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Verklarende woordenlijst 
 
A la minute :                  zo snel of zo kort mogelijk voor het serveren bereiden. 

Aanzweten/Suer :          licht aanbakken met weinig vet, zonder kleuren. 

Aromaten :                        smaakstoffen (aromaten), geurige kruiden.  

Barderen :                      het omwikkelen of bedekken van producten met vet spek of plakjes 

                                       doorregen spek, met als doel uitdroging te voorkomen.) 

Bain-marie :                      heetwaterbad, voor het warm houden van voeding.  

Blancheren :                      even de kook erover.  

Bouquet garni:                  groente- en kruidenbundel voor het verhogen  van de smaak bv. in sauzen.  

Brunoise :                          in zeer kleine blokjes gesneden groenten, aardappel, enz. 

Braiseren:                          smoren, gaar maken in 1 cm. vocht met de deksel op de pan. 

Canneleren :                      het snijden van groefjes in b.v. een citroen. 

Ciseleren :                         producten in een zeer snelle op- en neergaande beweging met een mes opdelen 

Concasseren :                    het in grove stukken snijden, b.v. van tomaat.  

Chemiseren :                  het aanbrengen van een dunne laag gelei of ijs in een vorm. 

Chaud-froideren :          het bedekken of overgieten van chaud-froids met een saus. 

Decoreren:                        versieren, verfraaien.  

Déglaceren :                      het braadaanbaksel oplossen.  

Dégraisseren:                    het ontvetten van soepen en sauzen.  

Dresseren:                         het opmaken van schotels.  

Eminceren:                        het in dunne plakken schaven met behulp van een mandoline of schaaf. 

Emonder:                          vroeger genoemd plisseren, veel toegepast op tomaten, deze worden ingekerfd, 

                                           kort ondergedompeld in kokend water en onmiddellijk weer gedompeld in 

                                           ijswater. 

Fileren:                           het gelijkmatig lossnijden van vlees, vis of gevogelte van graten en/of 

                                       beenderen. 

Flamberen:                     het doel van flamberen is de alcohol te verbranden. 

                                       Reden: om de overheersende alcoholsmaak te verwijderen, en als 

                                       showelement in een restaurant. 

Fond:                                 sterke bouillon.  

Verklarende woordenlijst 
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 Verklarende woordenlijst 

Garnituren:                        A-          vulling voor soepen, vleesgerechten enz. 

                                           B-          aanvullende verfraaiing voor schotels. 

Geleren:                         het bedekken van gerechten/materialen met een gelei. 

Glaceren:                           glimmend maken b.v peultjes, worteltjes.  

Gratineren                         voorzien van een bruin korstje.  

Grosse pièce:                    hoofdschotel/hoofdgerecht van een menu. 

Hatelets:                            sierpennen, voor decoratie en grillen. 

Julienne :                           aan dunne gelijkmatige reepjes gesneden b.v. groenten.  

Larderen:                       het doorrijgen van producten (met een speciale lardeernaald of pen) met 

                                       repen vers vet spek, met als doel uitdrogen te voorkomen en het vlees 

                                       malser te houden. 

Liëren:                           het binden van een vloeistof met een bindmiddel. 

Liaison :                            mengsel van eidooier en room voor het binden en verfijnen van de smaak van 

                                           soepen en sauzen. 

Marineren :                       in een vloeistof (marinade) leggen. 

Myoteren :                     het op een laag vuur verhitten van specerijen met heel weinig olie of boter in 

                                       een pan zonder deksel. 

Mirepoix:                          aan blokjes gesneden groenten voor het maken  van soepen, sauzen, enz.  

Mise en place:                   voorbereiden van de gerechten en de maaltijd.  

Monteren                       Techniek 1: het binden van een warme vloeistof met klontjes koude boter. 

                                       Techniek 2: het door elkaar roeren van twee vloeistoffen (emulgeren). 

                                       Met monteren maak je een warme vloeistof dikker, de structuur zachter, de 

                                       smaak voller en de saus glanzend. 

Napperen :                        gelijkmatig met saus bedekken.  

Opbinden :                     Om producten in hun natuurlijke vorm/model terug te brengen. 

                                       Om producten in een gelijkmatige vorm/dikte te brengen. 

Passeren:                           zeven.  

Pareren:                          verwijderen van pezen, zenen en vetdelen van vlees, wild, gevogelte en 

                                       orgaanvlees. 

Paneren:                            aanbrengen van een droge korst van bv paneermeel. 

Pikeren:                          is het doorrijgen van de oppervlakte van het vlees (met een pikeernaald) met 

                                       dunne reepjes spek, met als doel uitdrogen te voorkomen. 

Pinceren:                        het aanbraden van beenderen in een oven op 180°C. 

Pocheren:                          net onder het kookpunt gaar maken van een product.  

Pureren:                              fijn maken, puree, brei, moes.  

Roux:                                 bruin, blond of wit bindmiddel voor soepen en sauzen (bloem en boter).  

Stoven:                           gaar maken in een vloeistof, met de deksel op de pan. 

Sauteren:                        kleuren en garen in hete vetstof.  

Singeren:                        de nodige hoeveelheid bloem toevoegen na het aanzweten van bijvoorbeeld een    

                                       mirepoix met als doel een bindmiddel (roux) te bekomen voor de bereiding van    

                                       soepen of sausen. 

Sueren:                           aanzweten in gesmolten, niet gekleurde boter. 

Trancheren :                   in plakken snijden.  

Toerneren:                     gelijkmatig van vorm, grootte en gewicht te maken van (harde)groenten, 

                                       aardappelen en champignons. 



De hedendaagse keuken kent een grote verscheidenheid aan koude 

voorgerechten. Onder invloed van vernieuwingen in het laatste decen-

nium is het aantal toegepaste bereidingstechnieken maar vooral ingre-

diënten enorm uitgebreid. In de opleiding zullen ze door alle blokken 

heen de revue passeren. 

Daarnaast komen ook een aantal klassieke zaken aan de orde. 

Wij zijn van mening dat een geschoold marinekok ook kennis van deze 

zaken moet hebben. Een denkfout die nogal eens gemaakt wordt is: 

de klassieke keuken is een ouderwetse keuken. Niets is minder waar! 

We hopen dat duidelijk zal worden dat de hedendaagse keuken er nooit 

zo uitgezien zou hebben zonder de kooktechnische en menutechnische 

principes van de klassieke keuken. 
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Woord vooraf 

 

Dit boek is een recepturenboek 

en geen kookboek. 

We gaan ervan uit dat de 

basiskooktechnieken gekend 

zijn. 

 

De aangegeven hoeveelheden in 

dit boek zijn richtlijnen, in de 

praktijk zal men kunnen 

constateren dat bepaalde 

hoeveelheden moeten worden  

aangepast, zo is bijvoorbeeld het 

ene ei de andere niet, de ene 

mosterd kan pikanter zijn dan de 

andere; gebruikt men verse 

kruiden of gedroogde; de 

verscheidenheid van bij-

voorbeeld azijnsoorten, etc… 

Het inschatten van de te 

gebruiken hoeveelheden van 

bepaalde ingrediënten zal u 

worden aangeleerd in de 

keukenmodules. 

Inleiding 

Asperges met vinaigrettesaus 

De asperges reinigen, samenbinden en gaarkoken in water en zout.  

De asperges in koud water dompelen en laten afkoelen. 

Goed uitgelekt op een schotel schikken en napperen met een gebonden vinai-

grettesaus. Bestrooien met gehakte peterselie. 
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Koude gerechten, 
salades en sausen 



 Bloemkool met mayonaise 
 
De bloemkool reinigen en op z’n geheel koken in water en zout tot de groen-

te beetgaar is. De bloemkool laten uitlekken en afkoelen. De bloemkool 

schikken op een schotel en napperen met goed gekruide mayonaise. 

Bestrooien met gehakte peterselie. 

 
 

Artisjok 

 
De artisjok ontdoen van de steel en het snijvlak inwrijven met citroensap. 

Eventueel de onderste blaadjes wat bijknippen. 

De artisjok koken in water en zout ( 40-45 minuten). 

                            

                 

                       Aardappelsalade 

 
Bereidingwijze methode 1 : 
Geblancheerde brunoise van aardappelen, in warme toe- stand ver-

mengen met Franse dressing, waaraan mosterd, gehakte peterselie en 

bieslook is toegevoegd. Koelen en zeer fris opdienen. 

Bereidingswijze methode 2: 
Aardappelen; mayonaise of vinaigrette saus; gesnipperde ui; peterselie; 

bieslook; bouillon. 

In de schil gekookte en daarna gepelde aardappelen in dunne plakjes snijden 

(zo dun mogelijk). Grote aardappelen in 2 of in 4 snijden alvorens plakjes te 

snijden. De plakjes een paar uur marineren met de ui en op smaak gebrachte 

bouillon. Afgieten en aanmaken met mayonaise of vinaigrette. Bestrooien 

met peterselie of bieslook. Koelen en zeer fris opdienen. 

 

 

 

Vleesschotel (20 pers.) 
 

1. Aardappelsalade met vinaigrettesaus bereiden. 

2. Eieren koken, verfrissen en pellen. 

3. Uien pellen en zeer fijn snijden. 

4. Peterselie plukken, wassen, hakken en drogen. 

5. Sla wassen , drogen en ontnerven 

6. Tomaten emonderen en snijden. 

7. Mayonaise bereiden of uit emmer gebruiken. 

8. Gebonden vinaigrettesaus bereiden. 

9. Gekookte, gerookte ham (hesp), parijzer worst, boterhamworst, salami 

en/of gebraad in plakken snijden. 

10. Salade op bord of schotel schikken. 

Daarop de verschillende soorten vleeswaren schikken. 

Garneren met de sla, tomaten, eieren. 

Serveren met mayonaise, vinaigrette, pickles, augurken, zilveruitjes en 

mosterd. 

Benodigdheden 

2 kg vleeswaren (assortiment), 

2 kroppen sla, 1 kg tomaten, 

1 peterselie, 5 eieren, 20 cl azijn, 

3 grote wortelen, 4 citroenen, 

aardappelsalade, 

1,5 l vinaigrette, peper, zout, 

mayonaise. 

Bijzondere aandachtspunten. 
De soorten vlees zijn afhankelijk 

van de soort maaltijd en het 

budget. De dikte van de vleeswa-

ren is afhankelijk van het soort 

vleeswaren. 
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Huzarensalade (20 pers.) 
 

1. Vlees gaar koken in water met bouquet, en daarna in fijne brunoise snijden. 

2. Aardappelen schillen, wassen en in fijne brunoise snijden en blancheren. 

3. Appels schillen, klokhuis verwijderen en in fijne brunoise snijden. 

4. Alle ingrediënten luchtig vermengen met de dressing 

5. Sla plukken en van de nerf ontdoen, in ruim water wassen en goed uit laten 

lekken. 

6. Dresseer de sla op een schaal en schik hier de salade op. 

7. Garneer met zilveruitjes, tomaat en asperges.  

8. Gebruik mayonaise als deksaus 

9. Koel serveren. 
 

 

                   California salade (10 pers.) 
 

1. Roer de ingrediënten voor de saus bij elkaar. 

2. Sla reinigen, wassen, goed laten uitlekken en scheur de blaadjes in stukken. 

3. Schil de avocado’s, verwijder de pit en snijd ze in plakjes. 

4. Leg de salade in een slakom en vermeng deze luchtig met de avocado’s. 

5. De salade kruiden, besprenkelen met de saus en garneren met walnoten. 

 

 

 

 

Koolsalade (10 pers.) 
 

Benodigdheden 

650 gr appel, 650 gr aardappel, 

650 gr augurken, 750 gr vlees, 

mayonaise, peper en zout. 

Garnering :  zilveruitjes, toma-

ten, asperges, mayonaise en 

2 kroppen sla. 

Bijzondere aandachtspunten 
Mayonaise dient een dekkende 

saus te zijn en mag niet door de 

huzarensalade zakken. Niet te 

veel mayonaise gebruiken 

Benodigdheden 

1 sla; 1 IJsbergsla; 4 avocado’s; 

1 theelepel knoflookpoeder; 

1 theelepel oregano; ½ theelepel 

zout, snuifje peper; 
Saus : 6 eetlepels plantaardige olie; 

1 ½ eetlepel suiker;  

3 eetlepels witte wijnazijn;  

garnering : 100 gr gepelde walnoten 

Benodigdheden 

10 eetlepels mayonaise; 

1 theelepel suiker;  

snuifje zout en peper; enkele 

druppels azijn of citroensap 

1 witte kool; 1 groene paprika;  

4 stengels bleekselderij;  

1 grote wortel;1 gesnipperde ui 

1. Meng de mayonaise met sui-

ker, zout, peper en azijn. 

2. Snijd de kool in dunne reep-

jes, de paprika in ringen. 

3. Eminceer de selderij, schil 

en rasp de wortel op een 

grove rasp. 

4. Doe alle groenten met de ui 

in een grote slakom en voeg 

de saus toe. 

5. Meng alles luchtig en laat de 

salade afkoelen. 

 

De koolsalade kan ook gepresenteerd 

worden in een kool (buffet): 

 

1. Snij met een scherp mes het bin-

nenste uit van een savooikool. 

2. De buitenste bladeren vormen de 

kom. Was deze bladeren en dep ze 

droog. 

3. Was het hart van de kool en snij 

het in dunne reepjes. 

4. Bereid ze zoals koolsalade en 

schep deze terug in de kool. Zo 

serveren. 

Italiaanse salade (4 pers.) 
 

1. Franse dressing bereiden (zie verder in dit boek). 

2. Aardappelen, wortel en knolselderij in julienne snijden. 

3. De groene boontjes schoonmaken. 

4. Al deze groenten afzonderlijk blancheren. 

5. Augurken en de ossentong in julienne snijden. 

6. Alle ingrediënten samenvoegen en op smaak brengen met de dressing. 

7. Dresseren en de Mayonaise apart serveren. 

*De salade heeft de kleuren van de Italiaanse vlag; rood, wit, groen. 

Benodigdheden 

125 gr. aardappelen;  

100 gr. wortelen; 

75 gr. knolselderij; 

125 gr. augurk;  

75 gr. fijne groene boontjes; 

75 gr. ossentong (gerookt en ge-

kookt); 50 gr. gesnipperde ui; 50 

gr. gevulde olijven; 1 dl Franse 

dressing; wat mayonaise 
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Knolselderijsalade (20 pers.) 
 

1 e methode 
1. Knolselderij schillen, wassen en in vieren snijden. Op de mandoline in 

juliënne snijden. 

2. Water met zout en citroensap en de knolselderie aan de kook brengen, 

enige minuten laten koken, afgieten en af laten koelen. 

3. Vermengen met wat mayonaise.  

4. Sla plukken en van de nerf ontdoen, in ruim water wassen en goed uit 

laten lekken. 

5. Dresseer de sla op een schaal en schik hierop de knolselderijsalade. 

 

 

Waldorfsalade (4 pers.) 
 

1. Alles goed vermengen met uitzondering van de walnoten. 

2. Walnoten vlak voor serveren toevoegen (verkleuren). 

Serveren in glazen kom of schaal en garneren met walnoten. 

noot: de appelen onmiddellijk na het snijden toevoegen aan de knolsel-

derijsalade (verkleuren) 

 

 

                  Griekse salade (10 pers.) 
 

1. Was de andijvie en sla grondig, laat ze uitlekken en droog ze af. 

2. Snij de groenten in dunne reepjes. 

3. Canneleer en eminceer (ciseleer) de gewassen komkommer. 

4. Snij de tomaten in partjes. 

5. Doe alle ingrediënten in een slakom. Vermeng alle ingrediënten voor de 

saus en schenk deze op de salade en schep alles door elkaar. 

 

 

 

 

 

Rijstsalade (10 pers.) 
 

1. Fruit de ui in de hete olie in een grote koekenpan. 

2. Voeg de rijst, kippenbouillon, ketchup en tijm toe en breng alles aan de 

kook. 

3. Zet het vuur lager, laat de rijst in ca. 25 minuten afgedekt gaar worden 

(methode pilaw). 

4. Roer de overige ingrediënten er met een vork door. Laat afgedekt  

afkoelen.  Serveer met blaadjes sla. 

 

 

Eiersalade (8 pers.) 
 

1. De eieren hard koken. 

2. Meng de gesnipperde ui met de mayonaise en een scheutje azijn. 

3. Hak de eieren grof; voeg ze toe aan de selderij en de paprika. 

4. Schep de saus luchtig door de eieren. 

5. Serveer koel en garneer met blaadjes sla en peterselie. 

Benodigdheden 

2 st knolselderij, 2 citroenen,  

1 krop sla, 

mayonaise (of vinaigrette). 

2 e methode 
1. Rauw laten en besprenke-

len met citroensap. 

2. Vermengen met vinaigrette 

Benodigdheden 

400 gr. Knolselderijsalade; 

400 gr. Appel julienne; 

100 gr. gepelde walnoten; 

peper en zout; Worchestersaus; 

mayonaise of Franse dressing 

Benodigdheden 

1 struikje krulandijvie; 

1 ijsbergsla; 1 komkommer; 

2 grote geëmond. tomaten; 

200 gr pitloze zwarte olijven; 

150 gr feta verbrokkeld; 

70 gr ansjovisfilets; 

1 gesnipperde ui, 

2 eetlepels kappertjes; saus : 

2 dl olijfolie; 4 eetlepels wijn-

azijn; 1 theelepel oregano; 

peper en zout 

Benodigdheden 

1 dl plantaardige olie; 

1 gesnipperde ui; 250 gr lang-

korrelige rijst; 

ca. ½ l kippenbouillon; 

5 eetlepels tomatenketchup; 

1 theelepel tijm; ½ kg ham in 

blokjes; 1 groene paprika in 

stukjes gesneden; 5 eetlepels 

wijnazijn, blaadjes sla 

Benodigdheden 

12 eieren; 8 stengels bleeksel-

derij fijn gesneden; 1 gehakte 

groene paprika, 1 gesnipperde 

ui; peper en zout; 8 eetlepels 

mayonaise; azijn, blaadjes sla; 

gehakte peterselie 
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             Deense macaronisalade (4 pers.) 
 

1. Macaroni beetgaar koken. 

2. Laten schrikken onder koud stromend water. 

3. De diepvriesgroenten koken volgens de aanwijzingen op de verpakking. 

4. Vel van de worst halen en deze in brunoise snijden (1 cm). 

5. Een sausje bereiden van de mayonaise, koffiemelk, peper, zout, suiker, 

kruidenazijn, gehakte peterselie en dille. 

6. Alle ingrediënten onder elkaar mengen en in de koelkast plaatsen. 

7. Het dresseren / presenteren doen we enkele ogenblikken voor consumptie. 

 

 

 

Gevogeltesalade (4 pers.) 
 

1. Alles in julienne snijden en luchtig vermengen met de overige 

ingrediënten. 

2. Serveren in een glazen kom, schaal of bordje met enkelvoudige salades en 

garneringen. 

3. Garneren met o.a. de mandarijnpartjes. 

 

 

Vleessalade (4 pers.) 
 
1. Het gekoelde vlees in brunoise snijden. 

2. De augurk fijnhakken en de ui snipperen. 

3. Dit alles vermengen met mayonaise en eventueel nog wat bijkruiden met 

peper en zout. 

4. De gekookte aardappelen in brunoise snijden en vermengen met een ge-

bonden vinaigrette. 

5. Sla schikken op een bord of schotel. In het midden een sokkel maken met 

de aardappelsalade. 

6. Daarop de vleessalade schikken. Garneren met partjes of schijven ei en 

tomaat. Bestrooien met gehakte peterselie. 

 

 

Vissalade (4 pers.) 

Benodigdheden 

375 gr elleboogmacaroni 

(hoorntjes);½ kg gemengde 

diepvriesgroenten (brunoise); 

1 klein blikje aspergestukjes; 

250 gr gekookte worst; 

3 eetlepels mayonaise; 

3 eetlepels koffiemelk; peper 

en zout, snuifje suiker; 

peterselie en dille; 

 kruidenazijn, sla 

Benodigdheden 

300 gr. gaar kippenvlees; 

100 gr. gare champignons; 

100 gr. appel; 

50 gr. gare bleekselderij;  

50 gr. Mandarijnpartjes; 

2 dl kerriemayonaise met ge-

slagen room; zout; 

Worchestersaus 

Benodigdheden 

300 gr gaar vlees *; 1 ui;  

1 grote augurk; 

2 dl mayonaise; 

200 gr gekookte aardappelen; 

2 dl gebonden vinaigrette; 

1 hard gekookt ei; 

1 geëmondeerde tomaat; 

gehakte peterselie; 1 sla 

*(soepvlees, resten van ge-

braad, gekookte ham of andere 

vleeswaren) 

Benodigdheden 

400 gr. gepocheerde vis; 

peper en zout;  

2 dl mayonaise; kappertjes; 

1 geëmondeerde tomaat; 

1 hard gekookte ei; gehakte 

peterselie; geciseleerde latuw 

Noot : De vissalade kan de 

naam krijgen van de gebruik-

te vissoort b.v. schelvissalade. 

1. De gepocheerde vis ontdoen van 

vel en graten. 

2. Kruiden en vermengen met 

mayonaise en kappertjes. 

3. Dresseren op een bedje van sla en 

garneren met schijfjes tomaat, ei 

en gehakte peterselie. 
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Vissalade Niçoise (20 pers.) 
 
1. De gekookte prinsessenboontjes in tuiltjes samenbinden (met bijvoorbeeld 

geblancheerde stengel van prei). 

2. De vinaigrettesaus aromatiseren met de look. 

3. De vis mengen met weinig vinaigrette en afsmaken. 

4. Alle ingrediënten op individuele bordjes (voorgerecht) of schotel (buffet)

schikken als volgt: De bodem bedekken met sla. 

5. In het midden de vis schikken. 

Omkransen met prinsessenboontjes, eieren, tomaten en citroen. Garneren 

met peterselie, ansjovisfilets en olijven. 

6. De vinaigrettesaus (gebonden) afzonderlijk opdienen. 

 

 
 

Russische salade (4 pers.) 
 
1. Aardappelen, knolselderij en wortel schoonmaken, wassen en snijden. 

2. Afzonderlijk blancheren. 

3. Augurk snijden en gekookte vis plukken. 
4. Alle ingrediënten samenvoegen en luchtig vermengen. 

5. Op smaak brengen met o.a. dressing. 

6. Dresseren. 

 

Russische eieren (4 pers.) 
 

1. Salade in het midden van de schaal dresseren. 

2. Eieren halveren en met bolle kant naar boven op de salade zetten. 

3. Napperen met de remouladesaus. 

4. Ansjovisfilets oprollen, vullen met kappertjes en op de met saus bedekte 

eieren zetten. 

5. Garneren. 

Benodigdheden 

2 kg gepocheerde visfilets (of 

blik tonijn); 2 geciseleerde 

sla; 2 kg geëmondeerde toma-

ten; 2 kg gekookte prinsessen-

boontjes; 3 gesnipperde uien; 

gehakte peterselie; 

5 gecanneleerde, in schijfjes 

gesneden citroen; 6 hardge-

kookte eieren in partjes gesne-

den; 2 l vinaigrette op basis 

van olijfolie; 100 gr olijven; 

10 gr knoflookpoeder; 100 gr 

ansjovisfilets; peper en zout 

Benodigdheden 
150 gram aardappelen; 
150 gram garnalen of gekook-
te vis; 100 gram knolselderij; 
80 gram wortel;  
100 gram augurk; 80 gram 
gare doperwten; 20 gram ge-
snipperde ui, Franse dressing 

Benodigdheden 

400 gram Russische salade; 

6 hardgekookte eieren; 

1,5 dl remouladesaus; 

4 ansjovisfilets; kappertjes; 

garnering o.a. vis en garnalen 

Noorse visschotel (20 pers.) 
 

1. Sneetjes brood in driehoeken snijden en roosteren. 

2. Een gedeelte van de peterselie en de bieslook fijn hakken en vermengen 

met 4 dl mayonaise. 

3. De helft van de saus licht tomateren. 

4. Zalm en heilbot oprollen in hoornvorm. 

5. In de zalmhoorntjes de witte saus spuiten met een getande huls. 

6. In de heilbothoorntjes de getomateerde saus op dezelfde manier spuiten. 

7. Overige gerookte vis in porties snijden. 

8. Sla op een koude schotel leggen. Daarop de vis schikken. Garneren met 

tomaten, eieren en citroen. Bestrooien met gesnipperde uien en gehakte 

peterselie. Hier en daar een takje dille en een paar pijpjes bieslook leggen. 

Toost en boter apart opdienen. 

9. De Noorse visschotel vergezellen van salades voorbeeld: wortelsalade, 

knolselderijsalade etc. Noorse schotel bedoeld als voorgerecht op bordje 

presenteren en kleinere porties geven. Is dit bedoeld als avondmaal dan 

wordt er ook aardappelsalade en/of koude rijst, etc. bijgeserveerd. 

Benodigdheden 

600 gr. gesneden gerookte 

zalm; 600 gr. gesneden ge-

rookte heilbot;  

600 gr. gerookte haring 

600 gr. gerookte paling; 

600 gr. gesneden kippers; 

4 dl mayonaise (eventueel 

luchtiger gemaakt door toe-

voeging van room of yoghurt); 

tomatenpuree; 2 geciseleerde 

sla; 1 kg geëmondeerde, 

schijfjes tomaten; 500 gr. ge-

snipperde uien; 5 citroenen; 

5 gekookte eieren; 1 brood; 

dille, bieslook, peterselie 
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 Cocktail Florida 
 

1. Leg de sla in een cocktailglas. 

2. Leg het krabvlees aan één kant in het glas. 

3. Leg de grapefruitpartjes aan de andere kant in het glas. 

4. Nappeer het krabvlees met cocktailsaus. 

5. Garneer de cocktail met zwarte olijf, toefje peterselie en citroenpartje. 

Opmaak glas 
Een partje geëmondeerde tomaat 

of een partje hardgekookt ei kan 

hieraan worden toegevoegd. 

