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Kookclub Berry 9-7-2020 

 
 
 
 

amuse 
Krab - avocadopuree – tapiocakaviaar 

 
 
 

voorgerecht 
Eendenborst - bosui - Hoisin – sinaasappelkrokantje 

 
 
 

hoofdgerecht 
Kalfswang met selderijpuree en 

tomaat met diverse bietjes en geglaceerd worteltje 
 
 
 

dessert 
Chocolademousse – limoenparfait - kletskop -pistachesabayon 
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Krab - avocadopuree – tapiocakaviaar 
 
Ingrediënten: (18 personen) 
 
Krab 
450 g wit krabvlees 
2 st eidooier 
1 tl Dijon mosterd 
2 1/2 dl zonnebloemolie 
2 tl witte wijnazijn 
1 st citroen 
zeezout 
zwarte peper 
Avocadopuree 
3 st rijpe avocado 
2 st limoen 
1 el crème fraiche 
1 el sushiazijn 
zeezout fijn 
witte peper 
Tapiocakaviaar 
50 g tapiocakorrels 
1 dl Kikoman sojasaus (groen) 
Garnering 
1/4 bosje kervel of peterselie 
 
Bereiding: 
# direct beginnen met tapiocakorrels 
Tapiocakaviaar 

• Breng een pan met ruim aan de kook brengen (tapioca korrels zetten 
uit). 

• Voeg de tapioca toe en laat zacht doorkoken. 
• Roer af en toe voorzichtig door zonder de korrels kapot te maken. Zodra 

er een compleet transparante ‘brij’ te zien is, zijn de korrels goed gaar. 
• Doe de tapiocakorrels over in een puntzeef en spoel voorzichtig met 

koud water. 
• Doe de tapiocakorrels over in een bak en voeg er sojasaus aan toe. Laat 

dit zo lang als mogelijk staan, zodat de korrels zich kunnen volzuigen 
met de sojasaus. Giet de korrels vlak voor serveren af. 
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Krab 

• Meng de eidooiers, mosterd en wat peper en zout met de staafmixer tot 
een glad mengsel. 

• Voeg de olie beetje voor beetje toe, terwijl de machine draait (mengsel 
moet dik en romig zijn). 

• Voeg de wijnazijn toe. 
• Meng de mayonaise (naar behoefte) met het krabvlees en breng op 

smaak met peper en zout en eventueel citroensap. 
Avocadopuree 

• Halveer de avocado en verwijder de pit en schil. 
• Pers de limoenen uit. 
• Pureer de avocado in de keukenmachine. Voeg de helft van het 

limoensap en de crème fraiche toe. 
• Meng het geheel en breng op smaak met zout, peper, sushiazijn en 

eventueel meer limoensap. 
Garnituur 

• Haal (vlak voor serveren) de kervelblaadjes van de takjes. 
 
PRESENTATIE 

• Verdeel de avocadopuree in een cocktailglas. 
• Verdeel daarop een laag krabmayonaise. 
• Leg er een klein lepeltje tapiocakaviaar op. 
• Garneer af met een kervelblaadje (of peterselie) 

Krab - avocadopuree - maissorbet - tapiocakaviaar 
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Eendenborst - bosui - Hoisin - sinaasappelkrokantje 
Ingrediënten: (18 personen) 
 
Eend 
6 st wilde eendenborst 
zout 
Sechuan peper 
Garnituur 
18 st bosuitjes 
sesamolie 
2 st komkommers 
sushiazijn 
4 st appels (Granny Smith) 
Krokantje 
75 ml sinaasappelsap 
½ st sinaasappel (zestes) 
60 g gesmolten boter 
30 g bloem 
100 g poedersuiker 
75 g sesamzaad 
zwarte peper 
Hoisinsaus 
3 el sesamolie 
3 teentjes knoflook fijn wrijven 
¼ eetlepel vijfkruidenpoeder 
100 g miso pasta 
45 g honing 
60 g Maple siroop 
75 g sushi azijn 
Garnering 
1 bakje Borage cress 
 
BEREIDING 
Eend 

• Bestrooi de eendenborst op de vetkant met een beetje zout en Sechuan 
peper. Wrijf in en laat 10 minuten intrekken. 

• Bak de filet kort aan in boter en plaats daarna in de oven op 50 C 
(kerntemperatuur) 
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Garnituur 
• Snijd de helft van het groen van de bosuitjes, wrijf in met sesamolie en 

grill. 
• Snijd de uiteinde van de komkommer (moet op de snijmachine passen). 
• Snijd de komkommer in de lengte in plakken van +- 1 mm ( geen 

plakken met zaadlijst). 
• Marineer de komkommer met sushiazijn en rol vlak voor serveren op 

(koud serveren). 
• Snijd de appel op de snijmachine in plakken van 1 cm. Steek rondjes uit 

van 3 cm en bak kort. 
Krokantje 

• Meng sinaasappelsap met de boter, bloem, poedersuiker en sesamzaad 
en breng op smaak met peper. Laat zolang mogelijk rusten. 

• Strijk dun uit op een bakmatje en bak af op 170 C ongeveer 5 minuten 
(goudbruin).  

• Laat afkoelen en breek in stukken. 
Hoisinsaus 

• Verwarm de olie en fruit hierin de knoflook en vijfkruidenpoeder. 
• Voeg de misopasta, honing en Maplesiroop toe en roer goed door. 
• Voeg de azijn toe (regelmatig proeven) en roer door.  
• Laat op laag vuur 4 minuten trekken. 

PRESENTATIE 
• Snijd de eendenborst in plakken. 
• Snijd de gegrilde bosuitjes in de lengte doormidden en leg midden op het 

bord. 
• Plaats een stukje appel half onder de eend midden op de bosuitjes en 

een opgerolde komkommer plak tegen de eend. 
• Steek een krokantje midden in het gerecht en serveer een beetje saus 

rondom. 
• Garneer met cress. 

