suiker met de boter op. 
• Voeg het water toe en spatel de bloem erdoor. 
• Maak met een theelepel rondjes van 1 ½ cm op een bakplaat met vetvrij 

papier en smeer uit. 
• Bak af in een oven op 160°C totdat ze goudbruin en krokant zijn (± 7 

minuten). 
Presentatie: 

• Maak een spiegel van sabayon midden op een warm bord. 
• Plaats een perentaartje (besneeuwd met poedersuiker) midden op het 

bord. 
• Plaats een vormpje kaneel-chocolade ijs erop. 
• Steek er een kletskopje in. 

Walnotenfrangipane - peer - kaneel-chocolade ijs 
 