 

Presentatie 
Het cocktailglas kan op een bord-

je met servet gepresenteerd wor-

den. Een tweede methode is de 

cocktail te dresseren in een glazen 

kommetje dat in een grotere 

cocktailglas op geschilferd ijs 

geplaatst wordt. Vervolgens het 

glas op een bordje met een servet 

plaatsen. 

Benodigdheden 

50 gr. krabvlees (of surimi), 

6 partjes ontvliesde grape-

fruit, 2 geciseleerde slablade-

ren, 1 toefje peterselie, 

1 partje citroen, 1 zwarte 

olijf, 2 eetlepels cocktailsaus. 

Cocktails algemeen 
 

Fruitcocktails worden zonder saus, citroen of toast en boter ge-

serveerd. Fruitcocktails worden meestal geparfumeerd met een 

vin liquoreux zoals bepaalde type sherry, beaumes de venice, 

port, etc... . 

Uitgezonderd fruitcocktails kunnen we zeggen dat een cocktail 

bestaat uit min of meer ‘gare’ ingrediënten die fijngesneden zijn en 

genappeerd met een cocktailsaus. 

In principe moet alles eetbaar zijn. ‘Bezint eer ge begint’ voordat u begint met 

de poten en karkassen in het glas te doen of er aan te hangen. Gebruik geen 

grote bladeren sla, maar een chiffonade van sla. 

De gast moet alles zonder moeite kunnen eten. Ook niet te veel saus gebrui-

ken, deze dient als ondersteuning van de smaak van bijvoorbeeld de kreeft, 

krab, garnalen, zeevruchten etc... . 

Saus is geen doel op zich. 

Culinaire cocktails 

De culinaire cocktails 

verdelen we globaal in twee 

soorten. 

Enkelvoudige :  

Ze bestaan uit één hoofdingre-
diënt. De cocktails krijgen ook 

de naam van dit ingrediënt. 

Samengestelde : 

Deze bestaan uit meerdere 

goed combinerende ingrediën-

ten. De naamgeving wordt 

ontleend aan; de soort ingredi-

enten (Zeevruchten cocktail), 

de streek waar de cocktail of 

ingrediënten vandaan komen 

(cocktail ‘Florida’), een fanta-

sienaam of opgedragen aan 

(cocktail ‘Monika’). 
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 Mousses Algemeen 
 

Het Franse woord ‘mousse’ betekend schuim (eiwitschuim = meringue). De basis van een klas-

sieke mousse is een zeer fijngemaakte of doorgewreven puree van gare groenten, vis, schaal-of 

schelpdieren, vlees, wild of gevogelte. De puree wordt vermengd met een dikke, koude en passen-

de saus b.v. veloutésaus, Béchamelsaus, demi-glacesaus of poivradesaus (bereiding zie verder in dit 

boek). Gebonden met een passende gelei en luchtig en schuimig gemaakt met (lobbig/hangend) geslagen room. 

En vervolgens hoog op smaak gebracht. 

De puree 

Pureer het te gebruiken ‘vlees’ zo koud mogelijk, behalve bij vettige ingrediënten zoals ham en ganzenlever (om 

een karneffect of schiften te voorkomen). Het pureren kan je in allerlei machines doen, na het pureren eventueel 

door een zeef wrijven. Welke wijze van gaarmaken van het ‘vlees’ je ook toepast zorg er voor dat het niet bloe-

derig is en dat er geen harde gebakken of uitgedroogde kanten aanzitten. 

De saus 

Gebruik altijd een passende saus. Maak hem dikker dan normaal en draai hem na het passeren door een étamine 

(of passeerdoek). Voor schaal- en schelpdieren een Béchamelsaus gebruiken omdat deze vrij vlak en neutraal 

van smaak is en er geen smaakvervorming optreedt. Ook kan je chaud-froids sauzen verwerken dit zijn voor-

noemde sauzen vermengd met opgeloste gelatine. 

Gelei 

Gelei moet net zoals saus passend en smaakvol zijn en voldoende bindkracht bezitten. Gelei hangend verwerken. 

Room 

De room moet luchtig geslagen zijn maar niet geheel stijf, dit ter voorkoming van schiften en het mengen met 

een spatel beter te laten verlopen, zeer stijfgeslagen room laat ‘klonten’ achter als dit wordt gespateld. 

Het op smaak brengen van de mousse en toevoegen van garnituren moet voor het spatelen gebeuren. 

Breng de mousse hoog op smaak en de eventuele garnituren mogen nooit harder zijn dan de mousse zelf. 

Met chaud-froidsaus 

bedekte hammousse 

Hammousse (10 pers.) 
 

1. Lees eerst bovenstaande kader. 

2. Chemiseer (bekleed de binnenkant) een vorm met een laagje (2 mm) vlees-

gelei. Voorzie de bodem van een mooie garnituur. 

3. Voer de werkzaamheden uit ‘op ijs’ (zet de vorm in een  bak schilferijs of 

onmiddelijk in de koeling). 

4. Maal de ham zeer fijn en zet deze ook ‘op ijs’. 

5. Voeg de koude velouté, 3 dl gelei, de mosterd en de kruiden toe. 

6. Spatel de half opgeslagen room, de cognac en de madeira er luchtig door-

heen. 

7. Doe het mengsel onmiddellijk in de met gelei gechemiseerde vorm(en). 

8. In de koelkast plaatsen en even voor het serveren lossen/storten op een 

schaal. 

Benodigdheden 

1 kg. Ontvette achterham van 

goede kwaliteit; 3 dl. velouté; 

4 dl. vleesgelei;4 dl. Half opge-

slagen slagroom; 

wat cognac, madeira, mosterd, 

peper en zout 
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Met chaud-froidsaus 

bedekte vismousse 

Mousselines worden op dezelfde 

manier gemaakt als mousse. 

Een mousse maakt men meestal in 

een vorm voor 6, 8 of 10 porties, 

mousselines vaker in individuele 

vormpjes. 

Ze kunnen ‘en quenelle’ of in 

balletjes worden gegarneerd en 

bedekt met een gelei of een 

chaud-froidsaus. 

 

Mousselines (quenelles) 

Chauds-froids van kip 
Werkwijze (voorbeeld): 

1. Snij mooie schuine plakken van kipfilet en steek ze uit in ronde vorm. 

(1 plak per chaud-froid). 

2. Maak een kippenmousse (zie Mousse algemeen) met de rest van de kip. 

3. Maak een chaud-froidssaus (dikke kippenveloutésaus waaraan geweekte ge-

latine is toegevoegd, afgewerkt met een liaison en gepasseerd). 

4. Plaats de plakken filets op een fijnmazig afdruiprekje en strijk ze bolvormig 

in met de mousse. 

5. Giet de saus met een soeplepel in één vloeiende beweging over de kipfilet, 

zodat de chaud-froid volledig bedekt is met de saus. 

6. Laat de saus opstijven cq afkoelen (en herhaal eventueel deze handeling. 

7. Garneer de chaud-froids en geleer de chaud froids. 

8. Rangschik de chauds-froids op een gegarneerde geleispiegel. 

 

 

Kreeft “Bouquetière” (buffetschotel) 
 

1. Kook de levende kreeften in visbouillon en laat deze afkoelen in het vocht. 

2. Vermeng de vers bereide groentenmacedoine met de mayonaise en een ½ 

liter gelei. Laat de bereiding afkoelen in een vorm. Stort de macedoine als 

een koepel in het midden van een grote schaal. 

3. Maak de staart los, haal het vlees er uit zonder het schild te beschadigen en 

leg dit onderaan de koepel van macedoine. 

4. Snijdt het vlees van de 3 kreeften in medaillons, leg deze op de macedoine, 

versier met garnalen en stukjes truffel en leg op de macedoine de poten. 

5. Het geheel bedekken met gelei. 

6. Dit is een basisgarnering, laat uw creatieve geest werken, en werk bij voor-

keur op een geleispiegel. 

Chauds-froids algemeen 
 

Onder een chaud-froids verstaat men een koud gerecht van vlees, 

gevogelte, vis, groente of eieren, waarbij de diverse bestanddelen 

gelijk, of zoveel mogelijk gelijk van grootte zijn en van vorm. Ze 

worden bedekt met een passende mousse of paté en bedekt met 

een chaud-froid saus, gegarneerd en daarna afgeglansd met aspic.  

Fijn rond plakje kip, bedekt met 

een mousse, vervolgens genap-

peerd met een kippenchaud-

froidsaus, voorzien van een gar-

nituurtje, gegeleerd en gepre-

senteerd op een  gegarneerde 

geleispiegel. 

Benodigdheden 

3 kreeften, 700 gr groenten-

macedoine, 200 gr garnalen, 

truffel naar behoefte, 

1 liter visgelei, mayonaise 
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Groentenaspic 
Water tot aan het kookpunt brengen en de gelatine toevoegen. Een vorm aan 

de binnenkant bekleden met gelei en hierin verschillende garneringen 

(voorbeeld bloemmotief) en de schijfjes ei schikken en vastzetten met gelei. 

De groenten macedoine goed laten uitlekken en de vorm hiermee verder op-

vullen. Overgieten met gelei tot alles onderstaat. Afkoelen en in de koelkast 

laten opstijven. Uitstorten. 

Benodigdheden 

10 gare kreeften ( 1 zalm), 

1 l mayonaise of afgeleide, 

(bv. Cocktailsaus), 180 gr. 

Gelatinepoeder, 3 l water (of 

bouillon), peterselie, 2 sla, 

schijfjes van hard gekookte ei, 

1 0  g e v u l d e  e i e r e n , 

2 bl groentenmacedoine, 

2 kg geëmondeerde schijfjes, 

tomaten , enkelvoudige sala-

des, gecanneleerde schijfjes 

van 5 citroenen, enkele garne-

ringen (roosjes tomaat etc...). 

Indien men levende kreeft ge-

bruikt deze 20 tot 30 minuten 

koken in court bouillon 

(volgens het gewicht). 

Kreeften vervolgens laten af-

koelen. (vocht hiervan gebrui-

ken voor de groentenaspic) 

Court bouillon 

Ruim water, azijn, grof gesne-

den bleekselderij, wortelen, ui 

bestoken met kruidnagel, tijm, 

laurier, peperkorrels en  

peterseliestengels. 

“Belle-vue” bereidingen 

 

De benaming “Belle-vue” betekent in het Nederlands “Mooi 

zicht”. Dit betekend dat de schotel een streling voor het oog 

moet zijn. Het garnituur omvat tenminste volgende bereidingen/

garneringen : 

 

• Gevulde eieren 

• Groentenaspic 

• Schijfjes of partjes tomaat, geëmondeerd (of tomatensalade) 

• Allerlei soorten groentensalades, bijvoorbeeld wortelsalade, knolselderij-

salade, komkommersalade 

• Slablaadjes of gecisseleerde sla 

• Citroenpartjes of schijfjes 

• Mayonaise en/of cocktailsaus 

Kreeft “Belle-vue” 
1. De gekookte kreeft in het midden 

door 2 snijden en het vliesje en 

het zwart darmpje verwijderen. 

2. Het kreeftenvlees losmaken van 

de schaal en er terug in schikken. 

3. Versiering aanbrengen op het 

kreeftenvlees en alles geleren. 

4. De onderkant van de kreeften-

scharen kraken zo dat het vlees 

gemakkelijker door de gast te 

consumeren is. 

5. De kreeften op een schotel schik-

ken, omkransen met de Belle-vue 

garnituren. 

6. Mayonaise/cocktailsaus apart 

bijserveren. 

Zalm “Belle-vue” 
1. Deze vissoorten dienen eerst  

gekuist  (ogen, kieuwen etc..) en 

vervolgens voldoende lang  

gepocheerd te worden in een 

poissonière met een court bouillon 

(of in steamer). 

2. Vervolgens worden ze afgekoeld 

en ontdaan van het bovenste vel 

en minder mooie aanhangsels. 

3. Het blootgekomen visvlees bedek-

ken met een laagje gelei, er een 

bloemgarnering op plaatsen en 

terug geleren. 

4. De vis presenteren met Belle-vue 

garnituren. 

5. Mayonaise/cocktailsaus apart 

bijserveren. 

 

Gevulde eieren 
10 Eieren hard koken, halveren en de dooiers eruit halen. 

Wit van ei schoonspoelen. 75 Gr boter wit en zalfachtig kloppen. Dooiers door-

wrijven en vermengen met de boter. Wat mayonaise toevoegen tot gewenst re-

sultaat (zacht, spuitbaar). Op smaak brengen met worchester en kruiden (let op 

indien u gezouten boter gebruikt). Eifarce in de eiwitten spuiten. Kleurrijk gar-

neren met o.a. garnaal of reepje radijs, paprika, geplukte kruiden, etc.. 

De gegaarde vis pareren (3) 

en voorzichtig gelijkmatig op 

een schotel leggen (bij voor-

keur op zijn zijde en niet 

rechtop). Het bovenste vel tus-

sen kop en staart (1) van de 

vis verwijderen. De vis gele-

ren en het visvlees garneren 

met een bloemmotief (2). Nog 

een laagje gelei aanbrengen 

en de oogholten opvullen met 

bv. stukje olijf. De schotel ver-

der afwerken met salades. 
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(3) 

(1) 

(2) 



Avocado met zeevruchten (4 pers.) 
 
1. 1 Citroen canneleren en in schijven snijden, ½ citroen uitpersen. 

2. Garnalen nazien en spoelen. Surimi grof hakken. Ontdooide mosselen 

eventueel ontbaarden. 

3. Deze zeevruchten mengen en enkele druppels citroensap toevoegen. 

4. Avocado’s wassen, halveren (rond de pit snijden), ontpitten, vruchtvlees 

uithalen met parisièneboor. 

5. De avocado helften spoelen in citroenwater (verkleuring vermijden). 

6. Eiwit en eigeel apart hakken, wat peterselie hakken (= Mimosagarnituur). 

7. Het vruchtvlees van de avocado’s vermengen met de zeevruchten. De avo-

cado’s hiermee opvullen. 

8. Gedeeltelijk napperen met cocktailsaus en garneren met de mimosa, olijf-

schijfjes en de scampi. 

9. Dresseren op bedje van sla met schijfje tomaat en citroen. 

10. De rest van de saus afzonderlijk serveren. 

 
 

Ananas-kaassalade (4 pers.) 

Benodigdheden 

2 avocado’s; 1 ½ citroen; 

1 geëmondeerde in schijven 

gesneden tomaat; 1 geciseleer-

de sla; 5 dl cocktailsaus; 2 

hard gekookte eieren; peterse-

lie; 100 gr diepvriesmosselen; 

100 gr gepelde grijze en/of 

roze garnalen; 100 gr surimi 

(krab); 4 gepocheerde scampi; 

4 olijven (in schijfjes gesne-

den) 

Noot : De samenstelling van 

de zeevruchten kan variëren. 

Benodigdheden 

1 grote ananas, 225 gr belegen 

gouda, 225 gr gruyère, 2 sten-

gels bleekselderij in kleine 

stukjes gesneden, ½ groene 

paprika in stukjes gesneden. 

Voor de slasaus: 2 dl mayonai-

se, 2 eetlepels yoghurt en een 

snuifje zout. 

Benodigdheden 

10 sinaasappelen, 375 gr ge-

rookte kipfilet, 10 appelen, 

citroensap, 2 dl mayonaise, 2 

eetlepels yoghurt, peper, zout, 

een kleurrijke mengeling van 

diverse sla-soorten (1 kg). 

1. Snijd de ananas in de lengte in 4 gelijke stukken. 

2. Verwijder het harde middenstuk en snijd het 

vruchtvlees eruit; laat ca. 1 cm van de schil zitten. 

Laat de stukjes afgedekt afkoelen. 

3. Rasp 50 gr gouda. Snijd de rest van de gouda en de 

gruyère in blokjes. 

4. Meng de ingrediënten voor de slasaus; voeg de 

stukjes ananas, kaas, selderij en paprika toe. 

5. Serveer in ananasschillen en bestrooi met kaas. 

1. Snijd ontvliesde partjes uit de sinaasappelen (vang het sap op in een kom). 

2. Was de appelen, snijd ze doormidden en verwijder de klokhuizen. Snijd de 

appelen in plakjes en besprenkel met citroensap. 

3. Roer een dressing van het opgevangen sinaasappelsap, de mayonaise, de 

yoghurt, peper en zout. 

4. Verdeel de sla, de plak-

jes appel, partjes sinaas-

appel en plakjes kip over 

tien borden of een grote 

schaal. 

5. Schep de dressing over 

de salade. Of maak een 

saladewrap door de sala-

de op een tortilla te 

scheppen en deze op te 

rollen. 

Salade met appel en kip (10 pers.) 
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Indische salade (10-15 pers.) 
 
1. De rijst gaarkoken en daarna afspoelen met koud water en laten uitlekken. 

2. De ham, ananas, puntasperges, appelen, groene en rode paprika in blokjes 

snijden. 

3. De ui snipperen en aanzweten in boter, kerriepoeder toevoegen, vermengen 

en afzetten. De room hieraan toevoegen en het sap van ½ citroen. 

4. Al de bovengenoemde ingrediënten vermengen met elkaar en eventueel 

verder op smaak brengen. 

5. Dit enige uren in de koeling bewaren om de verschillende smaken in elkaar 

te doen overgaan. 

6. De sla wassen, de eieren pellen en snijden in plakjes, de radijsjes in plakjes 

snijden. 

7. Schik de sla op bordjes (of schaal), schik hier de salade op en garneer met 

ei, radijs en peterselie. 

 

 

 

 

Mexicaanse salade (10-15 pers.) 

 

1. De maïs laten uitlekken. 

2. De rijst gaarkoken en daarna afspoelen met koud water en laten uitlekken. 

3. 2 dl dressing maken van 1/3 azijn, 2/3 olie, peper en zout. 

4. Ui fijn snipperen, de augurken in fijne brunoise snijden, de kruiden goed 

wassen en fijn hakken. 

5. Al de bovengenoemde ingrediënten samen voegen en op smaak brengen 

met de dressing. 

6. Dit enige uren in de koeling bewaren om de verschillende smaken in elkaar 

te doen overgaan. 

7. De sla schoonmaken en op borden (of schaal) schikken.  

8. Hierop de Mexicaanse salade schikken en versieren met partjes tomaat en 

een plakje hard gekookte ei. 

 

 

Benodigdheden 

200 gr rijst (parboiled), 1 

rode paprika, 1 groene pa-

prika, 2 appelen, ½ blik punt-

asperges, 150 gr gekookte 

ham, 1 ananas, 1 ui, wat bo-

ter, 1 dl slagroom, wat ker-

riepoeder, 1 citroen. Garne-

ring: 1 sla, 3 hard gekookte 

eieren, wat 

radijsjes en 

gehakte pe-

terselie. 

Benodigdheden 

200 gr rijst (parboiled), 

½ l maïs, 1 ui, 100 gr augurk, 

wat peterselie, bieslook, dra-

gon, kervel en kappertjes, 2 

dl dressing (1/3 azijn, 2/3 

olie, peper en zout), 1 krop-

sla, 2 geëmondeerde toma-

ten, 3 hard gekookte eieren. 

Benodigdheden 

1 kg taugé, 1 rode paprika, 2 

dl dressing (1/3 azijn, 2/3 

olie, 1 eetlepel mosterd, 

4 eetlepels ketchup, peper en 

zout), sla, 1 gehakte selderij-

stengel, 3 hard gekookte eie-

ren. 

                  Taugé salade (10-15 pers.) 
 

1. De taugé in ruim water zetten en de groene dopjes zoveel 

mogelijk verwijderen. De taugé daarna 1 minuut blan- cheren, uit-

lekken en afkoelen. 

2. De paprika in brunoise snijden, zonder zaad en zaad- lijsten en ver-

mengen met de taugé. 

3. 2 dl dressing maken van 1/3 azijn, 2/3 olie, peper, zout, 1 eetlepel mos-

terd en 4 eetlepels ketchup. 

4. De sla op een bordje schikken (of schaal), hierop de taugé. 

5. De taugé napperen met de dressing. 

6. Garneren met plakje ei en de gehakte selderij. 

Nt: Het blancheren dient om de bittere smaak te verwijderen. De taugé nooit 

vermengen met de dressing, daar deze dan te slap wordt. 
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Scandinavische Haringsalade 
 

1. De haring, ossetong, aardappelen, bieten en de appel in fijne brunoise 

snijden. 

2. Ui snipperen. 

3. Bovengenoemde ingrediënten bij elkaar voegen. 

4. Besprenkel dit geheel met witte wijnazijn en kruid de salade met dille op 

azijn, zout en peper. 

5. Meng alles luchtig door elkaar. 

6. Garneer de schaal met blaadjes sla, verse dille en radijsbloemetjes. 

7. Leg net voor het doorgeven plakjes ei op de salade (niet te vroeg, anders 

verkleuren ze door de azijn en de rode biet), of partjes ei ernaast. 
 

 

Chinese paddestoelen/courgette salade 
 

1. Marineer de sojascheuten ongeveer een kwartier in de sojasaus. 

2. Snij de wortel, courgette en de koolrabi in fijne brunoise. 

3. Blancheer deze groenten in ruim water. 

4. Verwijder de stelen van de Shii take en borstel ze schoon. 

5. Snipper de ui en de knoflook en sueer deze in wat boter, 

voeg hieraan de Shii take toe en laat dit rustig verder su-

eren. 

6. Blus dit af met de sojascheuten en de sojasaus 

(marinade). 

7. Voeg de rest van de groenten toe, wat citroensap, pe-

per en wat gemalen zeezout. 

8. Laat deze bereiding goed afkoelen. 

9. Meng voor het serveren de tuinkers door de salade en serveer fris. 
 

 

Luxe stapelbroodjes (ook clubsandwich genaamd) 
 

Hieronder volgen enkele voorbeelden: 
 

 

Benodigdheden 

500 gr zoute haring, 250 gr 

gerookte ossetong, 100 gr 

gaargekookte aardappelen 

(koud), 750 gr gekookte bie-

ten (koud), 1 appel, 1 ui, dille 

op azijn, 2 eetlepels witte 

wijnazijn, zout en peper van 

de molen. Garnering: sla, ei, 

dille, radijs 

Benodigdheden 

60 gr soja scheuten (alfaalfa), 

2 eetlepels sojasaus, 1 ui, 

1 grote wortel, 1 koolrabi, 

1 courgette (groen of geel), 

400 gr Shii take paddestoelen, 

zeezout, zwarte peper, ci-

troensap, 1 teentje knoflook, 

1 bakje tuinkers. 

Stapelbrood met Cobourg, avocado, 

veldsla, yogonaise, komkommer, 

basilicum, kerstomaatjes en geiten-

kaas, radijsjes . 

Stapelbrood met gemengde sala-

des met diverse kruiden (tijm, 

oregano, basilicum, etc), aange-

maakt met olijfolie en knoflook, 

vermengd met pasta en salami ). 

Yogonaise 

Mayonaise vermengd  

met yoghurt om de saus 

wat lichter en frisser te 

maken. 
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Paté van kip (buffetstijl) 
 

1. Zet de kippenlevers enige uren in de melk. 

2. Was ze af en sauteer ze met de sjalotjes in de boter. Af laten koelen. 

3. Maal het kippenvlees, varkensvlees, kalfsvlees, spek en de kippenlevers. 

4. Zet de massa op ijs en roer de room en de kruiden erdoor. 

5. Voeg de in Cognac en Madeira gemarineerde dobbelsteentjes kip, spek en 

truffel aan het mengsel toe. 

6. Bekleed een patévorm met deeg en bedek het met plakjes vers vet spek. 

7. Plaats het met stukjes deeg versierde deegdeksel erop en bestrijk met eigeel. 

8. Maak een gaatje in het deegdeksel van 1-2 cm doorsnede om tijdens het 

bakken de stoom kan ontsnappen. 

9. Gedurende 40 minuten bakken in een matig warme oven van 175° C. 

10. Af laten koelen. Vul de paté door het gat in de deksel met gelei die nog net 

vloeibaar is en zeker niet te warm anders trek de warme gelei in de vulling. 

11. Laat de paté nu afkoelen. 

12. Lossen door de paté even op een warme plaat o.i.d. te zetten. 

13. Daarna kunt u de paté voorzichtig uit de vorm nemen. 

 
 
 

Deeg voor warme of koude paté: 
 
1. Zeef de bloem cirkelvormig op de werkbank. 

2. Maak in het midden een kuiltje. 

3. Doe hierin de grove dobbelstenen gesneden zachte boter. 

4. Strooi over deze dobbelsteen het zout. 

5. Giet het water over de boter en wel beetje bij beetje, omdat op deze wijze 

het water gemakkelijker en sneller met de boter wordt vermengd. 

6. Voeg de hele eieren, die vooraf in een kommetje zijn losgeklopt, toe. Let 

erop dat de eieren dezelfde temperatuur hebben als de boter!! 

7. Vermeng nu de boter, eieren en het water. Werk met de hand beetje voor 

beetje de bloem erdoor. Bij deze bewerking wordt met de ene hand de boter-

massa gekneed en met de andere hand, met behulp van een deegschraper de 

bloem in kleine hoeveelheden toegevoegd. Vermeng de ingrediënten alle-

maal zo snel mogelijk. Hoe sneller het deeg wordt gekneed hoe soepeler het 

wordt. 