- sinaasappel 
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Kalfswang met selderijpuree, tomaat met diverse 
bietjes en geglaceerde worteltje 
 
Ingrediënten: (18 personen) 
 
Vlees: 
4 kg. kalfswangen  
8 stuks waspeen  
3 stelen prei  
1 kg. knolselderij  
6 eetlepels tomatenpuree  
12 tomaten 
1 ltr. rode wijn 
8 eetlepels bloem  
2 ltr. runderbouillon 
Olie 
Laurier  
Tijm  
Zout en peper 
Selderijpuree: 
2 ½ kg. knolselderij  
6 dl. melk  
3 dl. room  
3 jeneverbessen  
Gin (naar smaak) 
Zout en peper 
Groente: 
4 rode bietjes  
4 gele bietjes 
scheutje (appel) azijn 
2 chioggia bietjes 
300 gram beukenzwammen 
2 sjalotjes 
beetje bieslook 
Geglaceerd worteltje 
18 worteltjes van bospeen 
20 gram boter 
50 gram suiker 
½ flesje jus d’orange 
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Bereiding: 
Vlees: 

• Snijd de waspeen en selderij brunoise.  
• Snijd de prei in fijne ringen. 
• Schil de selderij en snijd ze brunoise.  
• 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 (houd het vlees warm). 

Selderijpuree: 
• Schil de selderij en snijd brunoise. 
• Kook de knolselderij in het melk-roommengsel met de jeneverbessen 

gaar. 
• Zeef de massa en maak er puree van met een pureeknijper. 
• Breng de puree op smaak met zout, peper en wat Gin. 

Saus: 
• Ontvel de tomaten (plisseren), snijd ze in vieren en verwijder de pitjes 
• Zeef de saus door een fijne zeef. Reduceer de saus hierna nog een beetje. 
• Breng de saus op smaak en voeg kort voor het serveren de tomaat toe 

(houd 1 partje per persoon apart voor de garnering). 
Groente: 

• Schil de Chioggia biet en snijd deze bietjes in dunne plakjes met een 
dunschiller. Marineer deze met de olijfolie, het zout en de sherryazijn.  

• Kook de rode en gele bietjes gaar in water met zout en een beetje azijn.  
• Als ze gaar zijn pel ze dan en snijd in grote blokjes (gebruik 

handschoenen)  
• Maak de beukenzwammen schoon en bak de beukenzwammen in 

roomboter met een sjalotje en bieslook.  
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Geglaceerde worteltjes: 
• Maak de worteltjes schoon. (laat heel) 
• Kook ze beetgaar. 
• Vlak voor het opdienen de boter in een pan doen en de worteltjes 

aanfruiten tot ze gaan glanzen. 
• Voeg de suiker toe. 
• Blus af met de jus d’orange. 

Serveren: 
• Nappeer een spiegel van de saus op het bord.  
• Leg daarop 2 à 3 plakjes vlees per persoon en een partje tomaat.  
• Leg de selderijpuree ernaast en 1 worteltje 
• Garneer met de bietjes en de beukenzwammen. 
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Chocolademousse – limoenparfait - kletskop -
pistachesabayon 
 
Ingrediënten: (18 personen) 
 
Chocolademousse 
1 dl room 
225 g couverture puur 
1 dl eigeel 
60 g suiker 
4 dl room 
2 blaadjes gelatine 
Limoenparfait 
250 ml slagroom 
2 eieren 
5  eidooiers 
125 gr suiker 
1 dl. limoncello 
sap en rasp van 2 limoenen 
Kletskoppen 
75 g witte basterdsuiker 
52 g bruine basterdsuiker 
30 g boter 
35 g lauw water 
50 g patentbloem 
Pistache sabayon 
6 st eidooiers 
2 ½ dl water 
250 g suiker 
pistache pasta 
1 ½ dl slagroom 
Garnering 
30 g pistache noten 
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Bereiding: 
Chocolademousse: 

• Week de gelatine in koud water 
• Maak 1 dl room warm en voeg de gelatine en couverture eraan toe 
• Klop de 4 dl room tot yoghurtdikte. 
• Klop het eigeel met de suiker wit en roer door de couvertureroom en 

spatel de geklopte room erdoor 
• Stort in een schaal en laat opstijven in de koeling 

Limoenparfait 
• Klop de slagroom lobbig en zet deze koud tot gebruik.  
• Doe de eieren, de eidooiers met de suiker in een pan. 
• Klop au-bain marie op tot 75°C. 
• Als de massa is gebonden, snel koud en taai kloppen tot een luchtige 

substantie  
• Spatel de slagroom erdoor en vervolgens de limoncello, limoensap en 

rasp. 
• Doe in de vormpjes en zet tenminste 12 uur in de diepvries of in een 

snelvriezer. 
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). 
Pistache sabayon 

• Klop de eidooiers in een beslagkom au bain-marie luchtig.  
• Klop de massa vervolgens in de Kitchenaid koud. 
• Meng water en suiker in een pan en verhit tot 118°C. 
• Laat de kitchenaid draaien en voeg langzaam de suikersiroop toe aan het 

mengsel. (De machine laten draaien totdat de kom aan de buitenkant 
niet meer warm aanvoelt.) 

• Klop de slagroom lobbig. 
• Spatel, als de eimassa koud is, de pistachepasta naar smaak erdoor en 

vervolgens de opgeklopte room. Indien de sabayon te dik is, wat 
verdunnen met room. 

Garnering 
• Rooster de pistachenoten licht in een droge pan. Hak de noten daarna 

fijn. 