Benodigdheden 

Kippenlevers              170 gr 

Melk 

Gehakte sjalotjes        40 gr 

Boter                          30 gr 

Kippenvlees               300 gr 

Kalfsvlees                  150 gr 

Varkensvlees              150 gr 

Plakjes vers vet spek  150 gr 

Room                           0,2 lt 

Blokjes vetspek          150 gr 

Blokjes kipfilet           150 gr 

Blokjes ham               150 gr 

(Stukjes truffel           50 gr) 

(Pistachepitten           50 gr) 

Madeira                     0,1 lt 

Cognac                       0,1 lt 

Patédeeg                    600 gr 

Gevogeltegelei           0,5 lt 

Kruiden; zout en peper en evt. 

kardamon, salie en nootmus-

kaat naar smaak gebruiken. 

Benodigheden 

1 kg bloem, 250 gr roomboter, 

2 eieren, zout, ca. 4 dl water 

Noot: 

Dit deeg moet minstens 12 uur 

afgedekt met een vochtige 

doek in een koelkast rusten; 

maximaal 24 uur. 

Presentatie 
Showschotel met paté, voor 

de helft aangesneden als 

hoofdonderdeel. 

Een schotel kan bijvoor-

beeld bedekt worden met 

een laagje gelei, daarop de 

paté schikken en garneren 

met dobbelsteentjes gelei en 

frivoltées. 
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Mayonaise (20 pers.) 
 
1. Eidooiers, mosterd, azijn, zout, peper in een mengkom mengen tot een homogene 

massa 

2. Al roerend de olie toevoegen. 

3. Indien de bereiding te dik of te vettig wordt verdunnen met wat vocht of azijn 

naar smaak. 

4. Olie toevoegen tot gewenste dikte en hoeveelheid. 

5. Koel opdienen in een sauskom 

 

Van mayonaise afgeleide sausen  
 

Mayonaise is magerder, luchtiger, romig en/of eventueel frisser te maken door 

toevoeging van yoghurt, kwark of slagroom. 

 

Cocktailsaus                  Mayonaise met toevoeging van tomatenketchup, 
                                       whisky, worcestersaus, cayennepeper en half  

                                       geslagen room. 

Remouladesaus              Mayonaise met toevoeging van gehakte uien, 
                                       augurken, kappertjes en peterselie. 

Groene kruidensaus   Mayonaise met toevoeging van gehakte gare spinazie 

                                       en gehakte groene kruiden (peterselie, kervel, etc…) 

Andalousische saus    Mayonaise + tomatenpuree + rode paprika uit blik 

                                       goed uitgelekt en fijngehakt. 

Tartaarsaus                  Mayonaise, doorgewreven gekookte eieren,  

                                       gehakte augurken, gehakte groene kruiden + mosterd. 

Kerriemayonaise         Mayonaise, geslagen room, kerriepoeder, knoflook 

                                       worcestersaus + gembernat. 

Musketiersaus             Mayonaise + cayennepeper + gesnipperde sjalotten en 

                                       gehakte bieslook ingekookt in witte wijn. 

 

 

 

Vinaigrettesaus (20 pers.) 
 

1. Uien pellen en zeer fijn snijden. 

2. Peterselie, kervel, dragon en bieslook ,wassen en fijn hakken. 

3. Olie en azijn monteren. 

4. Op smaak brengen met zout, peper en worcestersaus. 

5. Peterselie, kervel, dragon , bieslook en uien toevoegen. 

6. Alles goed mengen. 

7. Koel opdienen. 

 

Van Vinaigrettesaus afgeleide sausen  
 

Ravigotesaus                Met mosterd gebonden vinaigrette + gehakte gekookte 

                                       eieren. (oorsprankelijk werden de eieren half-hard 

                                       gekookt voor deze bereiding, voor grotere  

                                       hoeveelheden gebruiken we tegenwoordig hard 

                                       gekookte eieren om te voldoen aan de HACCP eisen) 

Speciale vinaigrette    Hiermee bedoeld men de klassieke vinaigrette bereidt 

                                       met (of door toevoeging van) een ander ingrediënt. 

                                       De saus krijgt dan de naam van dit ingrediënt. 

Benodigdheden 

100 gr gepasteuriseerde ei-

dooiers, 2 l soja of maïsolie, 

10 cl azijn, eetlepel mosterd, 

zout en peper. 

Bijzondere aandachtspunten. 
1. Alle ingrediënten moeten de-

zelfde (kamer)temperatuur 

hebben. 

2. De saus kan ook afgesmaakt 

worden met citroensap. 

3. Indien zout pas op het einde 

van de bereiding toegevoegd  

wordt onstaan er witte stip-

pen op de mayonaise. 

4. In verband met HACCP 

(kans op salmonella besmet-

ting) moet men gepasteuri-

seerde eidooier gebruiken. 

Musketierssaus is uitste-

kend geschikt bij koude 

visbereidingen. 

Benodigdheden 

½ l soja of maïsolie, 

1 ½ dl azijn, 150 gr uien, 

peterselie, kervel, dragon, 

bieslook, Worcestersaus, zout 

en peper. 

Een ongebonden vinaigrette 

wordt gebruikt om koude berei-

dingen op smaak te brengen. 

 

Een gebonden vinaigrette be-

komt men door de ongebonden 

vinaigrette beetje bij beetje toe te 

voegen aan gepasteuriseerde ei-

dooier of mosterd. 

Voorbeeld : 

Frambozenvinaigrette 

(met frambozenazijn) 



Cumberlandsaus 

 

1. Van het citrusfruit zesten maken. De zesten in julienne snijden en 

blancheren. 

2. Pers de citrusvruchten uit. 

3. Gelei opwarmen (oplossen), het vruchtensap toevoegen en de rest van de 

ingrediënten. 

4. Zesten spoelen met koud water en toevoegen. 

 

 

 

 

 

Mierikswortelroomsaus 
 

1. De room opkloppen. 

2. De overige ingrediënten voorzichtig 

door de room roeren. 

 

 

 

 

Franse dressing 

 

Benodigdheden 

4 sinaasappelen; 2 citroenen; 

10 gr gemberpoeder; 10 gr 

Engelse mosterd; 7 dl rode 

port; 800 gr rode bessengelei 

(1 bl) 
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Cumberlandsaus wordt koel 

geserveerd bij koude voor- 

gerechten van wild of 

gevogelte. 

Benodigdheden 

4 dl room (of mayonaise*); 75 

gr geraspte mierikswortel; 

paar druppels citroensap; 

Cayennepeper; zout 

Gebruikt men mayonaise 

 i.p.v. room dan heet de saus 

gewoon mierikswortelsaus. 

Benodigdheden 

3 delen slaolie; 1 deel azijn; 

gesnipperde ui; peper en zout; 

Worcestersaus 

Men kan eventueel nog wat 

extra smaak toevoegen:

gehakte peterselie en / of 

knoflook en /of mosterd en/

of suiker naargelang de 

verwerking. 

1. Olie en azijn monteren. 

2. Ui toevoegen. 

3. Worchestersaus en kruiden 

toevoegen. 

Suggesties: 
Met de aangegeven recepturen en technieken uit 

dit boek kunt u leuke combinaties bekomen.  
Hieronder volgen 2 voorbeelden  

Kip ‘Harlekijn’ : Een kippenmousse gereconstrueerd in de vorm 

van een kip, gegarneerd, bedekt met een chaud-froidssaus en 

garneringen en voorzien van een beschermend geleilaagje. 

Gegarneerde zalm op gelei, gechaud-

froideerd. En gegarneerd. 



De soepen worden steeds na het koud voorgerecht maar voor het warm 

voorgerecht geserveerd. 

 

Van de eenvoudigste soep tot de ingewikkeldste velouté of consommé, 

steeds moeten ze met oneindig veel zorg bereid worden. 

 

De frisheid en de kwaliteit van de gebruikte producten en de zorg die 

aan de bereiding besteed wordt, zijn de allereerste vereisten. Wanneer u 

een witte soep klaarmaakt (bv. Aspergesoep, Bloemkoolsoep) dan moet 

deze wit zijn. Het spreekt dan ook vanzelf dat hiervoor alleen het witte 

gedeelte van de groenten mag gebruikt worden. De gedachte ‘zo nauw 

komt het niet’ moet u onverbiddelijk uit uw geest verbannen! 

De soepen 

Hoofdstuk  2: De soepen                                                   Voortgezette opleiding                                         2.1        

Inleiding 

De soep moet smaak hebben 

(flauwheid is een veel voor-

komende fout) maar mag 

ook niet te erg gekruid zijn. 

Vergeet niet dat de soep een 

voorloper is van de maal-

tijd; het gehemelte moet stil-

aan geprikkeld worden om 

het hoogtepunt slechts te 

bereiken bij de hoofdschotel 

Heldere tomatensoep (20 pers.) 
 
1. Een verse kippenbouillon of runderbouillon bereiden. 

2. De bouillon zeven en tomatenpuree toevoegen. 

3. Tomaten emonderen en in brunoise snijden. 

4. Vermicelli gaar koken en bewaren in koud water. 

5. Gehakt aanmaken met melk, paneermeel, peper, zout en nootmuskaat. 

6. Kleine balletjes maken. 

7. Prei en selderij fijn snijden en goed wassen. 

8. Prei , selderij en gehaktballetjes aan de bouillon toevoegen en laten 

opkoken. 

9. De vermicelli, tomaten en de peterselie toevoegen net voor het serveren. 

Benodigdheden 

10 l bouillon, 750 gr prei, 

750 gr selderij, 1 peterselie, 

½ kg gehakt, ½ kg tomaten-

puree, 350 gr vermicelli, pe-

per, soeparoma, nootmus-

kaat. 

Bij de bereiding van een 

Heldere soep is een zelfge-

maakte bouillon aan te ra-

den. De bouillon daags voor-

dien laten trekken. 
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Juliennesoep 
 
1. Bouillon (halffabrikaat: korrels, pasta of blokjes) of verse bouillon gebrui-

ken (ga dan verder naar punt 2) 

Water opzetten met halffabrikaat (zie hoeveelheid op verpakking). 

Samengebonden tijm, laurier en peterseliestengels toevoegen. 

Soepvlees toevoegen. Laten opkoken en afschuimen. Laten koken tot soep-

vlees bijna gaar is. 

1. Prei, selderij, uien en wortelen kuisen en wassen. 

2. De groenten in julienne snijden (fijne reepjes). 

3. De wortelen en de selderij toevoegen aan de bouillon. 

4. Na 5 minuten koken de zachtere groenten (prei en uien) toevoegen. 

5. De soep laten koken tot de groenten zacht zijn 

6. Het kruidentuiltje en het soepvlees verwijderen. 

7. De soep ontvetten en afsmaken met de kruiden.. 

8. Opdienen in een voorverwarmde soepkom. 

Benodigdheden 

10 l bouillon, 750 gr prei, 

750 gr selderij, 

750 gr wortelen, 

250 gr wortelen, 

peterseliestengels, 

1 kg soepvlees, peper, zout, 

tijm, laurier. 

Franse uiensoep (20 pers.) 
 
1. Duiveltjes bereiden: 

Ronde toosten maken van 2 cm. 

Koude Mornaysaus koepelvormig op de toosten verdelen. 

Bestrooien met gemalen kaas. 

1. Uien eminceren en sueren in boter. 

2. Licht laten kleuren en weinig bloem toevoegen (laten drogen). 

3. De bouillon toevoegen en losroeren. 

4. Laten opkoken tot gaarheid. 

5. Afschuimen, ontvetten en afsmaken. 

6. Duiveltjes gratineren. 

7. De soep in soepkommen opdienen en afzonderlijk de duiveltjes opdienen 

op warm bordje. 

 

 

Normandische soep (20 pers.) 
 

1. Bouillon (halffabrikaat: korrels, pasta of blokjes). 

Water opzetten met halffabrikaat (zie hoeveelheid op verpakking). 

Samengebonden tijm, laurier en peterseliestengels toevoegen. 

Soepvlees toevoegen. 

Laten opkoken en afschuimen. 

Laten koken tot soepvlees bijna gaar is. 

Prei, knolselderij, uien en wortelen kuisen en wassen. 

2. De groenten en aardappelen in brunoise snijden. 

3. De wortelen, knolselderij en aardappelen toevoegen aan de bouillon. 

4. Na 5 minuten koken de zachtere groenten (prei en uien) toevoegen. 

5. De soep laten koken tot de groenten zacht zijn. 

6. Het kruidentuiltje en het soepvlees verwijderen. 

7. De gespoelde peulbonen toevoegen. 

8. De soep ontvetten en afsmaken met de kruiden. 

9. Opdienen in een voorverwarmde soepkom. 

Benodigdheden 

150 gr gemalen Gruyère; 50 

cl. Mornaysaus (afgekoeld); 

2 kg uien; 10 l bouillon; 

100 gr boter, 100 gr bloem; 

1 brood; zout en peper; 

Bouillon bereiden. 

Benodigdheden 

10 l bouillon, 750 gr prei, 

750 gr knolselderij, 750 gr 

wortelen, 250 gr wortelen, 

peterseliestengels, 

1 kg soepvlees, ½ kg aardap-

pelen, 1 blik peulbonen, pe-

per, zout, tijm, laurier. 

Opmerkingen. 
1) Een Normandische soep 

is een Brunoise soep met 

toevoeging van aardap-

pelen en peulbonen. 

2) De eenheidsmaat van een 

blik peulbonen is 4/4 

(ongeveer 800 gr). 
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Crecysoep (wortelsoep voor 20 pers.) 
 

1. Bouillon (halffabrikaat: korrels, pasta of blokjes) 

2. Water opzetten met halffabrikaat (zie hoeveelheid op verpakking). 

3. Soepgroenten kuisen, wassen, fijn snijden, spoelen en laten uitlekken. 

4. Margarine smelten in een kookketel en de groenten toevoegen. 

5. De groenten laten uitzweten (sueren). 

6. De bouillon toevoegen en aan de kook brengen. Afschuimen. 

7. Aardappelen wassen, schillen, snijden, spoelen en toevoegen. 

8. Bij gaarheid de soep mixen. 

9. Soep laten opkoken en afsmaken. 

10. Rijst koken en toevoegen. 

11. Brood in grove brunoise snijden en fruiten in hete olie. 

12. De gefruite korstjes worden apart opgediend. 

 

 

 

 

 

                 Bloemkoolsoep (20 pers.) 
 

1. Bouillon (halffabrikaat: korrels, pasta of blokjes) 

2. Water opzetten met halffabrikaat (zie hoeveelheid op verpakking). 

3. Soepgroenten kuisen, wassen, fijn snijden, spoelen en laten uitlekken. 

4. Margarine smelten in een kookketel en de groenten toevoegen. 

5. Bloemkool kuisen, wassen, snijden en toevoegen. 

6. De groenten laten uitzweten (sueren). 

7. Bloem toevoegen en laten drogen. 

8. De bouillon toevoegen en aan de kook brengen. 

9. Afschuimen. 

10. Aardappelen wassen, schillen, snijden, spoelen en toevoegen. 

11. Bij gaarheid de soep mixen. 

12. Soep laten opkoken en afsmaken. 

 

 

Broccolisoep 
 

Als bloemkoolsoep, de bloemkool wordt vervangen door broccoli.  

 

 

 

Kerriesoep (20 pers.) 
 

1. Kippenbouillon bereiden en zeven. 

2. Uien fijnsnijden, rookspek in reepjes snijden. 

3. Uien en rookspek uitzweten in boter. 

4. 3 Afgestreken theelepels kerrie toevoegen. 

5. De bloem toevoegen en deze roux wat laten garen. 

6. Beetje bij beetje de bouillon toevoegen en glad roeren. 

7. Aan de kook brengen en enkele minuten laten doorkoken. 

8. Soep afsmaken met de kruiden. 

9. Vlak voor het doorgeven de room toevoegen. 

Benodigdheden 

10 l bouillon, ½ kg selderij, 

1.25 kg wortelen, ½ kg uien, 

½ kg prei, 750 gr aardappe-

len, margarine, 

100 gr rijst, 1 brood, peper. 

De eventuele zoete smaak van 

wortelen wegwerken met een 

weinig tomatenpuree. 

De gefruite korstjes droog op 

keukenpapier opwarmen in de 

oven, dan zijn ze minder  

vettig. 

Benodigdheden 

10 l bouillon, 250 gr selderij, 

250 gr wit van prei,  

250 gr uien, 2 bloemkolen, 

250 gr aardappelen, 

100 gr bloem, margarine, 

peper, nootmuskaat. 

Enkel witte selderij en wit van 

prei gebruiken voor de berei-

ding van witte soepen. 

Om een bloemkoolroomsoep 

te verkregen, enkel binden met 

bloem (geen aardappelen), 

mixen, zeven en juist voor het 

doorgeven room toevoegen. 

Gare bloemkooltopjes en ker-

velpluksels kunnen eventueel 

apart als garnituur worden toe-

gevoegd aan de soep 

(Dubarrysoep). 

Benodigdheden 

10 l kippenbouillon, 

1 peterselie, 200 gr boter, 

250 gr bloem, 350 gr rook-

spek, ½ kg uien, peper, kerrie, 

room, soeparoma. 

Een zelfgemaakte bouillon is 

bij deze bereiding aan te raden. 

De kip uit de bouillon eventu-

eel in brunoise snijden en toe-

voegen. 
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Minestronesoep (20 pers.) 
 

1. Bouillon zeven (of halffabrikaat gebruiken). 

2. Tijm, laurier en peterseliestengels samenbinden. 

3. Prei, knolselderij, uien en wortelen kuisen en wassen. 

4. De groenten in brunoise snijden. 

5. Paprika blancheren en in brunoise snijden. 

6. Vermicelli gaarkoken en in koud water bewaren. 

7. De wortelen, knolselderij, aardappelen en kruidentuiltje toevoegen aan de 

bouillon. Na 5 minuten de zachtere groenten (prei en uien) toevoegen. 

8. De soep laten koken tot de groenten zacht zijn. 

9. Het kruidentuiltje verwijderen. 

10. De gespoelde peulbonen, doperwten en de paprika toevoegen. 

11. De hesp en het spek in julienne snijden en toevoegen 

12. De soep ontvetten en afsmaken met peper en zout. 

13. De vermicelli toevoegen. 

14. Opdienen in een voorverwarmde soepkom. Kaas apart. 

 

 

Selderijsoep 
 

1. Bouillon (halffabrikaat: korrels, pasta of blokjes) 

2. Water opzetten met halffabrikaat (zie hoeveelheid op verpakking). 

3. Soepgroenten kuisen, wassen, fijn snijden, spoelen en laten uitlekken. 

4. Margarine smelten in een kookketel en de groenten toevoegen. 

5. De groenten laten uitzweten (sueren). 

6. De bouillon toevoegen en aan de kook brengen. 

7. Afschuimen. 

8. Aardappelen wassen, schillen, snijden, spoelen en toevoegen. 

9. Bij gaarheid de soep mixen. 

10. Soep laten opkoken en afsmaken. 

 

Lison soep 
 

Dit is een selderijsoep met een garnituur van tapioca en een binding van rijst-

meel. 

 

 

Waterkers velouté (20 pers.) 
 
1. Bouillon bereiden. 

2. De soepgroenten fijn snijden en tezamen met de waterkers sueren. 

3. Singeren (bloem toevoegen) en laten drogen. 

4. De bouillon toevoegen, aan de kook brengen en afschuimen. 

5. Enkele mooie waterkersblaadjes blancheren en verfrissen. 

6. Bij gaarheid van de soep, deze mixen. 

7. De gemixte soep door een puntzeef steken. 

8. Terug laten opkoken, afschuimen en afsmaken. 

9. Een liaison (eidooiers en room) toevoegen en niet meer laten koken. 

10. De soep in een voorverwarmde soepterrine doen. 

11. De waterkersblaadjes toevoegen. 

 

Benodigdheden 

500 geschrapte aardappelen, 

150 gr vermicelli (of ander 

deegwaar), 10 l bouillon, 750 

gr prei, 750 gr knolselderij, 

750 gr wortelen, 250 gr uien, 

500 gr paprika, 150 gr toma-

tenpuree, 1 blik doperwten, 1 

blik peulbonen, snuifje zout, 

peper en knoflookpoeder, 250 

gr gerookte hesp, 250 gr ge-

rookt spek, tijm, laurier, pe-

terseliestengels 

Gemalen kaas afzonderlijk 

opdienen 

Benodigdheden 

10 l bouillon, ½ kg prei, 

1.25 kg selderij, ½ kg uien, 

750 gr aardappelen, 

margarine, peper. 

Benodigdheden 

1 kg waterkers; 10 l bouillon; 

250 gr prei; 250 gr selderij; 

250 gr uien; 200 gr bloem 

100 gr margarine; 

50 cl room; 5 eierdooiers; 

zout en peper  

De liaison eerst wat aanlengen 

met een beetje soep (breken 

van de temperatuur). 

Indien men de liaison ver-

vangt door room, dan bekomt 

men een Waterkersroomsoep. 
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Gevogelte velouté (20 pers.) 
 
1. Kippenbouillon bereiden. 

2. De soepgroenten eminceren en uitzweten in boter. 

3. Singeren (bloem toevoegen) en laten drogen. 

4. Overgieten met de gezeefde en ontvette bouillon. 

5. Aan de kook brengen en afschuimen. 

6. Ondertussen het kippenvlees in julienne snijden. 

7. Bij gaarheid de soep mixen en vervolgens zeven door een puntzeef. 

8. Laten opkoken, nogmaals afschuimen en ontvetten. 

9. Afsmaken, een liaison toevoegen en de soep in een voorverwarmde 

    soepterrine doen.  

10. De kip verdelen over de soepkommen. 

Benodigdheden 

Bouillon van 2 soepkippen; 

500 gr prei; 500 gr selderij; 

250 gr wortelen; 

500 gr uien;100 gr margarine 
200 gr bloem; 50 cl room; 

5 eierdooiers; zout en peper 

De liaison eerst wat aanlengen 

met een beetje soep (breken 

van de temperatuur). 

 

Gevogelteroomsoep bekomt men door de liaison te vervangen door room. 

Dit is een witte soep, dus alleen het witste gedeelte van de groenten gebruiken 

(vandaar ook dat men maar 250 gr wortelen gebruikt i.p.v 500 gr voor de ove-

rige groenten) 

 

Agnes-Sorel velouté 
 

Een Agnes-Sorel velouté in een afgeleide van de gevogelte velouté met toe-

voeging van julienne van gerookte tong en gare julienne van champignons. 

 

 

Aspergesoep (20 pers.) 
 
1. Bouillon (halffabrikaat: korrels, pasta of blokjes) 

Water opzetten met halffabrikaat (zie hoeveelheid op verpakking). 

1. Soepgroenten kuisen, wassen, fijn snijden, spoelen en laten uitlekken. 

2. Margarine smelten in een kookketel en de groenten toevoegen. 

3. Asperges wassen, schillen, punten afsnijden, de rest grof snijden en toe-

voegen. 

4. De groenten laten uitzweten (sueren). 

5. Bloem toevoegen en laten drogen. 

6. De bouillon toevoegen en aan de kook brengen. 

7. Aardappelen wassen, schillen, snijden, spoelen en toevoegen. 

8. Afschuimen. 

9. De aspergepunten apart gaarkoken. 

10. Bij gaarheid de soep mixen. 

11. Soep laten opkoken en afsmaken. 

12. De aspergepunten toevoegen. 

 

 

Argenteuilroomsoep 
 

Is een afgeleide van de aspergesoep zonder aardappelen bereidt en met toevoe-

ging van room en kervelblaadjes. 

 

Benodigdheden 

10 l bouillon, 250 gr selderij, 

250 gr prei, 250 gr uien, 2 kg 

asperges, 250 gr aardappe-

len, 100 gr bloem, 50 gr mar-

garine, peper. 

Enkel witte selder en wit van 

prei gebruiken voor de berei-

ding van witte soepen. 

Om een aspergeroomsoep te 

bekomen, enkel binden met 

bloem (geen aardappelen), 

mixen, zeven en juist voor het 

doorgeven room toevoegen 
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Brusselse Witlofroomsoep (20 pers.) 
 

1. Bouillon bereiden. 

2. De soepgroenten eminceren en sueren. 

3. Topjes van de witlof fijn eminceren, blancheren en verfrissen, de rest grof 

eminceren en bij de groenten doen. 

4. Singeren ( = bestrooien met bloem) en laten drogen. 

5. Overgieten met de bouillon, aan de kook brengen en afschuimen. 

6. Bij gaarheid de soep mixen en zeven door een puntzeef. 

7. Laten opkoken, afschuimen, ontvetten en afsmaken met peper, zout en noot-

muskaat. 

8. De soep in een voorverwarmde soepkom doen. 

9. De wiloftopjes en de room toevoegen. 
 

 

Oostendse visroomsoep (20 pers.) 
 
1. Visfumet bereiden (zie hoofdstuk visbereidingen). 

2. De soepgroenten fijn eminceren. 

3. Garnalen pellen en de schelpen (koppen en staarten) samen met de soep-

groenten sueren. 

4. De uitgezwete groenten tomateren en wat laten drogen. 

5. Singeren (bloem toevoegen) en laten drogen. 

6. Overgieten met de visfumet, aan de kook brengen en afschuimen. 

7. Peterselie hakken en de gepelde garnalen nazien. 

8. Bij gaarheid de soep zeven door een passe-vite en daarna door een puntzeef. 

9. De soep laten opkoken, ontvetten en afschuimen en kruiden met peper, zout 

en wat cayennepeper. 

10. De soep in een voorverwarmde soepkom doen, de garnalen, cognac en wat 

peterselie toevoegen. 

11. De room toevoegen. 

 
 

Consommé (basisbereiding 20 pers.) 
 

1. De nodige bouillon bereiden (altijd vers) en zeer licht tomateren. 

2. Clarifique (het klaarsel) bereiden: 

Gehakt goed vermengen met fijngeraspte wortelen, zeer fijn gesneden selde-

rij, de eiwitten en wat water. 

3. De bouillon goed zeven, ontvetten en kruiden. 

4. Al roerend de crarifique bij de net niet kokende bouillon voegen. 

5. Als de bereiding terug op temperatuur is, niet meer roeren (het klaren begint 

en de ingrediënten geven smaak af) 

6. Gedurende 20 minuten zachtjes laten trekken op 95°C. 

7. De koek van de consommé afscheppen en de bereiding zeven door een dub-

belgevouwen passeerdoek. 

8. De consommé zeer warm opdienen met garnituur. 

9. Het garnituur geeft de naam aan de consommé (zie verder). 

Benodigdheden 

1 kg witlof; 10 l bouillon; 

250 gr wit van prei; 

250 gr selderij; 500 gr uien; 

2 citroenen; 200 gr bloem 

100 gr margarine; 

50 cl room; nootmuskaat; 

peper, zout 

Dit is een witte soep, dus enkel 

het witte gedeelte van de 

groenten gebruiken. 

Benodigdheden 

2 kg ongepelde garnalen 

(of 800 gr gepeld en koppen/ 

staarten meebestellen); 

10 l visfumet; 20 cl cognac; 

500 gr selderij; 500 gr worte-

len; 500 gr uien, wat 

peterselie; 250 gr margarine; 

200 gr bloem; 250 gr toma-

tenpuree; 50 cl room; cayen-

nepeper, zout en peper 

Benodigdheden 
10 l vers bereide vleesbouillon of 

gevogeltebouillon; (naargelang 

men een runderconsommé of een 

gevogelteconsommé nodig heeft); 

1 kg wortelen; 1 kg selderij; 1 kg 

mager rundergehakt; 25 gr toma-

tenpuree; 24 eiwitten; zout en 

peper. 

Een consommé wordt bij de 

Marine niet bereidt voor de 

doordeweekse maaltijd. Maar 

bij speciale gelegenheden past 

een consommé perfect in een 

meer uitgebreide bijzondere 

maaltijd. De clarifique klaart (reinigt) niet alleen de 

bouillon, maar zorgt ook voor meer smaak 
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Andalousische consommé 
 

Dit is een getomateerde runderconsommé met een garnituur van gaar gekookte 

rijst, julienne van ham en geëmondeerde geconcasseerde tomaten. 

 

 

Madrileense consommé 
 

Dit is een getomateerde runderconsommé met de smaak van selderij en cayen-

nepeper en een garnituur van geëmondeerde geconcasseerde tomaten, gare ver-

micelli en zuring. 

 

 

Alexandra consommé 
 

Dit is een gevogelteconsommé met een garnituur van julienne van kip, tapioca 

en geciseleerde sla. 

 

 

Caroline consommé 
 

Dit is een gevogelteconsommé met een garnituur van gaargekookte rijst, kervel-

pluksels en een royal van amandelmelk (één kleur). 

 

 

Consommé Célèstine 
 

Dit is een gevogelteconsommé met een garnituur van julienne van flensjes. 

Ongesuikerde flensjes met fijn gehakte kervel (en gehakte truffel). 

 
 

De Madrileense consommé 

mag ook koud geserveerd 

worden, maar dan zonder 

vermicelli en zuring. 

Royalgarnering 

Royal van amandelmelk: 100 gr amandelschilfers koken in melk, laten trek-

ken en zeven. 5 eieren loskloppen en al roerend de amandelmelk toevoegen. 

In beboterde vuurvaste vorm. Laten stollen in bain-marie in matige oven.  

Laten afkoelen en  figuurtjes uitsteken. 

Een voorbeeld van 

Royal-garnering 

Men kan ook de bouillon vanuit koude toestand clarifiëren, voor 

de clarifique heb je dan de helft van de ingrediënten nodig. Voeg 

de clarifique aan de koude bouillon toe, verhit al roerend de bouil-

lon, van zodra het kookpunt net niet bereikt is, de bouillon afzet-

ten en niet meer roeren, na 10 minuten de ontstane ‘koek’ van de 

consommé afscheppen en daarna de bereiding passeren. 

De tapioca eerst even laten 

opkoken en onder koud wa-

ter bewaren tot gebruik. 

Tip: Toevoeging van garnituren aan consommés 

De diverse garnituren verdeel je over de verschillende soepkoppen of borden. 

Daarop wordt dan de hete consommé gegoten, waardoor de garnituren automatisch warm worden.  

Zo worden de garnituren niet beschadigd bij het uitserveren en heeft elkeen evenveel garnituur. 
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Bonensoep (20 pers.) 
 

1. Bouillon (halffabrikaat: korrels, pasta of blokjes) 

2. Water opzetten met halffabrikaat (zie hoeveelheid op verpakking). 

3. Soepgroenten kuisen, wassen, fijn snijden, spoelen en laten uitlekken. 

4. Margarine smelten in een kookketel en de groenten toevoegen. 

5. De groenten laten uitzweten (sueren). 

6. De bonen toevoegen. 

7. De bouillon toevoegen en aan de kook brengen. 

8. Afschuimen. 

9. Aardappelen wassen, schillen, snijden, spoelen en toevoegen. 

10. Bij gaarheid de soep mixen. 

11. De soep zeven. 

12. Soep laten opkoken en afsmaken. 

               

 

Faubonnesoep 
 

Dit is een bonensoep met een garnituur van gaargekookte julienne van wortelen, 

prei en selderij en kervelpluksels. 

 

 

 

 

Bruine bonensoep (Nederlandse maaltijdsoep) 
 

1. De bonen koken in het weekvocht. 

Gebruik een kookketel met een roer werk. 

2. Vetspek in wat water apart koken. 

3. De uien fruiten in kerrie. 

4. De overige groenten schoonmaken en snijden. 

5. Als de bonen stuk koken met een frituurspaan vellen scheppen. 

6. De groenten op hardheid toevoegen en gaar koken. 

7. Vetspek, uien en worst toevoegen. 

8. Afsmaken met peper en zout. Houd rekening met het afgeven van zout door 

de worst. 
 

Benodigdheden 

10 l bouillon, ½ kg prei, ½ kg 

selderij, ½ kg uien, margarine, 

peper, 1 kg gedroogde witte 

bonen, 750 gr aardappelen. 

Droge bonen spoelen voor het 

toevoegen. 

Bonen die geweekt moeten wor-

den toevoegen met het weeksap. 

Benodigdheden 

4 kg. Bruine bonen. daags 

voordien in ruim koud water 

weken. 1 kg. gaar soepvlees

(restverwerking), 1.5 kg 

rookworst in halve plakjes, 

1 kg gesnipperde uien, 

600 gr. selderijknol, 

600 gr. prei, 300 gr. bladsel-

derij, 300 gr winterpeen, 

600 gr. vetspek, peper, zout, 

kerrie. 
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Snert (Nederlandse maaltijdsoep, 20 pers.) 
 

1. De erwten 12 uur laten weken. 

2. Bouillon bereiden (halffabrikaat: korrels, pasta of blokjes) 

3. Water opzetten met halffabrikaat (zie hoeveelheid op verpakking). 

4. Soepgroenten schoonmaken, wassen, in brunoise snijden en spoelen. 

5. Rugspek in brunoise snijden. 

6. Rookworst in ½ plakjes snijden. 

7. De geweekte erwten aan de kook brengen in het weekwater. 

8. Af en toe de losgekomen velletjes afschuimen. 

9. Voorkom droogkoken, dus af en toe wat bouillon toevoegen. 

10. De blokjes rugspek toevoegen en laten meekoken. 

11. Wanneer de erwten gaar zijn en de soep begint te binden, groenten naar 

hardheid toevoegen. 

12. Dus eerst de wortel, knolselderij en de uien, na enkele minuten de prei en 

de selderij. 

13. De plakjes rookworst op het laatste aan de soep toevoegen. 

14. Afsmaken. 

 

 

Erwtensoep (Belgische methode, 20 pers.) 
 

1. Bouillon (halffabrikaat: korrels, pasta of blokjes) 

2. Water opzetten met halffabrikaat (zie hoeveelheid op verpakking). 

3. Soepgroenten kuisen, wassen, fijn snijden, spoelen en laten uitlekken. 

4. Margarine smelten in een kookketel en de groenten toevoegen. 

5. De groenten laten uitzweten (sueren). 

6. De spliterwten spoelen en toevoegen. 

7. De bouillon toevoegen en aan de kook brengen. 

8. Afschuimen. 

9. Aardappelen wassen, schillen, snijden, spoelen en toevoegen. 

10. Bij gaarheid de soep mixen. 

11. De soep zeven. 

12. Soep laten opkoken en afsmaken. 
 

 

 

St-Germainsoep 
 

Dit is een erwtensoep (zie boven) met een garnituur van gebakken speklardons 

en broodcroutons. 

 

 

Ardense soep 
 

Dit is een erwtensoep (zie boven) met een garnituur van gaargekookte chinoise 

van prei en blokjes ardeense ham. 

Benodigdheden 

10 l bouillon, ½ kg prei, ½ kg 

selderij, ½ kg uien, 1 kg split-

erwten, 750 gr aardappelen, 

margarine, peper. 

Erwten die geweekt moeten wor-

den toevoegen met het weeksap. 

Afval van gerookt spek (vb: 

zwoerden) of resten eventueel 

laten meekoken (smaak). 

Het spekafval verwijderen voor 

het mixen 

Benodigdheden 

10 l bouillon, 1 kg prei, ½ kg 

knolselderij, ½ kg selderij, 

750 gr uien, margarine, 

2 ½ kg groene erwten, 

1 rookworst, 1 kg rugspek, 

 peper. 

Groene erwten dienen altijd 

geweekt te worden. 

Het weeksap gebruiken om de 

erwten gaar te krijgen. 
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Notities 

Kreeftesoep (Bisque de homard) 6 pers. 
 

1. Kreeften uit de verpakking halen en het kooknat opvangen. 

2. Kreeften in 2 snijden en het staartvlees ontdoen van het darmpje, staartvlees 

uithalen, in blokjes snijden en in de koeling bewaren. 

3. De kreefteschalen en –scharen in kleine stukken hakken. 

4. Uien en wortelen zeer fijn snijden en samen met de tijm, laurier en de peter-

seliestelen aanzetten in boter. 

5. Tomatenpuree toevoegen en ontzuren, bloem toevoegen en drogen. 

6. De stukken kreefteschalen toevoegen. 

7. Cognac opwarmen, toevoegen en onmiddellijk flamberen. 

8. Geheel laten uitflamberen en witte wijn toevoegen. 

9. Dit sterk laten inkoken. 

10. De gepelde tomaten en bouillon toevoegen en dit aan de kook brengen. 

11. De rijst toevoegen en volledig gaar laten koken. 

12. De grootste stukken kreeft eruit halen. 

13. De soep fijnstampen en het kreeftenkooknat toevoegen. 

14. Alles door een doek en/of puntzeef zeven. 

15. De soep op de juiste dikte en smaak brengen en warm houden au bain-

marie. 

16. Doorgeven: Soep afwerken met 1 dl room en cayennepeper. 

                   Het kreeftenvlees verdelen over de soepkommen. 

                   Soepkommen vullen met de soep. 

Benodigdheden 

2 diepvrieskreeften, 100 gr 

wortelen, 100 gr uien, tijm, 

laurier, wat peterseliestelen, 

1 eetlepel tomatenpuree, 1 eet-

lepel bloem, 1 kleine blik ge-

pelde tomaten. 

2 dl witte wijn, 1 eetlepel cog-

nac, 80 gr rijst, 4  l  visbouil-

lon (of consommé), boter, pe-

per, zout, cayennepeper, 1 dl 

room 

Indien men rauwe (levende) 

kreeften gebruikt worden deze 

niet op voorhand gekookt.  

Ze worden in levende toestand 

versneden en zo meegefruit met 

de groenten. 



De warme 
voorgerechten 
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Inleiding 

De warme voorgerechten worden geserveerd na de soep en vormen de 

overgang naar de hoofdschotel. 

Men heeft tegenwoordig de kwalijke neiging het belang van de warme 

voorgerechten te overdrijven, daarbij vergetend dat juist het luchtige ka-

rakter ervan kenmerkend is. Vanuit een strikt logisch gastronomisch 

standpunt bezien zijn ze zelf volslagen overbodig en wordt het gebruik 

ervan alleen gerechtvaardigd door de traditie. 

We moeten ze derhalve beschouwen als een soort hapje tussendoor en 

alleen heel kleine exquise gerechtjes maken, bijvoorbeeld een bijzonde-

re petitfour, uitsluitend bestemd om de tong te strelen, doch niet om de 

honger te stillen. 

Als wij de bouchées (pasteitjes) als voorbeeld nemen, blijkt alleen uit de 

naam al dat het hier gaat om een minuscule omvang, met recht een hap-

je. En dit geldt voor alle warme voorgerechten. 

Warme voorgerechten kunnen mits de porties groter zijn en begeleidt 

door brood of een aardappelbereiding dienst doen als avondmaal. 

Tagliatelli met paddestoelen (4 pers.) 
 

1. De champignons en de oesterzwammen schoonvegen. 

2. Het steeltje van de champignons afsnijden en de champignons eminceren. 

3. De oesterzwammen in reepjes snijden. 

4. Tagliatelli al dente gaarkoken en laten uitlekken. 

5. Ondertussen de champignons en de oesterzwammen kleuren in de helft van 

de boter. 

6. De paddestoelen vermengen met de rest van de boter, citroensap, salie, pe-

per en zout. 

7. De tagliatelle op warme bordjes verdelen en de paddestoelen erop schep-

pen en direct opdienen. 

Benodigdheden 

200 gr champignons; 

150 gr oesterzwammen; 

150 gr tagliatelle; 

sap van ½ citroen; salie, 

peper en zout; 80 gr mar-

garine of boter 

Variant van onderstaand re-

cept, geserveerd met dunne 

plakjes vlees en roomsaus  

als hoofdgerecht  
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Omelet met fijne kruiden (4 pers.) 
 

1. Eieren, room, zout, peper zeer goed klutsen. 

2. De verse kruiden kuisen, plukken, wassen, fijnhakken en drogen. 

3. De fijne kruiden toevoegen en mengen. 

4. Margarine smelten in een pan. 

5. Eiermengsel in de hete pan gieten en de onderkant laten stollen. 

6. De omelet rollen in drie plooien. 

7. Zorgen dat de omelet roomachtig blijft. 

8. Opdienen op een warm bord. 

9. Garneren met bijvoorbeeld schijfjes tomaat. 

 

 

Gevuld flensje met garnalen (4 pers.) 
 
1. Blanke roux bereiden. 

2. Garnaalkoppen met bouillonblokje opzetten in water en 10 minuten laten 

koken. 

3. De bekomen garnalenbouillon zeven. 

4. De champignons proper borstelen en in plakjes snijden. 

5. Salpicon bereiden : 

De koude roux al roerend beetje bij beetje toevoegen aan de benodigde 

hoeveelheid hete bouillon. De bekomen saus moet dik zijn. 

Onder voortdurend roeren enkele ogenblikken laten opkoken. 

Zout, peper en citroen toevoegen. 

6. De champignons uitzweten in boter. 

7. De garnalen en de dikke hete saus toevoegen (nu niet meer laten opkoken). 

8. Gemalen kaas toevoegen en voorzichtig mengen. 

9. Citroen wassen, canneleren en snijden. 

10. Flensjes opwarmen tussen 2 borden in de oven. 

11. Flensje op bord leggen, salpicon in het midden daarop leggen. 

12. Flensjes dichtplooien. 

13. Garneren met takje peterselie en citroen. 

Benodigdheden 

Eieren (8 eieren als tussenge-

recht, 12 als avondmaaltijd), 

scheutje room, margarine, 

dragon, peterselie, kervel, 

bieslook, zout. 

1. Naturel of met garnituur 

als ontbijt. 

2. Met garnituur als voorge-

recht c.q. tussengerecht. 

3. Met garnituur, aardappe-

len en brood als avond-

maaltijd. 

Benodigdheden 

4 flensjes, visbouillonblokje, 

200 gr garnalenkoppen en 

staarten, 150 gr gepelde 

grijze garnalen, 60 gr boter, 

75 gr bloem, 100 gr 

champignons, 1 citroen, 50 

gr gemalen kaas, peper, zout. 

De flensjes mogen niet gesui-

kerd zijn (zie beslag). 

Indien de salpicon niet vast is 

kan op het einde wat maïzena 

worden toegevoegd. 

De aanbevolen verhouding = 

maximaal 2 delen saus op 1 

deel garnituur. 

Indien garnalen gedurende 

lange periode warm gehouden 

worden in een saus worden ze 

rubberig en onsmakelijk 

(gerecht zo laat mogelijk af-

werken) 

Diverse variaties zijn mogelijk. Ook kan het flensje 

vervangen worden door een flinterdunne omelet. 

Kikkerbillen op Provençaalse wijze (4 pers.) 
 
1. Kikkerbillen spoelen en ledematen kruislings vaststeken. 

2. Tomaten emonderen en concasseren. 

3. Peterselie fijn hakken. 

4. Look pletten. 

5. Room met de knoflook inkoken tot sausdikte, kruiden en ¾ van de tomaten 

toevoegen. 

6. De kikkerbilletjes bakken in geklaarde boter en kruiden met peper en zout.  

7. De rest van de tomaten toevoegen aan de kikkerbilletjes. 

8. De kikkerbilletjes dresseren op een warm bord en napperen met de saus. 

9. Bestrooien met de peterselie en garneren met de waterkers. 

Benodigdheden 

24 grote kikkerbillen, 2 toma-

ten, wat peterselie, 2 knof-

lookteentjes (op poeder), wa-

terkers, 4 dl room,  

wat boter, wat bloem, zout en 

peper. 
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Benodigdheden 

250 gr bloem; 125 gr boter; 1 

dl water; zout; 4 eieren; 100 

gr gemalen gruyère; 20 plak-

jes bacon, 2,5 dl room; 200 

gr uien; 250 gr gedroogde 

erwten 

Quiche ‘Lorraine’ (8 pers.) 

1. Deeg: 

Wrijf de bloem door de boter tot er krui-

mels ontstaan. Maak hiervan een bergje 

met kuiltje in het midden. Giet het water 

in het kuiltje en voeg zout toe. 

Kneed alles samen tot een bal. 

Laat het deeg een uur rusten. 

2. Bak de plakjes bacon uit in een koeken-

pan zonder vet. 

3. Eminceer de ui en sueer ze in boter. 

4. Rol het deeg uit tot een dikte van 4 mm. 

5. Bekleed de taartvorm gelijkmatig met 

het deeg en prik gaatjes in het deeg. 

6. Bedek het deeg met aluminiumfolie en 

leg de gedroogde erwten daarop (= 

blind bakken). 

7. Bak de taartbodem 8 minuten in een 

oven op 250 graden. 

8. Verwijder de folie en de erwten en laat 

de taartbodem nog 3 minuten verder 

bakken. 

9. Bestrooi de taartbodem met de gemalen 

kaas, spek en de uien. 

10. Klop de eieren met de room los en giet 

dit mengsel over de kaas, spek en uien. 

11. Plaats de taart in het midden van de 

oven op een rooster en bak deze gedu-

rende 30 minuten op een temperatuur 

van 180 tot 200 graden. 

Je kan als deeg ook 

korst ge- bruiken. 

De vulling kun je verrij-

ken met soepgroenten, e.d. 

Gevogeltekroketten (20 pers.) 
 

1. Kippenbouillon bereiden met de 3 soepkippen. 

2. Tomatensaus bereiden (zie hoofdstuk sauzen). 

3. 4 citroenen canneleren en eminceren. Peterselie plukken en wassen. 

4. De gezeefde, ontvette bouillon binden met roux en afsmaken. 

(Dikke veloutésaus) 

5. De champignons eminceren. 

6. Het kippenvlees in brunoise snijden. 

7. De champignons uitzweten en de kip toevoegen.  

8. De velouté toevoegen en een liaison. 

9. Afsmaken met zout, peper, cayennepeper en sap van ½ citroen. 

10. Het mengsel  uitgieten op een geoliede hoge plaat. 

11. Als het mengsel wat afgekoeld is deze bedekken met geoliede boterpapier. 

12. In de koeling plaatsen. 

13. In gewenste vorm snijden en paneren op z’n Engels (à l’anglaise). 

14. Fruiten in frituur op 170 graden. 

15. Goed uitgelekt serveren met takje peterselie, schijfje citroen. 

16. Apart de tomatensaus serveren. 

17. De velouté is de binding tussen de kip en de champignons, dus niet te veel 

gebruiken. 

18. De velouté en de tomatensaus met de bouillon van de kippen bereiden. 

Benodigdheden 

Kippenbouillon van 3 soepkip-

pen, 1 kg champignons, 

25 gr peterselie, 5 citroenen, 

200 gr margarine, 

300 gr bloem, 25 cl room, 

zout, peper en cayennepeper, 

paneermeel, ½ l tomatensaus, 

4 eieren. 

Paneren op z’n Engels 

Wentelen in de bloem, overtol-

lige bloem afkloppen. 

Daarna wentelen in een samen-

stelling van eiwit, olie, peper 

en zout.  

Daarna wentelen in paneer-

meel. 



Hoofdstuk  3: De warme voorgerechten              Voortgezette opleiding                                                       3.4

Scampi met fijne kruiden (4 pers.) 
(reuzendiepzeegarnalen)  
1. Sjalotten pellen, snipperen en uitzweten (sueren). 

2. De fijne kruiden wassen, hakken en drogen. 

3. De look pellen en pletten. 

4. Citroen canneleren en eminceren. 

5. De room laten inkoken tot sausdikte met de look. 

6. De staarten pellen, een inkeping geven in de rug en het zwart darmpje ver-

wijderen. 

7. De staarten sauteren, bij halve gaarheid de sjalotten toevoegen en kruiden 

met peper en zout. 

8. De staarten uit de pan nemen en warm houden. 

De pan flamberen met cognac en deglaceren met de saus. ¾ Van de gehakte 

kruiden toevoegen en afsmaken met peper en zout. 

9. Een voorverwarmd bord sausen en daarop 6 staarten schikken.  

10. Garneren met citroen en bestrooien met de rest van de kruiden. 

De saus kan economischer 

bereid worden door een fu-

met te maken van de pellen 

van de scampi en daarmee 

een velouté te bereiden (of 

50/50). 

De staarten niet te lang bak-

ken anders worden ze taai. 

Scampi is het Italiaanse 

meervoud van scampo, wat 

‘langoustine’ betekend. 

Bij ons wordt de naam 

scampi eigenlijk ten onrech-

te gebruikt voor de 

‘reuzendiepzeegarnaal’. 

Benodigdheden 

24 grote garnaalstaarten; wat 

peterselie, bieslook, kervel en 

dragon; 1 citroen; 2 sjalot-

ten; wat boter; 30 cl room, 

scheutje cognac; zout, peper; 

2 teentjes knoflook. 

Reuzendiepzeegarnaal Langoustine (België), scampo (Italië) 

! 

Toost “Hawaï” (4 pers.) 
 
1. Toosten bereiden : 

Brood in sneden snijden (1 cm). 

Sneden vierkantig (10 cm) of rond (groter dan schijf ananas) uitsnijden. 

(of toostbrood gebruiken) 

Roosteren. Laten afkoelen. Inboteren. 

1. Sneden hesp ontvetten en halveren. 

2. Ananas uit ik halen en laten uitlekken. 

3. Sneden kaas op de zelfde grootte snijden als de toosten. 

4. Toost beleggen met hesp, ananas en kaas. 

5. In een hete oven plaatsen. 

6. Als de kaas volledig gesmolten is, is de bereiding klaar. 

7. Opdienen op een voorverwarmd bordje en met een weinig cayennepeper 

bestrooien. 

Benodigdheden 

½ brood, 40 gr boter, 

2 sneden gekookte ham, 

½ blik ananas, 4 sneden kaas, 

cayennepeper. 

Een cocktailkers of een takje pe-

terselie kan ook gebruikt worden 

als garnituur. 

Indien men de ananas vervangt 

door perziken dan noemt de be-

reiding Toost “Melba”. 
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Gevulde paprika’s (4 pers.) 
 

1. Tomatensaus bereiden. 

2. Paprika’s wassen, in de lengte halveren en ontpitten. 

Blancheren en verfrissen. 

3. Ui eminceren en uitzweten. 

4. Champignons eminceren en uitzweten. 

5. Gehakt vermengen met ui, champignons, wat paneermeel, ei, peper, zout en 

weinig nootmuskaat. 

6. De paprika’s vullen met dit mengsel en bestrooien met de gemalen kaas. 

7. Braden in de oven. 

8. De bodem van een voorverwarmd bord bedekken met de tomatensaus. 

9. Daarop de paprika plaatsen. De rest van de saus afzonderlijk opdienen. 

 

Koninginnehapje (4 pers.) 
 
1. Daags  voordien kippenbouillon bereiden met 4 kippenbouten (of soepkip). 

2. Kip plukken en in grove brunoise snijden. 

3. Champignons garen: Afborstelen en in 4 snijden (grote in 6). 

Pannetje inboteren, champignons toevoegen. Peper en citroensap (1/2 ci-

troen) toevoegen. Onder gesloten deksel kort laten garen. 

4. Citroen wassen, canneleren en snijden. 

Peterselie kuisen, plukken en wassen. 

5. Roux bereiden. 

6. Velouté bereiden : Beetje bij beetje de gezeefde bouillon toevoegen aan de 

roux en losroeren tot gewenste dikte. 

Al roerend enkele ogenblikken laten opkoken. 

7. De kip en de champignons met kooksap toevoegen en de velouté warm 

houden. 

8. Citroensap (1/2 citroen) en een liaison (eigeel + room) toevoegen. 

9. De pasteitjes opwarmen in de oven en daarna op een voorverwarmd bordje 

schikken. 

10. Dekseltje uitsnijden en vullen met de velouté.  

11. Ieder pasteitje naperen met een eetlepel mousselinesaus. 

12. Dekseltje terug plaatsen. 

13. Garneren met citroen en takje peterselie. 

 

Kalfsvleespasteitje (4 pers.) 
 

1. Water met grof gesneden groenten, kruiden en bouillonblokje tegen de 

kook brengen. 

2. Het kalfsvlees toevoegen en langzaam gaarkoken. 

3. In de bouillon laten afkoelen. 

4. Een roux maken van de boter en de bloem. 

5. De roux losroeren met de gezeefde bouillon. Enkele ogenblikken laten op-

koken en afsmaken. 

6. Het kalfsvlees in brunoise snijden en toevoegen. 

7. Vlak voor het doorgeven een liaison toevoegen. 

8. Doorgeven in warme pasteitjes met gehakte peterselie. 

 

Benodigdheden 

2 paprika’s; 150 gr champig-

nons; 1 grote ui; 200 gr ge-

hakt; 1 ei; wat paneermeel; 

wat gruyère kaas; wat marga-

rine; ½ l tomatensaus; zout, 

peper en nootmuskaat 

De saus kan gearomatiseerd 

worden met knoflook. 

Benodigdheden 

4 Kippenbouten, 100 gr cham-

pignons, wat peterselie, 

2 citroenen, 60 gr boter, 

75 gr bloem, 1 ei, 10 cl room, 

4 pasteitjes (vidées), wat peper 

en zout, kippenbouillon, 

wat mousselinesaus (zie 

hoofdstuk sauzen). 

Benodigdheden 

1,5 ltr. water; 200 gr. kalfs-

vlees; 1 wortel; 1 ui; 2 selde-

rijstengels; 60 gr. boter; 75 gr. 

bloem; 1 blokje kalfsbouillon; 

1 dl room; 2 eidooiers; 4 pas-

teibakjes; prei; nootmuskaat; 

kruidnagel; laurier en foelie; 

gekneusde peperkorrels en 

zout. 
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Kaaskroketten (20 pers.) 
 

1. Salpicon bereiden : 

Dikke Mornaysaus, afgesmaakt met de kruiden, citroensap en liaison 

2. Deze salpicon op een geoliede plaat gieten en laten afkoelen. 

3. De gekoelde salpicon snijden in vierkantjes en paneren. 

4. Afbakken in frituur. 

 

 

 

Gegratineerde visschelp (4 pers.) 
 

1. Roux bereiden en afkoelen. 

2. Visfumet bereiden. 

3. De vis wassen en pocheren in de visbouillon/fumet tot gaarheid. 

De vis uithalen en apart houden. 

4. De gepelde garnalen nazien en spoelen. 

5. Een visveloutésaus bereiden: De visfumet eventueel zeven en de juiste hoe-

veelheid terug aan de kook brengen. De roux beetje bij beetje toevoegen en 

losroeren tot men de juiste dikte heeft bereikt. Al roerend enkele ogenblik-

ken laten opkoken. 

6. De schelpen (of vuurvaste kommetjes) voorbereiden : Schelpen inboteren. 

De vis klein maken en verdelen over de schelpen. De garnalen verdelen over 

de schelpen. Citroen uitpersen en aan de saus toevoegen. 

7. De vis bedekken met een laagje dikke saus. Bestrooien met gemalen kaas, 

paneermeel en een nootje boter. Gratineren in de oven of salamander. 

8. Opdienen op een voorverwarmd bord. Garneren met peterselie en citroen. 

 

 

 

 

Kreeft “Thermidor” (2 personen) 
 
1. De kreeft doormidden snijden, de scharen opendrukken, maagzak en inge-

wanden verwijderen, maar niet het corail. 

2. De kreeftenhelften met zout bestrooien, met olie besprenkelen en gedurende 

15 a 20 minuten in de oven roosteren. 

3. Het staartvlees van de schaal verwijderen en in plakjes snijden. Ook het 

vlees uit de scharen halen. 

4. De witte wijn, de visfumet en de vleesglace, tezamen met de gehakte kervel, 

dragon en het gesnipperde sjalotje bijna heel laten inkoken. 

5. Aan deze reductie de stevig ingekookte Bechamelsaus met Engelse mosterd 

toevoegen. 

De saus even laten doorkoken en monteren met de boter. 

6. Een gedeelte van de saus onder in de schalen doen. 

Hierop de plakjes kreeft schikken en op gelijke wijze de scharen vullen. 

7. De rest van de saus over de plakjes kreeft gieten en met de kaas bestrooien. 

Besprenkelen met gesmolten boter. 

8. In de oven of onder een salamander gratineren. 
*Indien men voorgekookte kreeften gebruikt, negeer dan punt 2.  

*Bron : Eugen Pauli’s Complete leerboek voor de keuken blz.469. 

Benodigdheden 

200 gr boter, 400 gr bloem en 

1,5 l melk, 100 gr gemalen 

Parmazaanse kaas en 250 gr 

Gruyere kaas. 

Zout, cayenne peper, muskaat-

noot, enkele druppels citroen-

sap, 25 cl room, 3 eigelen,  

10 eiwitten, paneermeel. 

Benodigdheden 

Visbouillonblokje, 

1 liter water, 400 gr visfilet, 

100 gr gepelde grijze garna-

len, peterselie, gemalen kaas, 

60 gr boter, 75 gr bloem, 

paneermeel en 2 citroenen. 

Info:    Eventueel kunnen de 
randen van de visschelp voor-

zien worden van Hertoginnen 

aardappelen. De Hertoginnen 

aardappelen worden dan opge-

spoten voor men de vis toe-

voegt. De schelp kan eventu-

eel vastgezet worden op het 

bordje met een dikke servet of 

met wat aardappelpuree. 

Benodigdheden 

1 zeekreeft, 100 gr olie, 0.2l 

witte wijn, 0.1l visfumet, 0.1l 

vleesglace, 15 gr kervel en 

dragon, 1 gehakt sjalotje, 0.4l 

Bechamelsaus, 15 gr Engelse 

mosterd, 60 gr boter, 20 gr 

geraspte Parmazaanse kaas, 

40 gr gesmolten boter. 
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De sauzen 

Inleiding 

Sauzen vertegenwoordigen het voornaamste onderdeel van de keuken. 

Zij hebben het universeel overwicht van de Franse keuken gecreëerd en 

in stand gehouden. Men kan dus niet genoeg zorg en aandacht besteden 

aan hun toebereiding. 

 

Zoals de zaken er nu voorstaan is het gebruik van zowel een Espagnole 

(Spaanse saus) als een gebonden jus om veel redenen onvermijdbaar. 

In grote stoofschotels en ragouts (behalve lam en schaap) is een 

Espagnole met tomaat en afgemaakt met de voedzame sappen van het 

element waarvoor ze gebruikt wordt, volkomen op haar plaats. 

In de vorm van Demi-glace vormt ze ook een onmisbare basis voor veel 

gebakken en gebraden gerechten. Maar tere en lichte gerechten van 

slachtvlees of kip vinden aanmerkelijk meer baat bij een gebonden jus, 

vooral als hierbij een verstandig gebruik gemaakt wordt van het 

déglaceren, het losmaken van aanbaksels, in plaats van dat achterwege 
te laten, en als de jus in overeenstemming is met het gerecht waarmee 

deze wordt opgediend. 

In de moderne keuken is dit een uitdrukkelijke en verstandige regel die 

de harmonie tussen vlees en saus verzekert. 

Voor de koude sausen zie 

hoofdstuk 2. 

Een basissaus is een saus die 

als grondsaus dient om vele 

andere sausen te bereiden 

door toevoeging van een 

smaakgevende stof of garni-

tuur. 

In de Eerste Vak Opleiding 

behandelden we al de velou-

té-, de tomaten-, de Spaanse-, 

de Demi-glace-, de Becha-

melsaus en de jus. In de 

Voortgezette Vak Opleiding 

zullen we vooral aandacht 

besteden aan de botersausen 

en afgeleide sausen. 
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Bechamelsaus (20 pers.) 
 
1. Blanke roux bereiden. 

Boter smelten, bloem toevoegen en mengen. 

Drogen en garen op het vuur onder regelmatig roeren. 

2. De roux al roerend langzaam overgieten met de melk. 

3. De roux niet laten ‘verdrinken’. 

4. Al roerend laten koken tot de bloemsmaak verdwenen is. 

5. Kruiden met zout, peper en nootmuskaat. 
 

 

 

 

 

 

 

Mornaysaus (20 pers.) 
 

Bechamelsaus bereiden en 400 gr gemalen kaas door de saus mengen, laten 

smelten maar niet meer laten koken. (of gebruik 200 gr Parmazaanse kaas) 
 

 

 

Roquefortsaus (4 pers.) 
 

1. Bechamelsaus bereiden. 

2. Roquefort in kleine stukjes 

snijden en toevoegen. 

3. Al roerend de kaas laten smelten, 

zonder de saus te laten koken. 

4. Room toevoegen en onmiddellijk opdienen. 

 

 
 

Veloutésaus 
 

Dezelfde methode als een Bechamelsaus, maar de blanke roux vervangen door 

een blonde roux en de melk vervangen door een bouillon of fonds. 

Deze basissaus wordt afgewerkt met een liaison. 

 

Gebruikt men kippenbouillon, dan bekomt men een kippenveloutésaus, gebruikt 

men bijvoorbeeld een visfumet, dan bekomt men een visveloutésaus, enz. 

 

Benodigdheden 

± 2 l melk, 150 gr boter,  

180 gr bloem, zout, peper, 

muskaatnoot. 

Bechamel en velouté: 

Voor grote hoeveelheden 

wordt koude roux aan het ko-

kende vocht toegevoegd 

(grootkeuken). Een groot 

voordeel hierbij is dat men 

altijd de gewenste hoeveelheid 

saus bekomt. 

De koude roux wordt dan 

beetje bij beetje al roerend aan 

het kokende vocht toege-

voegd. 

Bij het bekomen van de juiste 

dikte geen roux meer toevoe-

gen en de saus enkele minuten 

al roerend laten doorkoken. 

Groentensaus: 

Idem maar de melk vervangen door groentenkookvocht. 

Benodigdheden 

7 dl Bechamelsaus, 

150 gr Roquefort, 1 dl room. 

Na toevoeging van de Roque-

fort de saus niet meer laten 

koken. Deze saus vergezelt 

meestal biefstuk. 
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Spaanse saus (20 pers.) 
 

1. 3 l runderbouillon/fonds bereiden of halffabrikaat gebruiken. 

2. Groenten reinigen en in stukken snijden. 

3. Margarine licht laten kleuren in een kookpot. 

4. De groenten, het vlees- en spekafval toevoegen en licht laten kleuren. 

5. Tomatenpuree en bloem toevoegen en laten drogen. 

6. De roux losroeren met de bouillon (niet verdrinken). 

7. Al roerend aan de kook brengen. 

8. 20 Minuten laten doorkoken onder regelmatig roeren. 

9. Saus eventueel ontvetten en passeren. 

10. Saus afsmaken met de kruiden. 

 

 

 

 

 

 

Demi-glace (20 pers.) 
        
Methode A: (is bewerkelijk, tenzij men een restant kalfsjus heeft) 
1. De 2 sauzen bereiden (zonder te passeren en af te smaken) 

2. De 2 sauzen samenvoegen en tot de helft laten inkoken op matig vuur. 

3. Saus ontvetten en passeren. 

4. Saus afsmaken met de kruiden. 

 

Methode B: 
Een dubbele hoeveelheid Spaanse saus bereiden, maar gebruik extra veel 

vleessmaak. 

In plaats van 20 minuten te laten koken, laat men de saus voor de helft inkoken 

(ongeveer 60 minuten) 

 

 

 

Tomatensaus (20 pers.) 
 

1. Runder/varkensbouillon (fonds) bereiden of halffabrikaat gebruiken. 

2. De groenten schoonmaken en in stukken snijden. 

3. Boter smelten in kookpot en de groenten uitzweten (sueren). 

4. Tomatenpuree en bloem toevoegen en laten drogen / garen. 

5. De roux al roerend beetje bij beetje overgieten met de fonds. 

6. Aan de kook brengen en 20 minuten laten koken (regelmatig roeren). 

7. De saus zeven, ontvetten en afsmaken. 

8. Zeer warm opdienen. 
 

 
Gebruik visbouillonblokjes of -pasta voor saus bij vis. 

Gebruik kippenbouillonblokjes of -pasta voor saus bij gevogeltekroketten. 

Natuurlijk kan ook verse fonds gebruikt worden. 

Benodigdheden 

100 gr margarine, 

200 gr bloem, 100 gr uien, 

100 gr selderij, 

100 gr wortelen, 

100 gr tomatenpuree, 

zout, peper, bouillonblokje, 

vlees- en spekafval. 

Indien de saus te slap is, 

eventueel wat bijbinden met 

opgeloste poedersaus of laten 

inkoken tot juiste dikte. Indien de saus een gebraad vergezeld, dan het braadvet 

en de mirepoix gebruiken van het vlees. 

Benodigdheden 

A.     2 l Spaanse saus + 2 l 

jus de veau (kalfsjus).  

OF:  
B.     4 l Spaanse saus bereid 

met extra veel vlees- en 

spekafval. 

Een demi-glace wordt nooit 

als een op zichzelf staande 

saus geserveerd, maar is een 

basis voor de bereiding van 

andere ‘vlees’-sauzen. 

Benodigdheden 

100 gr margarine, 200 gr 

bloem, 100 gr selderij, 

100 gr uien, 100 gr wortelen, 

200 gr tomatenpuree, zout, 

peper, 3 l bouillon. 

Een tomatensaus dat kip moet begeleiden wordt bereidt met kippenbouillon, bijvoorbeeld bij gevogeltekroket. 

Moet deze saus vis begeleiden dan  wordt visfumet gebruikt, bijvoorbeeld bij gefrituurde vis. 
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Hollandse saus (15-20 pers) 
 

1. Boter klaren. 

2. Eidooiers en witte wijn loskloppen in een mengketel. 

3. De mengketel in een bain-marie plaatsen van 45 graden. 

(meer ervaren kok kan werken rechtstreeks op de hete plaat) 

4. Het mengsel opkloppen tot een luchtige massa (8-beweging). 

5. Kruiden met peper en zout. 

6. De geklaarde boter beetje bij beetje toevoegen al kloppend. Indien de berei-

ding te dik of te vettig wordt, wat vocht toevoegen. 

7. Afsmaken en opdienen. 

 

 

    Mousseline saus 
 

Dit is een Hollandse saus waaraan 25 cl half geklopte room is toegevoegd. 

 

 

                   Béarnaise saus (20 pers.) 
 

1. Boter klaren. 

2. Dragon wassen, bladeren en stengels scheiden en de bladeren fijn hakken, 

de stengels bewaren. 

3. Kervel plukken, wassen en fijn hakken. 

4. Gastrique bereiden: 

Witte wijn, dragonazijn, peperkorrels, sjalotten, kervel en dragonstengels, 

peper en zout tot de helft laten inkoken. 

5. Deze reductie zeven door een passeerdoek. 

6. Eierdooiers en 2/3 van de gastrique opkloppen (8 beweging) tot een luchtige 

massa au bain-marie van 45 graden. 

7. Kruiden met zout en peper. 

8. Al roerend de geklaarde boter beetje bij beetje toevoegen. 

9. Proeven en eventueel nog wat gastrique toevoegen. 

10. Gehakte dragon en kervel toevoegen en opdienen. 

 

 

Choron saus 
 

Dit is een Béarnaisesaus met toevoeging van 

wat tomatenpuree en geëmondeerde geconcas-

seerde tomaat. 

 

Pikante saus (20 pers.) 
 

1. Spaanse saus bereiden. 

2. Sjalotten pellen en snipperen. Azijn, witte wijn en sjalotten laten inkoken. 

3. Peterselie en kervel plukken, wassen en fijn hakken. 

4. Augurken zeer fijn snijden. 

5. Dragonblaadjes wassen en fijn hakken. 

6. Saus en het inkooksel samenvoegen en even laten opkoken. 

7. Saus zeven, ontvetten en afsmaken. 

8. Garnituur bij de saus voegen net voor serveren. 

Benodigdheden 

1 kg boter, 250 gr gepasteuri-

seerde eidooier, 20 cl witte 

wijn (of sap van 1 citroen of 

water), zout, peper. 

Eiersauzen: 

De geklaarde boter moet 

dezelfde temperatuur hebben 

als het mengsel in de ketel. 

Op een temperatuur van 50 

graden en meer coaguleren 

de eidooiers. 

Benodigdheden 

1 kg boter, 250 gr gepasteuri-

seerde eidooier, 20 cl witte 

wijn, 30 cl dragonazijn, 25 gr 

kervel, 50 gr dragon, 60 gr 

sjalotten, 10 gr peperkorrels, 

zout en peper. 
Ook kan peterselie gebruikt wor-

den in plaats van kervel. 

Benodigdheden 

2 l Spaanse saus, 100 gr sja-

lotten, 50 gr augurken, 

1 peterselie, 40 cl witte wijn, 

scheutje azijn, wat kervel en 

dragon. 

De tomatenpuree eerst aanlengen 

met weinig lauw water. 
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Duivelsaus (20 pers.) 
 

1. Verse Spaanse saus bereiden. 

2. Sjalotten snipperen en inkoken met de dragon, witte wijn en azijn. 

3. Inkooksel bij de saus voegen, even laten opkoken en passeren. 

4. De saus ontvetten, kruiden en de mosterd en worchestersaus toevoegen. 

 

 

Robertsaus 
 

Dit is een duivelsaus zonder worchestersaus en dragon. 

 

 

Zingara saus (20 pers.) 
 

1. Demi-glace bereiden. 

2. De ham en de gerookte tong in julienne snijden. 

3. De champignons schoonmaken en eminceren. 

4. De champignons uitzweten, de ham en de tong toevoegen. 

5. Déglaceren met de Madeira en de gezeefde demi-glace toevoegen. 

6. Afsmaken met cayennepeper. 

 

 

Bigarade saus (20 pers.) 
 

1. Demi-glace bereiden. 

2. De sinaasappel schillen (zonder veel wit) en de schillen in julienne snij-

den, blancheren en verfrissen. 

3. De sinaasappelen en de citroenen uitpersen. 

4. Suiker karameliseren en blussen met het vruchtensap. 

5. De gezeefde demi-glace toevoegen en de saus ontvetten. 

6. De julienne (zesten) bij de saus doen. 

7. Parfumeren met de likeur en afsmaken. 
 

 

 

Poivrade saus (20 pers.) 
(een wildsaus dat gemarineerd wild begeleid) 

 
1. Vlees de dag voordien in de marinade zetten (hoeveelheid marinade = het 

vlees moet onder staan). 

2. Demi-glace bereiden met wildbouillon/abatis. 

3. De groenten uit de marinade aankleuren in hete boter. 

4. De groenten déglaceren met het marinadevocht en laten inkoken. 

5. Inkooksel toevoegen aan de demi-glace en even laten opkoken. 

6. De saus ontvetten en passeren. 

7. Eventueel nog wat marinade of bouillon toevoegen. 

8. Afsmaken met zout en peper. 

 

 

Grand-veneur saus 
 

Dit is een Poivrade saus met toevoeging van room en aalbessengelei. 

Benodigdheden 

2 l Spaanse saus, 40 cl witte 

wijn, 100 gr sjalotten, 

50 gr dragon, 20 cl azijn, 

scheutje Worchestersaus 

100 gr mosterd 

Benodigdheden 

2 l demi-glace, 300 gr gerook-

te tong, 300 gr gekookte ham, 

½ kg champignons, 

20 cl Madeira, cayennepeper. 

Benodigdheden 

2 l demi-glace, 200 gr suiker, 

2 citroenen, zout en peper, 

1 kg sinaasappelen, 

20 cl sinaasappellikeur 

Indien de saus wild vergezelt 

dan wildbouillon gebruiken 

voor de demi-glace. 

1,5 l demi glace van wild, 

80 cl van de marinade. 

Marinade = rode wijn, olie, 

mirepoix, kruidentuiltje, peper-

korrels (jeneverbessen voor 

wild) en azijn. 
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Nantua saus (vissaus voor ± 20 pers) 
 

1. Visfumet bereiden.  

2. Mirepoix klaarzetten, garnalen pellen en rivierkreeften pellen. 

3. De mirepoix met de pellen uitzweten in boter. 

4. Tomateren en laten drogen (ontzuren). 

5. Cognac toevoegen, singeren (bloem toevoegen) en drogen. 

6. Bevochtigen met de gezeefde visfumet en gladroeren. 

7. 20 Minuten laten koken en zeven door een puntzeef en ontvetten. 

8. Room toevoegen en afsmaken met zout, cayennepeper en citroensap. 

9. De garnalen en de rivierkreeften net voor het doorgeven toevoegen. 

 

OF : (Escoffier) 

1. Rivierkreeftenboter bereiden: boter vermengen met citroensap, peper, zout, 

cognac en fijngemalen rivierkreeftjes. 

2. Bechamel bereiden. 

3. De boter beetje bij beetje met een draaiende beweging toevoegen aan de 

bechamel. 

4. Rivierkreeftenvlees toevoegen net voor het doorgeven. 

 

 

Duglère saus (vissaus voor ± 20 pers.) 
 
1. Visvelouté bereiden. 

2. Sjalotten pellen en fijn snijden. 

3. Tomaten emonderen, halveren, ontpitten en in kleine stukjes snijden. 

4. Peterselie plukken, wassen en fijn hakken. 

5. Sjalotten uitzweten en inkoken met witte wijn. 

6. Sjalotten en tomaten bij de saus voegen. 

7. Afwerken met room. 

8. Afsmaken met peper, zout en citroensap. 

9. Bij het opdienen bestrooien met gehakte peterselie. 

 

Jagersaus (20 pers.) 
 

1. Demi-glace bereiden 

2. Peterselie plukken, wassen en fijn snijden. 

Sjalotten pellen en fijn snipperen. 

3. Champignons in schijven snijden (eminceren) en juist voor het gebruik 

spoelen. 

4. Demi-glace zeven en ontvetten. 

5. Sjalotten uitzweten  (sueren) in margarine. 

6. Champignons sauteren (bakken in gekleurde boter). 

7. Saus afwerken : 

Sjalotten bij de champignons voegen. Cognac toevoegen (! flamberen) 

Blussen met witte wijn en Demi glace toevoegen. 

Afsmaken. 

8. Vleesgerecht napperen met deze saus en bestrooien met peterselie. 
 

Benodigdheden 

3 l visfumet, 1 kg rivierkreef-

ten, 1 kg ongepelde garnalen 

(of 400 gr gepeld, koppen/

staarten mee laten leveren) , 

100 gr selderij, 100 gr worte-

len, 200 gr bloem, 100 gr to-

matenpuree, 50 cl room, 

20 cl cognac, 100 gr boter 

(margarine), cayennepeper, 

zout, 1 citroen 

Benodigdheden 

2 citroenen, 100 gr sjalotten, 

20 cl room, 2 l - 2 ½ l visve-

louté, 20 cl witte wijn, 500 gr 

tomaten, 100 gr peterselie, 

peper en zout 

Benodigdheden 

2 l Demi-glace, 200 gr sjalot-

ten, 1 kg champignons, 

1 peterselie, 100 gr margari-

ne, 1 l witte wijn, scheutje 

Cognac. 

Jagersaus is een afgeleide van 

de Demi-Glace met een garni-

tuur van sjalotten, champig-

nons en peterselie en de 

smaak van witte wijn. 

Het flamberen dient om het 

vet uit de pan weg te nemen. 
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Archiducsaus ( 20 pers.) 
 

1. Bechamelsaus bereiden  

2. Champignons schoonmaken en in schijven snijden. 

3. Champignons kleuren in gebruinde boter. 

4. Champignons deglaceren met porto of brandy (flamberen). 

5. Room toevoegen en laten inkoken tot sausdikte. 

6. Bechamelsaus bij de champignons doen en vermengen. 

 

Noot :   De melk kan vervangen worden door een bouillon (= veloutésaus) 

             Voor kleine hoeveelheden gebruikt men geen Bechamelsaus; in de pan 

             van het vlees worden dan de champignons gebakken, vervolgens 

             geflambeerd met de drank en geblust met koksroom. 

             Dit laat men inkoken tot sausdikte. Kruiden met peper en zout. 

 

 

 

 

Bolognaise saus (20 pers.) 
 

1. Uien pellen en snipperen. 

2. Look pellen en pletten. 

3. Tomaten wassen, emonderen, ontpitten en in grove stukken snijden. 

4. Champignons in schijven snijden en spoelen. 

5. Boter laten kleuren in de braadbak. 

6. Gehakt toevoegen en aankleuren 

7. Uien, look en champignons toevoegen. 

8. Tomatenpuree toevoegen en laten kleuren. 

9. Bevochtigen met bouillon (water + bouillonblokje) tot gelijke hoogte. 

10. Kruiden toevoegen. 

11. 20 minuten langzaam laten sudderen. 

12. Eventueel bijbinden met lopend meeltje. 

13. Tomaten toevoegen. 

14. Afsmaken. 

15. Eventueel pikanter maken met tabasco of sambal oelek. 

Benodigdheden 

3 l Bechamelsaus, 750 gr 

champignons, 40 cl room, 

20 cl Porto of Brandy. 

Benodigdheden 

3 kg gehakt, ½ kg uien, 

knoflook, ½ kg champignons, 

400 gr gemalen kaas, 

3 kg tomaten, 300 gr tomaten-

puree, bouillon(blokje), 

100 gr boter, zout, peper, tijm, 

laurier, 10 cl olie, paprika, 

kerrie (laatste 2 kunnen ver-

vangen worden door spaghetti-

kruiden) 
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Stroganoffsaus ( ± 20 pers) 

 
1. Maak de uien schoon en snipper deze. 

2. Maak de champignons schoon en snij deze in plakjes. 

3. Snij de paprika’s in flinterdunne reepjes. 

4. Zet de uien, champignons en de paprika’s aan in de margarine. 

5. Voeg tijm, de geperste look, paprikapoeder en tomatenpuree toe en ont-

zuur deze. 

6. Voeg de Wodka hierbij en laat dit even opkoken. 

7. Voeg de bouillon toe en roer alles los. Laat dit enkele minuten inkoken. 

8. Voeg de culinaire room toe en laat dit terug inkoken tot sausdikte. 

9. (Eventueel wat bijbinden met wat opgeloste maïzena), afsmaken. 

10. De saus napperen over het vlees (of gevogelte) en bestrooien met gehakte 

peterselie. 

 

Benodigdheden 

2 grote uien, 1 kg champig-

nons, 3 rode paprika’s, 5 teen-

tjes knoflook, margarine,  150 

gr tomatenpuree, 2 dl Wodka, 

1 liter bouillon , 2 liter culi-

naire room, tijm, paprikapoe-

der, peper, zout, 1 peterselie, 

eventueel wat maïzena. 

*Gebruik kippenbouillon in-

dien de saus bij gevogelte ge-

serveerd wordt, gebruik run-

derbouillon indien de saus 

rundsvlees vergezelt. 

*Gebruik indien mogelijk de 

braadpan van het vlees om de 

saus in te bereiden. 

*Voor heel grote hoeveelhe-

den kan men opteren om de 

bouillon en de room te ver-

vangen door een op voorhand 

bereide roomsaus. 
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Groentebereidingen 

Inleiding 

Verse en gekookte groenten bevatten een rijkdom aan vitaminen, mine-

ralen en vezels die belangrijk zijn voor onze voeding. 

Denk er aan dat het de eenvoudige recepten zijn die de waardevolle 

kwaliteiten en de natuurlijke smaak van de groenten het meest tot hun 

recht laten komen. 

Houd bij de bereiding de kooktijd zo kort mogelijk en gebruik weinig 

water. Het kookvocht kan meestal dienen als basis voor een saus, zodat 

alles ten volle wordt benut. 

Wanneer groenten met zorg worden bewaard blijft de kwaliteit zo goed 

mogelijk gewaarborgd. De beste plaats is meestal onderin de koelkast. 

Om de groenten zo lang mogelijk te bewaren aan boord (bij vertrek voor 

langere duur) dient men de lelijke of beschadigde plekken af te snijden 

en ze eventueel in krantenpapier te wikkelen. 

 

 

Gegratineerde groenten 
 

1. De groente schoonmaken, versnijden en spoelen. 

2. De groenten gaarkoken in water en zout. 

3. Een Mornaysaus bereiden. 

4. De groenten goed laten uitlekken. 

5. Vuurvaste kom inboteren en de groenten toevoegen. 

6. De groenten overgieten met een Mornaysaus, bestrooien met kaas en pa-

neermeel. 

7. Klontje boter toevoegen. 

8. Gratineren in voorverwarmde oven of salamander. 
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Geglaceerde groenten 
 

1. Groenten schoonmaken. 

2. Groenten tourneren. 

3. Water opzetten met bouillonblokje en de groenten hierin gaarkoken. 

4. Boter smelten in een pan. 

5. Gaargekookte groenten toevoegen. 

6. Bestrooien met suiker. 

7. Afsmaken met zout en peper. 

8. Opschudden tot de groenten omgeven zijn met een glanzend 

laagje. 

 

 

Gesauteerde groenten 
 
Het sauteren van groenten gaat als volgt: 
Groenten met een zachte structuur en veel vocht, moet je verkleinen en rauw 
sauteren, bijvoorbeeld uien, spinazie of courgettes. 
Groenten met een harde structuur en weinig vocht, worden verkleind, geblan-
cheerd en daarna gesauteerd, bijvoorbeeld spruitjes en meiknollen. Sommige 
groentesoorten worden eerst gekleurd, bijvoorbeeld gesauteerde witlof. 
 

             

Gebraiseerd witlof (20 pers.) 
 

1. Citroen wassen, halveren en uitpersen. 

2. Witlof kuisen: Buitenste bladeren verwijderen, bitter gedeelte verwijderen, 

wassen, laten uitlekken. 

3. Kookketel inboteren en de witlof in de ketel leggen. 

4. Bestrooien met zout, peper, muskaat en suiker. 

5. Eventueel een tweede, een derde, enz. laag witlof inleggen. 

Na elke laag kruiden. 

6. Wat bouillon of water (bodem bedekken) en citroensap toevoegen. 

7. Onder gesloten deksel laten garen. Laten uitlekken en opdienen. 

 
 

Ratatouille 

Benodigdheden 

5 kg Witlof, 1 Citroen, 

200 gr boter, zout, peper, 

nootmuskaat, 50 gr suiker 

1 Kg. rauwe witlof          =  

900 gr schoongemaakt    =  

700 gr gebraiseerd. 

Gesauteerde witlof 

Witlof aankleuren in gebruin-

de boter en vervolgens braise-

ren. 

Gesauteerde spruitjes 

Spruitjes schoonmaken en tot 

3/4 gaarheid koken in gezou-

ten water. Verder gaar saute-

ren in licht gebruinde boter. 

Kruiden met zout, peper en 

muskaatnoot. 

Benodigdheden 

5 gesnipperde (grote) uien, 

3 kg courgettes in fijne plakjes 

gesneden, 6 teentjes knoflook 

hakken, 3 kg aubergines in 

grove brunoise gesneden, 

7 paprika’s (diverse kleuren) 

geblancheerd, 1 eetlepel ore-

gano, 10 grote tomaten in 

partjes gesneden, 

3 eetlepels suiker, 

eventueel tuinboontjes of an-

dere groene groente toevoe-

gen, Olijfolie. 

Benodigdheden 

1 kg v/d gewenste groenten 

(voorbeeld: wortelen, knolsel-

derij of rapen), 30 gr boter, 

30 gr suiker, peper, zout, 

bouillon (of halffabrikaat) 

1. Alle groenten versnijden zoals hiernaast is 

aangegeven. 

2. Olijfolie verhitten in braadbak. 

3. De uien en de knoflook toevoegen en on-

der voortdurend roeren fruiten. 

4. De aubergine en de paprika toevoegen en 

al roerend 5 minuten laten meefruiten. 

5. De courgette, zout, 1 l water, oregano en 

suiker toevoegen. 

6. Laat dit gedurende ongeveer 20 min. 

zachtjes braiseren (af en toe omscheppen). 

7. Tomaten toevoegen en eventueel geblan-

cheerde tuinboontjes. 

8. Alles terug op serveertemperatuur bren-

gen en serveren. 
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Jardinière groenten (4 pers.) 
 

1. Wortelen en rapen met een glad of gekarteld mes snijden of in cilindervorm 

uitsteken, koken in bouillon en glaceren. 

2. De in ruitjes gesneden de franse groene boontjes, doperwtjes en flageolets, 

blancheren en ieder apart in de boter opwarmen. 

3. Bloemkoolroosjes blancheren. 

4. In boeketjes de groenten rondom het vlees schikken, de bloemkoolroosjes 

napperen met een lepel Hollandse saus. 

 

 

Roerbakgroenten (20 pers.) 
 
1. Groenten schoonmaken: 

Wortelen schillen en in grove brunoise snijden. 

Rapen schillen en in grove brunoise snijden. 

Knolselderie schillen en in brunoise snijden. 

Courgette wassen en in plakjes snijden. 

Snijbonen reinigen en in chinoise snijden. 

Bloemkool en broccoli wassen en verdelen in hapklare stukjes of roosjes. 

1. Olijfolie (of andere) in braadbak verwarmen. 

2. De groenten spoelen en laten uitlekken. 

3. De groenten in de braadbak licht laten kleuren. 

4. Bevochtigen met water tot gelijke hoogte (niet indien een wok gebruikt wordt). 

5. Bouillonpasta toevoegen. (Niet indien een wok gebruikt wordt). 

6. Onder gesloten deksel (niet indien een wok gebruikt wordt) knapperig gaar 

laten worden. 

7. De groenten kruiden met zout en peper. 

 

 

Gemarineerde peer met knolselderijpuree 
 

1. Een puree maken van de helft knolselderij en de helft aardappelen op de 

dezelfde wijze als voor Duchesse-aardappelen (voorbeeld ½ kg aardappelen 

op ½ kg knolselderij). 

2. Peer schillen tot op 1 cm van de rand (topje ongeschild laten). 

3. Peren koken in suikerwater met kaneel en rode wijn. Opgelet: de peren 

moeten stevig blijven en krijgen een roze kleur door de rode wijn. 

4. Peren laten afkoelen, het topje afsnijden en bewaren, 2 cm van de peer af-

snijden en verwijderen. 

5. De peren opspuiten met de knolselderijpuree en het topje (hoedje) terug-

plaatsen. 

6. De peren op een beboterde plaat schikken en opwarmen in de combi-oven. 

 

 
 

Benodigdheden 

125 gr. wortelen; 125 gr. 

rapen; 125 gr. doperwten; 

125 gr.kleine flageolets; 

125 gr. groene franse 

boontjes; 10 loemkoolroosjes; 

boter; Hollandse saus  

Benodigdheden 

30 cl olijfolie, 750 gr wortelen, 

750 gr rapen, ½ kg knolselde-

rij, ½ kg snijbonen, 1 bloem-

kool, 1 broccoli, bouillon

(blokje), ½ kg courgette, 

 zout en peper. 

Diverse soorten groenten kunnen gebruikt worden. 

Gebruikt men gedeeltelijk blikgroenten, dan worden deze op het laatste toege-

voegd. Gebruikt men gedeeltelijk diepvriesgroenten, dan worden deze eerst 

ontdooid en toegevoegd na het bevochtigen. 
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Rode kool (20 pers.) 
 

1. Rode kool versnijden : 

Buitenste bladeren verwijderen. In 4 snijden. 

Harde stronk uitsnijden. 

Snijden met de groentemachine. 

2. In een pannetje een ½ l. water laten inkoken met kruid-

nagels en laurierblaadjes. 

3. Appelen schillen, in 4 snijden, klokhuis verwijderen en in schijven snijden. 

4. De rode kool toevoegen. 

5. Kruiden met zout, peper, suiker en een weinig azijn toevoegen. 

6. Tot 1/3 overgieten met bouillon (water + bouillonblokje). 

7. Rijst of havermout toevoegen om te binden (½ mok.) 

8. Deksel sluiten en laten braiseren. 

9. Bij gaarheid het overgebleven kookvocht binden met maïzena. 

10. Afsmaken met zout, peper en suiker. 
 

 

Spinazie in de boter (20 pers.) 
 
1. Spinazie schoonmaken : 

Verwelkte bladeren verwijderen. 

Bladeren ontnerven. 

Veelvuldig wassen en spoelen. 

2. Spinazie gaarkoken met hangend water. 

3. Gesmolten boter toevoegen. 

4. Zout, peper en nootmuskaat toevoegen. 
 

 

Prei in de boter 
 

De zelfde bewerkingen als voor spinazie. Gebruik alleen het witte en het licht-

groene gedeelte van de prei. 

 

 

Andijvierolletjes met spek (4 pers.) 
 
1. Andijvie schoonmaken en goed, meerdere malen wassen. 

2. Water en zout aan de kook brengen en de struiken 5 minuten laten koken. 

3. De andijvie laten uitlekken in een vergiet. 

4. 2 cm. van de stronk afsnijden en de struiken openplooien. 

5. Struiken kruiden met zout en peper. 

6. Rol 1/2 struikjes strak op en pers daarbij het vocht uit de bladeren. 

7. Snij de rolletjes in stukken van 4 cm. 

8. Wikkel elk rolletje in een plak ontbijtspek. 

9. De rolletjes inwrijven met paprikapoeder. 

10. Ze in een beboterde ovenvaste schotel schikken en schenk er wat bouillon of 

water over. 

11. Afdekken met aluminiumfolie of deksel. 

12. Plaats de schotel 15 minuten voor consumptie in een hete voorverwarmde 

oven. 

Benodigdheden 

5 kg rode kool, 1 kg appelen, 

100 gr boter, azijn, 

150 gr suiker, zout, peper, 

maïzena. 

Benodigdheden 

6 kg spinazie, 200 gr boter, 

zout, peper, nootmuskaat. 

Eventueel de spinazie hakken 

na het koken. 

Wassen : Doe zout bij het  

water om het ongedierte beter 

los te weken. 

Benodigdheden 

1 kg andijvie, 12 sneden spek, 

50 gr boter, zout, peper, 

paprikapoeder, 

kippenbouillon(blokje). 
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Bieten (20 pers.) 
 

1. Bieten koken: Rooster plaatsen in kookketel, bieten wassen en in de 

kookketel doen. 

2. Overgieten met water en wat azijn en aan de kook brengen, net zo lang 

koken tot ze gaar zijn (= tot het buitenste velletje loslaat). 

3. Kookwater afgieten en de bieten koud spoelen. Vel verwijderen 

4. Laurier en kruidnagels opzetten met weinig water en heel zachtjes laten 

trekken. 

5. De bieten raspen met groentesnijmachine. 

6. Uien snipperen en rookspek in reepjes snijden. 

7. De gesnipperde uien en de reepjes rookspek aanfruiten in een braadbak. 

8. Bietjes toevoegen, verwarmen en op smaak brengen met zout, peper. 

9. Azijn, suiker en het gezeefde aftreksel toevoegen. 

10. Wat bietennat mengen met maïzena hiermee de bieten binden. 

 

 

Bruine bonen met spek en ui  
 

De bonen daags voordien laten weken in water en gaarkoken met een bouquet 

garni in het weekvocht. 

Gehakte uien en blokjes spek aanbraden, singeren en deglaceren met wat rode 

wijn. 10 minuten laten opkoken en de bonen toevoegen en vermengen. 

 

 

Gesmoorde prei (4 pers.) 
 

1. Prei kuisen, wassen, in stukken van 3 cm. snijden en wassen. 

2. Boter smelten en de prei toevoegen. 

3. De prei door de boter roeren, zodat alle stukjes glimmen. 

4. Bestrooi de groente met peper en zout. 

5. Deksel opplaatsen en op zacht vuurtje 10-12 minuten laten smoren. 

6. De groente serveren in voorverwarmde groentekom. 

7. Bestrooien met gehakte peterselie. 

 

 

Stamppot van kool (20 pers.) 
(stamppot methode 1) 

 

1. Kool reinigen en snijden: 

Buitenste bladeren verwijderen.Kool in 4 snijden en de harde kern 

uitsnijden. Kool eminceren (dikke reepjes). 

2. Rooster plaatsen in kookketel en ruim water met zout toevoegen. 

3. De kool toevoegen en zachtjes laten koken tot ze gaar zijn. 

4. Vocht afgieten en de kool laten uitlekken in een vergiet. 

5. De aardappelen in de kookketel storten en ze net niet onder zetten met 

water. 

6. Zout toevoegen en de aardappelen laten koken tot ze gaar zijn. 

7. De aardappelen afgieten en het rooster verwijderen. 

8. De aardappelen fijn stampen met stamper en vermengen met de kool. 

9. Uitgebakken dobbelsteentjes buikspek toevoegen. 

10. Melk, zout, peper toevoegen en alles goed vermengen. 

Benodigdheden 

3 kg bieten, 250 gr uien, 

300 gr rookspek, 100 gr boter, 

100 gr suiker, 50 gr maïzena, 

azijn, laurier, kruidnagel, 

zout en peper. 

De bietjes kunnen ook koud 

geserveerd worden. 

De geraspte bietjes worden dan 

vermengd met gesnipperde ui 

en dressing of vinaigrette. 

Benodigdheden 

1 kg prei, 70 gr boter, peterse-

lie, zout en peper. 

Benodigdheden 

5 kg aardappelen, 2 kg kool, 1 

l melk, ½ kg buikspek, zout en 

peper. 

De groenten en aardappelen 

kunnen ook tezamen gekookt 

worden (methode 2). 

Indien men gedroogde boeren-

kool uit ik gebruikt dan is de 

verhouding het volgende :    

450 gr (= 1 blik) op 10 kg. 

aardappelen. 
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Wortelstamppot (20 pers.) 
(methode stamppot 2) 

 

1. Aardappelen in gelijke stukken snijden. 

2. Wortelen schoonmaken en in gelijke stukken snijden van 1 cm. 

3. Uien pellen, halveren en eminceren (= halve ringen). 

4. Rooster plaatsen in kookketel en aardappelen toevoegen. 

5. De aardappelen net onder gezouten water zetten en aan de kook brengen. 

6. Uien toevoegen. 

7. De wortelen toevoegen na 5 minuten kooktijd. 

8. !! Indien de wortelen klein zijn ze later toevoegen. 

9. De groenten en de aardappelen dienen op hetzelfde ogenblik gaar te zijn. 

10. Onder gesloten deksel laten koken. 

11. Bij volledige gaarheid het overgebleven kookvocht aftappen. 

12. Rooster verwijderen. 

13. Peper, zout en boter toevoegen. 

14. De bereiding licht stampen met stamper. 

 

 

Gevulde tomaten Provençaalse stijl (10 pers.) 
 
1. Snijd de stevige tomaten van gelijke grootte doormidden. 
2. Verwijder het zaad met een lepel, bestrooi ze met peper en zout en vul ze. 
3. Vulling: 

Fruit de gesnipperde uien en een half teentje knoflook in 10 cl olie. 
Voeg het wittebroodkruim toe, 2 theelepels gehakte peterselie, de gehakte 
ansjovisfilets en 20 gr geraspte kaas. 
Bak dit mengsel een paar minuten door en voeg 10 cl bouillon toe. 

4. Afwerking:  
Plaats de gevulde halve tomaten in een braadslede (of in een vuurvaste 
groenteschotel), bestrooi ze met geraspte kaas en gratineer ze in de oven. 

Benodigdheden 

5 kg aardappelen, 

2 kg wortelen, 

1 kg uien, zout, peper, 

250 gr boter 

Benodigdheden 

5 stevige vleestomaten, 

peper en zout, 100 gr gesnip-

perde uien, teentje knoflook, 

Olie, 200 gr broodkruim, 

peterselie, 3 ansjovissen, 

40 gr geraspte kaas, bouillon.  

Indien de tomaat een vleesschotel moet begeleiden kan de ansjovis vervangen 
worden door bijvoorbeeld fijn gesneden ham. 

Gevulde koolrolletjes  
 

1. De bladeren van de kool losmaken en 

10 min. blancheren. 

2. De bladeren over elkaar leggen en vul-

len met aangemaakt gehakt.(het gehakt 

evt. omwikkelen met spek) 

3. De bladeren dichtvouwen. 

4. Schik ze in een beboterde schotel met 

uienringen en spekafsnijdsels. 

5. Begiet de kool met wat bouillon en laat 

dit in de oven braiseren. 

6. Serveren met licht gebonden kookvocht. 

Gestoofde witte kool 
 

1. De kool spoelen, daarna snijden. 

2. Uien uitzweten in boter in een kookketel, 

spek toevoegen, daarna de kool en net on-

der zetten met bouillon (gebruik bouillon-

blokje c.q. pasta). 

3. Als de kool gaar is, het weinig overgeble-

ven sap wat binden met opgeloste maïzena 

en de bereiding kruiden en afwerken. 
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Artisjokbodems met duxelles (4-6 pers.) 
 

Duxelles: 

1. De champignons borstelen en grof hakken. 

2. Sjalotten fijn snipperen, uitzweten en de champignons toevoegen. 

3. Wat tomatenpuree en broodkruim toevoegen. 

4. Het geheel kruiden en wat laten drogen/ontzuren op matig vuur. 

Artisjokbodems: 

1. Opwarmen en opvullen met de duxelle. 

2. Eventueel bestrooien met kaas en gratineren. 

 

 

Gevulde champignonkoppen (4 pers.) 
 

1. Ui snipperen, peterselie schoonmaken, fijnhakken en drogen. 

2. Look pellen en hakken, Yorkse ham grof hakken. 

3. De champignons borstelen. 

De stelen van de champignons verwijderen. 

De stelen grof hakken. 

4. Champignonkoppen met de steelkant op een geoliede plaat leggen, afsma-

ken met peper en zout, in de oven laten garen en regelmatig bedruipen. 

5. Champignonvulling bereiden : Ui uitzweten in boter. De gehakte champig-

nonstelen toevoegen en laten garen. Yorkse ham laten meezweten. Look en 

peterselie onder mengen. Laten drogen door toevoeging van paneermeel. 

Ei loskloppen en onder het mengsel roeren. 

6. Champignonkoppen vullen met het mengsel. 

Beleggen met een nootje boter. 

7. In de oven opwarmen. Champignons op een voorverwarmd bord schikken. 

8. Garneren met een takje peterselie en een schijfje citroen. 

 

 

Wortelpuree (4 pers.) 
 

1. De wortelen schoonmaken en in gelijke (kleine) stukken snijden. 

2. De wortelen goed gaar koken in weinig water met zout. 

3. De wortelen pureren en vermengen met de aardappelpuree (binding). 

4. De bekomen wortelpuree eventueel bijkruiden en in rozetten spuiten. 

5. Opwarmen tot serveertemperatuur en licht kleuren in de oven. 
 

 

Erwtjes op z’n Frans (4 pers.) 
 

1. De gesnipperde ui (of zilveruitjes*) uitzweten in de boter. 

2. De suiker toevoegen en de uien glaceren. 

3. De erwten toevoegen en vermengen met de uien. 

4. Op serveertemperatuur brengen en kruiden met peper en zout. 

5. Net voor het doorgeven de gecisseleerde sla door de bereiding mengen. 

Benodigdheden 

500 gr champignons, 2 sjalot-

ten, tomatenpuree, brood-

kruim, peper, zout, 

blik artisjokbodems, eventueel  

30 gr gemalen kaas. 

Benodigdheden 

700 gr grote champignons, 

10 gr peterselie, 2 teentjes 

look, 80 gr uien, 1 citroen, 

5 cl olijfolie, 50 gr boter, zout 

en peper, 1 ei, 100 gr yorkse 

ham, paneermeel. 

Tal van variaties zijn mogelijk 

Benodigdheden 

300 a 350 gr warme aardappe-

lenpuree (zoals voor Duches-

se-aardappelen), 

1 kg wortelen, zout. 

Benodigdheden 

150 gr boter, suiker, 1 ui,  

1 handvol gecisseleerde la-

tuwsla, zout, peper,  

800 gr gare erwten, 

1 gesnipperde ui (of klassiek 

met zilveruitjes*). 

*Indien men zilveruitjes gebruikt moeten deze eerst gekookt worden. Gebruik 

in geen enkel geval zilveruitjes op azijn. De uitjes moeten zoet zijn, niet zuur. 
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Notities 
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Aardappelbereidingen 

Inleiding 

Aardappelen nemen op het menu een zeer belangrijke plaats in. 

Ze worden dagelijks als onmisbaar metgezel van vlees, vis, gevogelte 

enz.., te samen met groenten of compote geserveerd. 

De wijze van bereiden wordt bepaald door de aard van het gerecht, 

waarvan de aardappel deel uitmaakt. 

De meest bekende aardappelbereidingen werden reeds behandeld in de 

EVO, in de VVO besteden we vooral aandacht aan niet alledaagse aard-

appelbereidingen. 
 

 

 

Gepersilleerde aardappelen (20 pers.) 
 

1. Aardappelen schillen en spoelen. 

2. In gelijke stukken snijden. 

3. Rooster plaatsen in kookketel. 

4. Aardappelen toevoegen. 

5. Water en zout toevoegen en aan de kook brengen. 

6. Koken tot gaarheid. 

7. Kookwater aftappen, rooster uithalen. 

8. Geklaarde boter toevoegen. 

9. Voorzichtig de aardappelen door de boter halen tot ze licht glanzen. 

10. Net voor het serveren bestrooien met gehakte peterselie. 
 

 

Benodigdheden 

10 kg aardappelen, 250 gr 

boter, zout en peterselie. 

Aardappelen voor een garni-

tuur van een schotel eerst tour-

neren. 

Indien men reeds geschilde 

aardappelen gebruikt, dan 

worden deze eerst gespoeld. 

(gebruik dan 7 kg) 

Gedroogde aardappelen glan-

zen niet. 



Hertoginnenaardappelen 
(Pommes Duchesse) 

 

1. 1/2 recept aardappelpuree berei-

den. Vervang hierbij de melk door 

4 eigelen. 

2. De aardappelen opspuiten op een 

beboterde plaat (Rozetten). 

3. Eventueel de aardappelen instrij-

ken met eigeel. 

4. De aardappelen kleuren en op ser-

veertemperatuur brengen in een 

voorverwarmde oven. 
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Aardappelpuree (20 pers.) 
 

1. Aardappelen schillen en spoelen. 

2. In gelijke stukken snijden. 

3. Rooster plaatsen in kookketel. 

Aardappelen toevoegen. 

4. Water en zout toevoegen en aan 

de kook brengen. 

5. Koken tot gaarheid. Kookwater 

aftappen en rooster verwijderen. 

6. Enkele ogenblikken laten drogen 

en kruiden met zout, peper en 

nootmuskaat. 

7. Boter toevoegen en de aardappe-

len pureren. 

8. Tijdens het mengen beetje bij 

beetje kokende melk toevoegen. 

9. Eventueel nog afsmaken. 

 

 

Brioche aardappelen 
 

Dit zijn Hertoginnenaardappelen in de 

vorm van brioches (tulbandvorm, dus 

met opening middenin). Deze opening 

wordt opgevuld met bijvoorbeeld een 

groente. 

Benodigdheden 

10 kg aardappelen, 

100 gr boter, 2 l melk, zout, 

peper, nootmuskaat. 

Indien de aardappelen onre-

gelmatig worden versneden, 

zullen de grotere stukken nog 

hard zijn. 

Indien men reeds geschilde 

aardappelen gebruikt, dan 

moeten deze eerst gespoeld 

worden. 

(reken dan op ongeveer 7 kg 

schoon per 20 personen) 

Gebakken aardappelen (20 pers.) 
 

1. Aardappelen schillen en spoelen. 

2. In gelijke stukken snijden. 

3. Rooster plaatsen in kookketel. 

Aardappelen toevoegen. 

4. Water en zout toevoegen en aan de kook brengen. 

5. Koken tot 3/4 gaarheid. Kookwater aftappen. 

6. Enkele ogenblikken laten drogen. 

7. Margarine en olie in de braadbak verhitten (tot hazelnootkleur). 

8. 3/4 Van de oppervlakte van de braadbak bedekken met aardappelen. 

9. Aardappelen kleuren. 

10. Temperatuur lager draaien en de aardappelen bakken tot ze gaar zijn. 

Aardappelen voor een garni-

tuur van een schotel eerst 

tourneren. 

Indien de aardappelen onre-

gelmatig gesneden zijn, zul-

len de grotere stukken nog 

hard zijn. 

Indien men reeds geschilde 

aardappelen gebruikt, dan 

moeten deze eerst gespoeld 

worden. 

Benodigdheden 

10 kg aardappelen, 

½ kg margarine, zout en olie. 

Lyonnaise aardappelen  
 

Gebakken aardappelen met gebak-

ken gesneden uien. 

Parijse aardappelen. 
 

Idem als gebakken aardappelen, maar de 

aardappelen worden uitgeboord met een 

Parisiëneboor i.p.v. in stukken gesneden, 

zodoende men mooie gelijke bolletjes 

bekomt. 
Koude (teruggekoelde) aardappelen bakken 

beter dan warme (mooiere structuur en kleur) 
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Ardense kroketten 
 

1. Aardappelpuree bereiden als voor Hertoginnenaard. (met eidooiers in plaats 

van melk) en vermengen met fijn gehakte Ardeense ham. 

2. Puree in de gewenste vorm brengen. 

3. Paneren op z’n Engels. 

Benodigdheden 

15 kg aardappelen, zout, 

 frituurvet-of olie. 

Slagaardappelen 

 

Idem als voor frieten, maar de aard-

appelen worden in gelijke blokken 

gesneden van 2 cm op 2 cm. 

 

 

Stekjesaardappelen 
 

Idem als frieten maar  de frietjes 

zijn 0,5 cm dik (of bij machinaal 

snijden de 6 mm plaat gebruiken). 

Frans: pommes allumettes 

Frieten (20 pers.) 
 

1. Aardappelen schillen en spoelen. 

2. Aardappelen in balkjes snijden van 

1 cm. (of bij machinaal 9 mm plaat) 

3. Spoelen en drogen. 

4. 1 e fruitbeurt aan 160 °C. om de 

aardappelen te laten garen. 

5. Aardappelen goed laten uitlekken. 

6. 3 Minuten voor consumptie: 2 e 

fruitbeurt aan 180 °C. om ze te 

kleuren (goudgeel). 

7. Goed opschudden en uitlekken. 

8. Onmiddellijk opdienen. 

Williams peren 
 

Dit zijn aardappelkroketten (al dan niet met gehakte ham of spek) in de vorm 

van een peer. Je kunt een stukje peterselie(steel) van ± 2cm. als steeltje gebrui-

ken of een laurierblaadje. 

 

 

Dauphine aardappelen (20 pers.) 
 

1. Aardappelen koken, pureren, zout, peper en nootmuskaat toevoegen. 

2. Soezendeeg bereiden: Water, boter en zout aan het kookpunt brengen. 

Al roerend de bloem toevoegen en drogen op het vuur. 

Van het vuur weg de eieren er één voor één doorspatelen. 

3. Aardappelpuree vermengen met soezendeeg (2/3 puree op 1/3 soezendeeg). 

4. Met 2 lepels quenelles vormen en deze in de hete (160-170 graden) frituur 

afbakken (geen frituurmand gebruiken, uithalen met een schuimspaan). 

5. De aardappelen even laten uitlekken op keukenpapier. Benodigdheden 

5 kg aardappelen; zout, 

peper, nootmuskaat;  

arachide olie; 50 gr peterse-

lie; 300 gr bloem; 350 cl wa-

ter; 10 eieren; 200 gr boter 

De aard. kunnen ook in een 

laagje vet in een pannetje ge-

bakken worden of in rozetten 

gespoten worden. 

Amandelkoekjes 
 

Dit zijn dauphine aard. die vlak voor 

het bakken gepaneerd worden met  

amandelschaafsel. Maak ze op  in een 

ronde platte vorm. 

 

Lorette aardappelen 
 

Idem Dauphine met of zonder gemalen 

kaas, gebakken in cilindervorm of  in 

halve maantjes.  

Mogelijke vormen 

Indien men een kroketappa-

raat heeft, in de vorm van een 

gewone aardappelkroket. 

Of : Rond en plat maken. 

Of : Bolvormig 
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Dauphinoise aardappelen (20 pers.) 
 

1. De aardappelen spoelen en in flinterdunne schijfjes 

snijden (machinaal zoals chips). 

2. De room opwarmen met uitgeperste knoflook. 

3. Een vuurvaste schotel inboteren en de aardappelschijf-

jes laag na laag hierin schikken. 

4. Na elke laag bestrooien met kaas en kruiden met zout, 

peper en nootmuskaat. 

5. De room op de aardappelen gieten tot alle aardappelen onder staan. 

6. De schotel bestrooien met de rest van de kaas en een paar nootjes boter toe-

voegen. 

7. In een matige oven de aardappelen garen. 

 

Aardappeltaart 
 

Is een afgeleide van Dauphinoise aardappelen. Een open taartvorm voorzien van 

aardappelschilfers (mandoline). Goed aandrukken en onderzetten met een meng-

sel van room, eidooiers, zout, peper, muskaatnoot en look. Afgedekt afbakken in 

een oven van 210°C. Bij gaarheid ontbloten, bestrooien met kaas en gratineren. 

De taart in hoekjes snijden en zo presenteren.   

 

Gevulde aardappelen (20 pers.) 
 
1. Aardappelen wassen, koken met de pel in gezouten water. 

2. Peterselie, kervel en bieslook hakken. 

3. Spek ontzwoerden, in fijne sneden snijden en hakken. 

4. Gare aardappelen in de lengte halveren. 

5. Ze uithollen en het binnenste door een pase-vite (draaizeef) zeven. 

6. De verkregen puree mengen met de gehakte kruiden, spek, boter en kruiden. 

7. Het mengsel in de holle aardappel spuiten met een getande huls. 

8. De aardappelen op een beboterde ovenplaat leggen. 

9. De aardappelen op serveertemperatuur brengen en licht kleuren in de oven. 

 

 

Benodigdheden 

7 kg geschrapte aardappelen; 

ongeveer 3 l room; 400 gr ge-

malen gruyère kaas; 4 teentjes 

knoflook; zout, peper en noot-

muskaat 

Cocotte aardappelen 

(20 pers.) 
 

1. De boter klaren. 

2. Peterselie hakken. 

3. Aardappelen schillen, spoelen en co-

cottes tourneren 3 a 4 cm. 

4. De getourneerde aardappelen enkele 

minuten blancheren en afgieten. 

5. Braadslede voorzien van olie, de 

aardappelen toevoegen en ze kruiden. 

6. De aardappelen napperen met ge-

klaarde boter. 

7. In een warme oven laten kleuren/

garen, regelmatig opschudden. 

8. Goed uitgelekt opdienen, bestrooid 

met peterselie. 

Kasteelaardappelen 
 

 

Zie cocotte, maar de aardappe-

len worden groter getourneerd 

(6 à 7 cm) 

Benodigdheden 

20 grote aardappelen, 

100 gr peterselie, 

50 gr kervel, 100 gr bieslook, 

600 gr gerookt spek, 

20 gr boter, zout, peper, 

nootmuskaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Getourneerde aardappel met 7 gelijke vlakken : 

 

- kleine maat = cocotte 

- grotere maat = chateau  

Benodigdheden 

10 kg aardappelen vuil; 

300 gr boter; 25 gr peterselie; 

2 dl arachideolie; 

zout en peper 

In plaats van de room kan 

men ook 2,5 l melk met  8 ei-

dooiers erin vermengd gebrui-

ken. 

Presentatietip voor gratin 

Dauphinoise als klein-

keukenbereiding. 
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Benodigdheden 

10 kg aardappelen; ongeveer 

1 kg uien; verse kippenbouil-

lon; zout, peper, boter. 

Aardappelen “Boulangère” (20 pers) 

 
1. Schil, was en snij de aardappelen in flinterdunne plakjes. 

2. Eminceer de uien. 

3. Vermeng de aardappelen met de uien. 

4. Deze mengeling kruiden met zout en peper. 

5. Schik alles in een beboterde braadslede. 

6. Voeg hete, verse kippenbouillon toe tot de aardappelen half onder staan. 

7. Dek af met aluminiumfolie en zet de braadslede in een hete oven. 

8. Haal na 15 minuten de folie weg, leg hier en daar wat nootjes boter op de 

bereidingen en laat verder garen totdat de bouillon verdwenen is en de bo-

venkant licht bruin wordt.    

Variatie: Boulangère met rozemarijn 
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Notities 
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Visbereidingen 

Inleiding 

 

Er zijn twee soorten vis: Vissen met wit (mager) of met donkerder 

(vetter) vlees. Tot de eerste groep met een laag vetgehalte behoren bij-

voorbeeld kabeljauw, schol, tong en schelvis. Tot de vette soorten beho-

ren o.a. haring, makreel, forel en zalm. In de meeste recepten in dit 

hoofdstuk kan de aangegeven vissoort best door een andere worden ver-

vangen, mits men maar of in de magere of in de vettere categorie blijft. 

 
 

Visfumet 
Benodigdheden 

2 l Water, 1 l witte wijn, 

150 gr selderij, 150 gr ui, 

l50 gr wortelen, 1 kg visafval, 

tijm, laurier, peper, zout, 

peterseliestengels, en 

citroensap. 

De visfumet nooit langer ko-

ken dan 30 minuten, als dat 

toch gebeurt komen er uit de 

graten en koppen stoffen vrij 

die de fumet een onaangename 

bittere smaak geven. De graten 

en afsnijsel van zeetong, tarbot 

en wijting worden het meest 

gebruik omdat zij veel extrac-

tiestoffen bevatten. 

1. De groenten schoonmaken en grof 

snijden. 

2. Peterseliestengels wassen. 

3. Graten, koppen en staarten van de 

vis kuisen, wassen en grof snijden. 

4. Het visafval en de groenten uit-

zweten in boter. 

5. Overgieten met witte wijn en aan 

de kook brengen. 

6. Tijm en laurier toevoegen. 

7. Aanlengen met water en 15 minu-

ten laten koken. 

8. Zeven, ontvetten en kruiden. 

9. Citroensap naar smaak toevoegen. 
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Gepocheerde vis (20 pers.) 

1E methode:  

 

Volledige onderdompeling 

1. Water met bouillonblokje of pasta 

tot 90° verhitten. 

2. Filets wassen en snijden in stukken 

van ongeveer 200 gr. 

3. De filets mooi naast elkaar in het 

water onderdompelen. 

4. De vis laten pocheren tot gaarheid. 

5. Bedienen met schijfjes citroen en 

bijpassende saus. 
 

2 E methode: 
 

Halve onderdompeling 

1. Water aan de kook brengen met 

bouillonblokje en wijn. 

2. Filets wassen en snijden in stuk-

ken van ongeveer 200 gr. 

3. Een diepe braadslede inboteren. 

4. De vis er in schikken. 

5. Overgieten tot op halve hoogte 

met vloeistof. 

6. Afdekken met boterpapier. 

7. Laten garen in de oven op 200°C. 

8. Serveren met schijfjes citroen en 

bijpassende saus. 

Benodigdheden 

4 kg visfilets, 4 citroenen, vis-

fumet, (of visbouilon halffa-

brikaat en water), eventueel 

witte wijn en boter. 

Grotere stukken vis of hele 

vissen worden altijd gepo-

cheerd in een court-bouillon 

(visbouillon en gesneden 

groenten) 

Pas op : indien de filets te gaar zijn worden ze waterig van smaak en vallen ze 

uiteen, vaste vissoorten zoals zalm en tarbot, zijn hier minder gevoelig aan. 

 

 

Gesauteerde vis (20 pers) 
 

1. Boter klaren (melkzuur scheiden  van de boter ). 

2. De gereinigde vis wassen. 

3. De vis afdrogen met keukenpapier. 

4. De vis kruiden met peper en zout. 

5. De vis in de bloem wentelen en overtollige bloem afkloppen. 

6. Boter in de braadbak laten kleuren (hazelnootkleurig). 

7. De vis kleuren aan de twee zijden. 

8. Braadbak lager draaien en de vis bakken tot gaarheid. 

9. Serveren met schijfjes citroen. 

Benodigdheden 

8 kg schoongemakte vissen, 4 

citroenen, boter, peper, zout, 

bloem. 

 

Gebruik indien het gaat om 

geportioneerde vis 20 stuks 

van ongeveer 200 gr. 

(voorbeeld bij filet of moot) 

Gebruikte vissoorten:         Alle platvissen (tong, pladijs, schar etc...) 

Kleinere rondvissen (forel, makreel etc...) 

Mosselen ‘natuur’ (20 pers.) 
 

1. De mosselen meerdere malen goed wassen en weken in water met zout. 

2. De groenten eminceren en sueren. 

3. De mosselen toevoegen en kruiden met peper en cayennepeper. 

4. Opschudden en een deksel op plaatsen (of deksel dichtdoen van kookketel). 

5. Het stomen gebeurt op hevig vuur, regelmatig opschudden of omscheppen. 

6. De mosselen zijn gaar als allen open zijn. 

7. Bestrooien met gehakte peterselie voor het doorgeven. 

8. Wat mosterd aanlengen met wat kookvocht (warme mosselsaus) of mayo-

naise (koude mosselsaus) om een begeleidend sausje te bekomen. 

Benodigdheden 

20-22 kg mosselen, 2 kg uien, 

2 kg selderij, 200 gr boter, 

zout, peper, cayennepeper, 50 

gr peterselie 

Saus: mosterd, maynaise of 

afgeleide 

Mosselen met witte wijn 
 

Idem natuur, maar scheutje droge witte 

wijn toevoegen tijdens het stomen. 

Mosselen ‘Provençale’ 
 

Idem natuur, maar  met provençaalse 

kruiden en net voor opdienen naperen 

met Provençaalse saus 
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Zalmmoot à la Dieppoise (4 pers.) 
 
1. Champignons grof hakken en sueren. 

2. Tomaten emonderen, in 4 of 6 snijden en ontpitten. 

3. Mosselen bereiden zoals kasserol mosselen. 

4. Brioche aardappelen en Nantua saus bereiden. 

5. Zalmmoten pocheren in de fumet en opkuisen (vel en beentje verwijderen). 

6. De mosselen en de champignons bij de Nantua saus voegen en afsmaken. 

7. Tomaten opschudden in gesmolten boter. 

8. De zalmmoten op een voorverwarmd bord schikken en napperen met de 

saus. Bestrooien met peterselie en omkransen met de tomaten, tuinkers, bri-

oche aardappelen en citroen. De rest van de saus afzonderlijk opdienen. 

*Eventueel garneren met een opgewarmd (in de fumet) rivierkreeftje. 
 

 

Tonijn ‘Chartreuse’ (4 pers.) 
 

1. Brioche aardappelen voorbereiden. 

2. Prinsessenboontjes koken in water en zout en afgieten. 

3. Rapen tourneren (3 - 4 cm) en koken in water en zout en afgieten. 

4. Wortelen tourneren (3 - 4 cm) en koken in water en zout en afgieten. 

5. Citroenen uitpersen. 

6. Tonijnmoten pocheren in de visfumet, het vel en beentje verwijderen. 

7. De brioches kleuren en warmen in de oven. 

8. De rapen en wortelen afzonderlijk glaceren. 

9. De erwten en de boontjes afzonderlijk opwarmen in de boter en kruiden. 

10. De tonijn op een voorverwarmd bord of schotel schikken. 

11. Omkransen met de groenten en de aardappelen. 

12. Afzonderlijk een meunière garnering opdienen.  

 

 

Meuniere garnering (4 pers) 
 
1. Peterselie plukken, wassen en hakken. 

2. Citroen wassen, in 2 snijden en 1 helft uitpersen, andere helft in schijfjes. 

3. Boter tegenaan het kookpunt brengen. 

4. Als de boter begint te schuimen, kruiden met peper en zout. 

5. Afsmaken met citroensap en peterselie toevoegen. 

6. Onmiddellijk in voorverwarmde sauskom doen en zeer vlug opdienen. 

7. De visschotel versieren met citroenschijfjes. 
 

 

Heilbot ‘Marianne’ (4 pers.) 
 
1. Spinazie koken in water en zout en hakken. 

2. Bechamelsaus bereiden en de spinazie en de room toevoegen. 

3. Sjalotten snipperen, selderij fijn snijden. Citroen canneleren en eminceren. 

4. Gepersilleerde aardappelen bereiden. 

5. Mosselen bereiden zoals kasserol mosselen (zie boven). 

6. De moten pocheren en laten uitlekken. 

7. De moten op een voorverwarmd bord of schotel schikken en napperen met 

het vocht van de mosselen. 

8. Omkransen met de gepersilleerde aardappelen en de spinazie. 

9. Garneren met de citroen. 

*De spinazie wordt bij voorkeur in brokkeldeegvormpjes (ongesuikerd) of in 

een ander groente gedresseerd. 

Benodigdheden 

4 zalmmoten, 1 kg mosselen, 

100 gr selderij, 1 grote ui, 

2 tomaten, 1 l visfumet, 

¾ l Nantua saus 

8 brioche aardappelen, 

½ kg champignons, gewassen 

tuinkers, schijfjes gecanneleer-

de citroen 

Benodigdheden 

4 tonijnmoten, ½ kg wortelen, 

1 raap, 200 gr doperwten (uit 

blik), 200 gr prinsessenboon-

tjes, 2 citroenen, 1 l visfumet, 

wat gehakte peterselie, 

75 gr boter, 2 kg aardappelen 

(= hoeveelheid ongeschrapt), 

2 eieren, zout en peper 

Benodigdheden 

150 gr boter, 1 citroen, 1 pe-

terselie, zout en peper. 

Grenobloise garnering :  

Meunière garnering bereiden. 

Kappers spoelen, laten uitlek-

ken en toevoegen. 

Benodigdheden 

4 heilbotmoten, 1 kg mosselen, 

1 l visfumet, 1 ½ kg spinazie, 

1 citroen, gehakte peterselie, 

2 stengels selderij, 3 sjalotten, 

20 cl witte wijn, ½ l bechamel-

saus, scheutje room, 2 kg 

aardappelen vuil, 50 gr boter, 

zout, peper en nootmuskaat 
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Kabeljauw op Portugese wijze (4 pers.) 
 

1. Ui snipperen en sueren. 

2. Tomaten emonderen, ontpitten en concasseren. 

3. Citroen canneleren en eminceren. 

4. De kabeljauw in een beboterde braadslede schikken, kruiden, de geperste 

look, ui en de helft van de tomaten toevoegen. De vis overgieten tot halve 

hoogte met de witte wijn en de hete fumet. 

5. Afdekken met beboterd boterpapier en in de oven laten garen. 

6. Uit de oven halen, vis uithalen en warm houden en het pocheervocht binden 

met manieboter  

7. (Boter met bloem vermengen). Kruiden, de helft van de peterselie toevoe-

gen en het restant tomaten. 

8. De vis op een voorverwarmd bord of schotel schikken en napperen met de 

saus. Bestrooien met de rest van de peterselie en garneren met citroen. Om-

kransen met bijpassende aardappelen. De rest van de saus apart opdienen. 

 

 

Rondvis in papillotte 
 

1. Vissen schubben, schoonmaken en spoelen. 

2. Stukken alu. folie insmeren met (olijf)olie. 

3. Hierop een bedje groentegarnituur leggen met daarop de 

vis en eventueel schijfje citroen. 

4. De folie strak aan de randen dichtvouwen, één kant open-

laten en enkele druppels witte wijn toevoegen. 

5. De papillotte nu helemaal dichtdoen en strak aanspannen, 

zodoende er geen lucht kan ontsnappen (stoomeffect). 

6. In een hete oven van ± 175 ºC. gaar stomen. 

7. Als de papilotte bol en strak staat, is de vis gaar. Doe 

eventueel voor het serveren een gaarheidstest ! 
 

 

Tongfilets Véronique (4 pers) 
 

1. Filets licht pletten en dubbelvouwen, bestrooien met peper en zout en in een 

beboterde schaal leggen.  

2. Filets overgieten met de fumet en pocheren. 

3. 2 dl fumet sterk inkoken tot siroop en monteren met de boter. 

4. Saus afsmaken. 

5. De filets hiermee bedekken en glaceren de grill (salamander). 

6. Direct serveren met een piramide van gekoelde en gepelde muskaatdruiven. 

Benodigdheden 

1 kg visfilets, 1 grote ui, 

wat gehakte peterselie, 

2 tomaten, 1 teentje knoflook, 

1 citroen, 75 gr boter 

50 gr bloem, ½ l witte wijn, 

½ l visfumet 

Benodigdheden 

8 tongfilets; 1 l visfumet; 

mukaatdruiven (gepeld), 

50-100 gr boter (blokjes), 

 peper, zout. 

Vis fileren, graten 

gebruiken voor de 

fumet, filets pletten 

Visfilets mooi dubbel-

vouwen en pocheren, 

pocheervocht inkoken 

en monteren 

Visfilets naperen, 

hierna glaceren onder 

een salamander 

Voorgerecht : 2 filets per 

persoon. (1/2 tong) 

Hoofdschotel :  4 filets per 

persoon (hele tong) 
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Gevogelte en wildbereidingen 

Inleiding 
 

Gevogelte is de verzamelnaam voor alle vogels die special worden gefokt 

voor de consumptie. Ze zijn het hele jaar door verkrijgbaar en kunnen op 

diverse manieren worden bereid. 

Door de moderne fokmethoden is het vlees licht van kleur en heel zacht. 

Wild is een verzamelnaam voor vogels en dieren waarop gejaagd wordt 

door sport- of beroepsjagers, behalve tijdens de broedtijd of de zoogtijd, 

want dan is het wild wettelijk beschermd. Het meest voorkomende wild 

is haas, ree en wildzwijn en van het vederwild zijn eend, fazant, duif en 

gans de bekendste. Tamme konijnen, duiven en parelhoenders worden 

net als hun wilde soortgenoten gegeten, maar horen niet tot het eigenlijke 

‘wild’. Wanneer precies de verschillende soorten wild vers te koop zijn, 

kunt u bij elke goede poelier te weten komen. 
 

 

Gesauteerde kip in de rode wijn (4 pers.) 
 
1. De kippen wassen, uitbenen, in 4 verdelen en opbinden. 

2. Demi-glace saus (met kipkarkassen) bereiden, zeven en ontvetten. 

3. Ui eminceren en sjalotten snipperen en uitzweten in wat boter. 

4. Een gedeelte van de champignonkoppen draaien, de rest in 4 snijden. 

5. De in 4 gesneden champignons kleuren in de boter. 

6. De stukken kip in de bloem wentelen en laten kleuren in hete boter (begin 

met de bouten). 

7. De stukken champignon, de ui en de sjalotten bij de kip voegen en flambe-

ren met cognac. Blussen met de wijn en de saus toevoegen tot halve hoogte. 

8. Laten braiseren tot gaarheid. 

9. Koordjes verwijderen, saus ontvetten en afsmaken. 

10. De champignonkoppen sauteren. 

11. De stukken kip op een voorverwarmde schotel schikken. Napperen met de 

saus. Garneren met de champignonkoppen, omkransen met waterkers en 

bestrooien met peterselie. Opdienen met bijpassende aardappelen. 

Benodigdheden 

1 braadkip, 75 gr boter, 

½ kg champignons, 1 ui, 

¼ l rode wijn, scheutje cog-

nac, ¾ l demi-glace saus 

2 sjalotten, wat gehakte peter-

selie, waterkers, zout en peper 

Uitbenen: 

Bouten, bovenste beentje uit-

benen en opbinden in bolletje, 

de filets mooi van de karkas 

snijden met vleugel eraan. 



Konijn met pruimen (20 pers.) 
 

1. Runderbouillon bereiden (of halffabrikaat gebruiken, bouillonblokje) 

2. De konijnenbillen in de bloem wentelen en aankleuren in hete boter. 

3. Kruiden met peper en zout en na het sauteren ze in een kookketel doen. 

4. Ui pellen, eminceren en de helft sauteren in de boter. 

5. Bestrooien met suiker, laten karameliseren en déglaceren met wat azijn en 

bruin bier. 

6. Dit bij de konijnenbillen voegen. 

7. De andere helft van de uien sauteren, tomateren, ontzuren, singeren 

(weinig bloem toevoegen) en laten drogen. 

8. Bevochtigen met de bouillon en bij de billen voegen. 

9. Het geheel op zacht vuurtje stoven. 

10. De pruimen weken in water en laten uitlekken en bij de konijnenbillen 

voegen als deze gaar zijn. 

11. De saus ontvetten en eventueel wat bijbinden (maïzena) en afsmaken. 

 

 

Braadkip (20 pers.) 
 

1. Kippen eventueel nog kuisen (ingewanden uithalen). 

2. Kippen wassen en drogen. 

3. De binnenkant kruiden en klompje margarine toevoegen. 

4. De buitenkant kruiden met peper en zout of kippekruiden. 

5. Kippen inwrijven met de olie. 

6. De kippen in een beboterde braadslede schikken. 

7. Kippen braden : In een oven van 240°C. vlug laten vatten. 

Oven verminderen tot 200°C. en verder laten braden. 

Draaien en regelmatig bedruipen met vetstof. 

8. Kip in 4 delen snijden en gedeeltelijk overgieten met een saus. 
 

Andere bereidingsmethode: Kip sauteren en garen in de steamer. 

 

 

Gentse Waterzooi (4 pers.) 
 

1. Wortelen, knolselderie en prei reinigen, wassen en in fijne julienne snij-

den van 4 cm. lang. 

2. Deze julienne apart gaarkoken in water en zout. 

3. Kip in een kookpot met koud water leggen en aan de kook brengen.

Zorgvuldig afschuimen bij de eerste kooktijd. 

4. Boeket toevoegen (grof gesneden prei, wortel en selderij, een ui bestoken 

met kruidnagels, wat tijm, laurier en peterseliestengels toevoegen). 

5. Kip pocheren tot gaarheid en ze uitnemen. 

6. Kip in vieren snijden, het vel, de borst en de ruggengraat verwijderen. 

7. Aardappelen gaar koken. 

8. De veloutésaus bereiden : Het kooknat van de kip door een puntzeef gie-

ten en ontvetten. Een gevogeltevelouté bereiden met 50 gr roux en ½ l 

kooknat. Kruiden en de saus nogmaals zeven. 

9. De julienne toevoegen, evenals een liaison van 1 eierdooier en ½ dl room. 

10. De stukken kip in een diepe schaal schikken en omringen met de aardap-

pelen. Overgieten met de saus en bestrooien met gehakte peterselie. 
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Benodigdheden 

20 konijnenbillen, 4 grote ui-

en, 1 kg droge pruimen, 

200 gr boter, 150 gr bloem, 

100 gr tomatenpuree, 

2 l bruin bier, scheutje azijn, 

100 gr kristalsuiker, 

3 l bouillon, zout en peper 

Benodigdheden 

5 braadkippen van ± 1200 

gr, 100 gr margarine, 10 cl 

arachideolie, zout, peper (of 

kippekruiden). 

Controle gaarheid: Kip optil-

len met vleesvork en schuin 

houden. Als het uitlopende 

sap een witte kleur heeft dan 

is de kip gaar 

Benodigdheden 

1 braadkip van 1,5 kg; 25 gr 

boter; 30 gr bloem; 2 stuks 

prei; 250 gr wortelen; 250 gr 

knolselderie; 12 - 16 getour-

neerde aardappelen; 25 gr 

peterselie ½ dl room; 1 eier-

dooier;tijm, laurier, peterse-

liestengels;zout, peper 



Parelhoen ‘Badoise’ (4 pers.) 
 

1. Parelhoenders uitbenen door de filets en de bouten te scheiden van de kar-

kas. Het bovenste beentje van elke bout wordt eveneens verwijderd, en de 

bout wordt opgebonden. In de koeling bewaren. 

2. Bereid een Demi-glace en gebruik hiervoor de karkas. 

3. Ondertussen citroen uitpersen. 

4. 2 Sinaasappelen wassen, de schil uittanden/halveren en uithollen (zie 9) 

Van de overgebleven sinaasappel zesten snijden (schillen met econoom-

mesje, julienne snijden van de schil). Deze zesten blancheren. 

Het vruchtvlees van de sinaasappelen uitpersen. 

5. De krieken laten uitlekken en het sap en likeur aan de kook brengen. 

6. Sap binden met maïzena en de krieken toevoegen, dit goed verwarmen. 

7. Bigaradesaus bereiden: (zie hoofdstuk sausen) 

8. De bouten sauteren en vervolgens in de Bigaradesaus enige ogenblikken 

laten braiseren. Vervolgens de filets sauteren en toevoegen. 

9. De getande, uitgeholde sinaasappelen opvullen met de warme krieken. 

10. Het vlees een schotel schikken en gedeeltelijk napperen met de saus. 

11. Omkransen met een bijbehorende aardappelbereiding, de gevulde sinaasap-

pelen en waterkers. 

 

 

Braden van wild (algemeen) 
 

Een gebraad van haarwild (reebok, wild zwijn,..) wordt meestal eerst gemari-

neerd. De marinade gebruiken we dan ook voor de bereiding van de saus (zie 

Poivradesaus). 

 

Vederwild (patrijs, fazant, ...) moet worden gebardeerd als deze in hun geheel 

bereid worden, dit om het uitdrogen te voorkomen. De vogels zijn gaar als de 

sappen en het vlees een roze kleur hebben. De braadslede wordt dan gedégla-

ceerd met wijn en/of een wildfonds- of saus. De saus wordt dan al of niet ge-

bonden en afgewerkt met room. Flamberen met cognac voor het serveren is aan 

te bevelen. 
 

 

Eendenborst 
 

Indien de eendenborst begeleid zal worden met een Poivradesaus (of afgeleide) 

dan kan men het vlees eerst eventjes marineren in een wijnmarinade (die even-

eens gebruikt kan worden bij de bereiding van de saus). In elk ander geval kan 

men opteren voor een oliemarinade. 

Hieronder volgt een voorbeeld van een wijnmarinade: 

• Een kruidentuiltje vermengen met fijn gesneden wortel, ui en selderij, pe-

perkorrels, olie en azijn. 

• Hieraan kan men eventueel jeneverbessen toevoegen. 

• Het vlees op deze mengeling schikken en overgieten met rode wijn en mari-

neren. 

Bij gebruik de eendenborsten uit de marinade halen, afdrogen en pareren. 

Het vel insnijden en rosé bakken in geklaarde boter, begin hierbij eerst met de 

velzijde en kruid het vlees met peper. 
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Benodigdheden 

2 parelhoenders, 3 sinaasap-

pelen, 1 citroen, ½ l noordkrie-

ken, wat waterkers, ½ l demi-

glace, scheutje sinaasappelli-

keur, 30 gr kristalsuiker, boter, 

scheut arachide olie, zout en 

peper, maïzena 

Oliemarinade (voorbeeld) 
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Garnituur “Baden-Baden” 
 

1. Stuk wildgebraad braden met een mirepoix. 

2. Deglaceren met een demi-glace, witte wijn en 

room. 

3. Saus inkoken, ontvetten, wat cayennepeper en 

citroensap toevoegen. 

4. Saus passeren en afsmaken. 

5. Vlees trancheren. 

6. Serveren met halve peren opgevuld met veenbes-

sen (cranberries). 

Garnituur “chasseur” 
(jagersstijl) 

1. Idem als baden-baden. 

2. Gegarneerd met champignons, spruitjes, mei-

knolletjes. 

3. Begeleid door in de oven bereide aardappelen 

(vb. cocotte aard.) 

Garnituren voor haarwild, enkele voorbeelden 

Garnituur “Mirza” 
 

1. Bereiden met een poivradesaus. 

2. Vul halve gestoofde appelen met bessengelei. 

Garnituur “à l’ allemande” 
(op Duitse wijze) 

1. Stuk wildgebraad pikeren en marineren. 

2. Braden met de marinadegroenten. 

3. Deglaceren met de wijn van de marinade. 

4. Demi-glace, room en jeneverbessen toevoegen. 

5. Inkoken tot sausdikte en passeren. 

6. Saus ontvetten en afsmaken met paprika. 

7. Serveer noedels met deze bereiding. 

Vederwild, enkele voorbeelden 

Patrijs met kool 
 

1. Bardeer en braad de patrijs tot hij gaar is. 

2. Deglaceer met madeira en kalfsfonds. 

3. Braiseer de kool met spek en gerookte worst. 

4. Trancheer de patrijs en dresseer hem op de kool op 

       een schaal. 

5. Garneer met uitgebakken spek en gerookte worst. 

6. Geef de saus en gekookte, getourneerde aardappelen 

       apart. 

Gevulde duiven 
 

1. Een farce bereiden met de duivelevertjes, ge-

hakt kalfsvlees, sjalotjes, kruiden en een 

broodpanade (zie theorielessen) 

2. Farceer de duiven en bardeer ze met plakjes 

vers vet spek. 

3. Braad ze. 

4. Maak de saus door de pan te deglaceren met 

madeira en kalsfonds. 

Garnituren bij vederwild 
 

Enkele voorbeelden: 

1. Geglaceerde uitjes. 

2. Geglaceerde kastanjes. 

3. Champignons en/of truffel. 

4. Ganzelever. 

5. Verse appelmoes. 

6. Wordt meestal gepresenteerd op een canapé. 

Poêleren van vederwild 
 

1. Het vederwild in een pan op een mirepoix of 

matignon leggen.  

2. Het geheel overgieten met een ruime hoe-

veelheid geklaarde boter. 

3. Pan afdekken en in een voorverwarmde oven 

en het vlees garen (zie theorielessen) 

4. Vlees uit de pan nemen en laten rusten. 

5. De inhoud afblussen met bv. witte wijn en 

een passende bouillon. 

6. Dit wordt verwerkt tot de begeleidende saus. 
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Vleesgerechten 

 

Inleiding 
 

Er zijn twee fundamentele manieren om vlees te bereiden. 

De meeste malse stukken vlees bereidt men het beste door braden, grillen 

of sauteren. Minder mals vlees heeft toegevoegd vocht nodig en een lan-

gere bereidingstijd. Dit noemen we stoven (kleinere stukken taai vlees), 

in de pan aankleuren, bevochtigen en koken; of braiseren (grotere stuk-

ken half taai vlees), in de pan aankleuren en onder gesloten deksel laten 

garen in weinig vocht. 
 

 

 

Gebraad met jus (grootvlees)(20 pers.) 
 
1. Mirepoix bereiden : De groenten schoonmaken, wassen en snijden. 

2. Vlees pareren.  

3. Margarine licht laten kleuren in de braadbak en het vlees toevoegen. 

4. Het gebraad aan alle zijden laten kleuren / dichtschroeien. 

5. Braadslede beboteren en het gebraad erin schikken. 

6. Het gebraad kruiden met peper en zout. 

7. Gebraad overgieten met het vet uit de braadbak. 

8. Braadslede met gebraad in een oven plaatsen van 220°C. 

9. Tijdens het braden het vlees regelmatig overgieten met het braadvet. 

10. Na 2/3 braadtijd de mirepoix toevoegen. 

11. Bij gaarheid het gebraad uit de oven nemen en op een warme plaats 10 mi-

nuten laten rusten. 

12. Jus bereiden van de braadaanbaksels in de braadpan. 

Benodigdheden 

4 kg gebraad, 200 gr selderij, 

200 gr wortelen, 200 gr uien, 

200 gr margarine, 

zout en peper. 

Rundergebraad (rood vlees) 

mag niet doorbakken worden, 

maar moet rozé (saignant) blij-

ven. Varkens-, kalkoen- en 

kalfsgebraad moeten doorbak-

ken zijn, doch sappig blijven. 

De tijd tussen het aankleuren 

en het braden moeten tot een 

minimum herleidt worden. 
Gebruik een braadslede die max. 1/4 groter is dan 

nodig om een ideaal braadresultaat  te bereiken. 
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Sauteren en grilleren van klein vlees 
 

Techniek sauteren : 
 
1. Gebruikt men boter, dan moet deze eerst geklaard worden. 

2. De margarine (of boter) in braadbak doen en laten kleuren 

(hazelnootkleurig). 

3. Geportioneerd mals vlees (met of zonder been) er in schikken en vlug laten 

dichtschroeien. Bedek max. 3/4 van de braadbakoppervlakte om een goed 

resultaat te bekomen. 

4. Zijde kruiden (na dichtschroeien) en vlees omdraaien. 

5. De tweede zijde laten dichtschroeien. 

6. Daarna de zijde kruiden met zout en peper. 

7. Braadbak lager draaien en het vlees langzaam 

laten bakken tot gewenste gaarheid. 

8. Eventueel vet uit de pan gieten en deglaceren 

met de bijhorende saus. 

 

Techniek grilleren : 
 

1. Vervang de boter door olie. 

2. Grillade (of grill plaat) verhitten en insmeren met wat olie (borsteltje). 

3. Vlees door de olie (**) halen en enkele seconden laten afdruipen. 
4. Vlees op de grillade leggen en kruiden (zout na het dichtschroeien). 

5. Ruitjes vormen door het vlees een kwart te draaien. 

6. Vlees omdraaien, kruiden en ruitjes vormen. 

7. Vlees grilleren tot gewenste gaarheid. 

 

** Diverse kruiden kunnen aan de olie worden toegevoegd  
(Provençaalse kruiden, barbecuekruiden, grill-kruiden, etc...) 

 

 

Vleesbrood / hamburgers (20 pers.) 
 

Gehakt goed vermengen met eieren, paneermeel en de kruiden. 

Voor vleesbrood 
1. Porties van 2 kg afwegen, de lucht uitslaan en opbollen. 

2. Vorm van een rechthoekig brood geven. 

3. Ruitgarnering aanbrengen met botte kant van het mes. 

4. Vleesbrood op een beboterde braadslede leggen. 

5. Braadslede in een oven van 280°C. plaatsen en laten vatten. 

6. Oven verminderen tot 200°C. en laten braden tot à point. 

7. Het vleesbrood regelmatig bedruipen met het braadvet. 

8. Vlees uit de oven nemen en 15 minuten laten rusten (vochtverlies). 

9. Vlees in sneden snijden en gedeeltelijk overgieten met de saus. 

Voor hamburgers 
1. Porties van 180 gr. afwegen, de lucht uitslaan en opbollen. 

2. Bolletjes platdrukken tot ongeveer 2 cm. 

3. Ruitgarnering aanbrengen met botte kant van het mes. 

4. Margarine in de braadbak laten kleuren. 

5. De hamburgers toevoegen en laten kleuren aan beide zijden. 

6. Braadbak lager draaien en hamburgers laten bakken tot gaarheid. 

7. Of: hamburgers uitnemen en in enkele minuten in een oven van 200°C la-

ten garen (ideaal wanneer men moet werken in charges). 

 

Benodigdheden 

margarine of boter, 

sneden vlees, zout en peper. 

Gewenste gaarheid 
 

Blank vlees : 
Doorgaren, moet wel sappig 

blijven. 

 

Rood vlees :  

Bleu (blue): binnenste blijft 
rood maar is warm. 

Saignant (rare): Binnenste is 
rood, niet meer bloedend. 

A point (medium): Binnenste 
is rozé. 

Bien cuit (well done): Door-
bakken. 

Worsten eerst wellen 

voor het bakken. 

Bijzonderheden 

4 kg gehakt, 300 gr paneer-

meel, 3 eieren, 200 gr marga-

rine, peper, zout, nootmus-

kaat. 

Duitse steak =  

Hamburger waarop spiegelei 

gelegd wordt. 
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Gebraad ‘Prince Orloff’ (20 pers.) 
 
1. Het gebraad braden en laten afkoelen. 

2. De jus bereiden (deglaceren van de braadpan en binden met een saus) 

3. De uienpuree (= soubise) bereiden: 

Uien fijn eminceren en blancheren. 

Uien in een zeef goed laten uitlekken en in de boter laten uitzweten, de ge-

wassen rijst toevoegen. 

Bouillon toevoegen en onder gesloten deksel gaar maken in 30 min. tot de 

rijst zeer goed mals is. 

De bereiding op een tamis (étamine) scheppen en doorwrijven in een pan 

met hoge rand en kruiden met zout en peper en wat suiker toevoegen. 

De puree glad roeren met de spatule en vermengen met de room. 

4. De champignons in schijfjes snijden en vermengen met de uienpuree, 

warm houden au bain-marie. 

5. De Mornaysaus bereiden. 

6. De erwten en de aspergepunten opwarmen in boter en kruiden. 

7. De jus afwerken. 

8. Het gebraad afwerken: 

Gebraad in schijven snijden. 

Tussen elke schijf een eetlepel soubise aanbrengen en het gebraad terug in 

oorspronkelijke vorm samenstellen. De rest van de uienpuree over het ge-

braad strijken. 

Het vlees vervolgens volledig bedekken met de Mornaysaus. 

De bereiding in de oven plaatsen en goed warm opdienen. 

9. Serveren met kasteelaardappelen, de groenten en de jus. 

 

 

Lamsfilet ‘Belle Hélène’ (4 pers.) 
 
1. Tomaten wassen, halveren, uithollen, kruiden en omdraaien. 

2. Waterkers kuisen en wassen. 

3. Persillade bereiden : 

Fijn gewreven wit brood, gehakte peterselie, mosterd, zachte boter en fijn-

geplette look mengen. 

4. Béarnaise saus en kasteelaardappelen bereiden. 

5. Lamsfilet pareren. In 4 porties verdelen en kleuren (dichtschroeien) in de 

hete margarine, kruiden. 

De stukken vlees in een beboterde braadslede schikken en bekleden met de 

persillade. Verder laten garen in de oven. 

6. Tomaten opwarmen in de oven of op een rooster. 

7. Champignonkoppen sauteren. 

8. De lamsfilet op een voorverwarmd bord of schotel schikken. Omkransen 

met de kasteelaardappelen. De tomaat opvullen met de Béarnaise en deze 

naast het vlees schikken. 

Garneren met de champignonkoppen, waterkers en peterselie. 

Benodigdheden 

3 kg gebraad (varkens, kalfs, 

kalkoen, of etc...); 500 gr uien; 

1 kg champignons; 200 gr par-

boiled rijst; ½ l room, 1 ½ l 

Mornaysaus; 1 ½ l doperwten; 

1 ½ l aspergepunten; 

200 gr gehakte peterselie;  

Kasteelaardappelen; zout, 

peper, nootmuskaat, suiker 

*Variant ‘Orloff”: 

schijf vlees, schijf kaas, schijf 

hesp, schijf vlees, schijf kaas, 

etc… 

 

** Ook kan de jus vermengd 

worden met de Mornaysaus. 

Benodigdheden 

600 gr lamsfilet; wat Béarnai-

sesaus; 2 sneden brood; wat 

gehakte peterselie; 4 tomaten ; 

16 grote champignonkoppen; 

wat margarine en boter;  

mosterd; 1 kg aardappelen (= 

hoeveelheid ongeschrapt), 

1 knoflookteentje; waterkers; 

peper; zout 

Lamsvlees dient rosé gebakken te worden. 

Indien men een lamszadel (op z’n geheel) gebruikt, de persillade toevoegen en-

kele minuten voor de zadel gaar (rosé) is (verbranding persillade!). 
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Gebraden schapenbout (20 pers.) 
 

1. Runderbouillon bereiden of halffabrikaat gebruiken. 

2. Knoflook pellen. 

3. Schapenbout pareren, uitbenen, het been terug plaatsen ( of reeds ontbeend 

schapenbout gebruiken). 

4. Kleine insnijdingen maken in het vlees en daarin stukjes knoflook steken. 

5. Mirepoix bereiden. 

6. Schapenbout aankleuren en 

kruiden. 

7. De bout braden en na 20 mi-

nuten de mirepoix toevoe-

gen. 

8. Als het vlees rosé is het uit 

de oven nemen en op een 

warme plaats 10 minuten la-

ten rusten. 

9. Braadslede ontvetten, toma-

tenpuree toevoegen en laten 

kleuren, bloem toevoegen en 

laten drogen. 

10. De braadslede vervolgens 

déglaceren met de bouillon 

en alles losroeren. 

11. Een tiental minuten laten koken op matig vuur. 

12. De saus zeven, ontvetten, op de juiste dikte brengen en afsmaken. 

13. De schapenbout op een voorverwarmde schotel schikken en het vlees ge-

deeltelijk napperen. 

14. Omkransen met de bijbehorende groenten en aardappelen en het been garne-

ren met een papiermof. 

15. De rest van de saus afzonderlijk opdienen. Wanneer de bout niet versneden 

wordt in het restaurant dan het been niet terugplaatsen en het vlees snijden 

met de vleesmachine. 

 

 

Navarin van schaap (20 pers.) 
 

1. Runderbouillon bereiden of halffabrikaat gebruiken. 

2. Schapenvlees ontvetten en in dobbelstenen van 3 cm snijden. 

3. Het vlees aankleuren in weinig vetstof en kruiden. 

4. Bestrooien met suiker en tomatenpuree toevoegen, even laten zweten bloem 

toevoegen en laten drogen. 

5. Het vlees overscheppen in een kookketel en bevochtigen met de bouillon. 

6. Knoflook, kruidentuiltje, nootmuskaat en weinig gemalen kruidnagel toe-

voegen en laten stoven. 

7. Rapen en wortelen wassen, schillen, tourneren of uitsteken met boortje. 

8. Bij halve gaarheid van het vlees deze groenten toevoegen. 

9. Zilveruitjes pellen, koken in water en zout en toevoegen aan het vlees als 

deze gaar is. 

10. Als het vlees gaar is, het kruidentuiltje verwijderen en de saus eventueel nog 

wat bijbinden met opgeloste maïzena. 

11. De saus vervolgens ontvetten en afsmaken. 

12. Opdienen in een voorverwarmde kom en bestrooien met de peterselie. 

Benodigdheden 

4,5 kg schapenbout;  

100 gr wortelen; 100 gr ui; 

100 gr selderij; 20 gr knof-

look; 200 gr margarine; 

2 l Bouillon; 200 gr bloem; 

50 gr tomatenpuree; 

zout en peper 

Benodigdheden 

4 kg schapenvlees; 

1,5 kg rapen; 1,5 kg wortelen; 

1 kg zilveruitjes; 100 gr toma-

tenpuree; 5 l runderbouillon; 

15 gr knoflook; 50 gr gehakte 

peterselie; 100 gr margarine; 

100 gr bloem; zout en peper; 

nootmuskaat; kruidnagel; tijm 

en laurier; 50 gr suiker 
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Kalfsblanket (20 pers.) 
 

1. Bouquette : Prei en selderij schoonmaken. Wortelen wassen en schillen. 

                    Uien schillen en besteken met kruidnagel. 

                    Dit met een koordje samenbinden. 

2. Kalfsvlees ontvetten, ontzenuwen en in dobbelstenen snijden van 2 à 3 cm. 

3. Rooster plaatsen in de kookketel en het vlees blancheren: opzetten in koud 

water en aan de kook brengen, daarna water aflaten. 

4. Het vlees spoelen met koud water en uit de kookketel nemen. 

5. Bouillon aan het kookpunt brengen. (vers of halffabrikaat). 

6. Vlees en bouquette aan de bouillon toevoegen. 

7. Regelmatig afschuimen en langzaam laten garen. 

8. Bij gaarheid, bouquette verwijderen en vocht aftappen in een kookpan. 

9. Kookpan met de juiste hoeveelheid  vocht op het fornuis plaatsen en kou-

de roux beetje bij beetje bij het kookvocht doen tot gewenste dikte. 

Saus al roerend enkele minuten laten doorkoken. 

10. Veloutésaus afzetten, een liaison en citroensap toevoegen. 

11. De saus bij het vlees voegen (vlees net onder). 

12. Bestrooien met gehakte peterselie. 

 

 

Kalfsblanket op aloude wijze 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalfsnootjes met dragon (4 pers.) 
 
1. Spaanse saus bereiden  

2. Dragonblaadjes wassen. 

3. Room met de dragonblaadjes laten inkoken tot sausdikte. 

4. De kalfsnootjes sauteren en kruiden (tot à point). 

5. De kalfnootjes uit de pan nemen en warm houden. 

Het vet afgieten en de pan déglaceren met de Spaanse saus. 

Even laten opkoken, de room toevoegen en afsmaken. 

6. Een voorverwarmd bord of schotel voorzien van een laagje saus. 

Het vlees op de saus schikken en garneren met waterkers. 

Omkransen met bijhorende groenten en aardappelen. 

De rest van de saus afzonderlijk opdienen. 

 

 

Benodigdheden 

4 kg kalfsvlees, 250 gr prei, 

250 gr selderij, 250 gr uien, 

250 gr wortelen, 100 gr mar-

garine, 200 gr bloem, 

20 cl room, 2 eieren, zout, 

peper, tijm, laurier, 

kruidnagel, bouillon(pasta),  

Sap van 1/2 citroen,  

peterselie 

Benodigdheden 

4 kalfsnootjes;  

50 gr margarine; Wat verse 

dragon; Waterkers; 

¼ l Spaanse saus; ¼ l room; 

peper en zout 

 

Dit is een kalfsblanket met toevoeging van 

gekookte zilveruitjes (niet zuur) en gare 

champignonpartjes (champignons in 4 snijden 

en garen in boter en citroensap onder gesloten 

deksel). 
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Kalfslapje ‘Holstein’ (4 pers.) 

 

1. Gesauteerde aardappelen voorbereiden. 

2. Kalfslapjes platslaan, pareren en paneren en een ruitgarnering aanbrengen 

met de botte kant van het mes. 

3. De gepaneerde kalfslapjes sauteren in margarine en olie. 

4. Spiegeleieren bereiden. 

5. De aardappelen sauteren in margarine en olie. 

6. Een bruine saus bereiden. 

7. Het vlees op een voorverwarmd bord of schotel schikken met de ruitgarne-

ring naar boven. 

8. Op ieder lapje een spiegelei leggen, het eiwit ruitvormig garneren met de 

ansjovis. 

9. De gesauteerde aardappelen en de saus afzonderlijk bedienen. 

 

 

Varkensrib op grootmoeders wijze (20 pers.) 
 
1. Cocotte aardappelen voorbereiden. 

2. Spek ontzwoerden en in sneden snijden, in reepjes snijden en blancheren  

(of gerookt spek gebruiken) 

3. Zilveruitjes pellen en koken in water en zout. 

4. Champignons in 4 snijden en sauteren in hete margarine tot ¾ gaarheid. 

5. Cocotte aardappelen in de oven plaatsen. 

6. Spek sauteren, zilveruitjes glaceren. 

7. Varkensribben sauteren en kruiden. 

8. Het vlees uit de braadbak nemen en warm houden. 

De braadbak ontdoen van vet en een jus maken. 

De jus zeven, de champignons en het spek toevoegen en afsmaken. 

9. Het vlees schikken op een schotel en gedeeltelijk napperen met de saus. 

Garneren met de zilveruitjes en eventueel gedraaide champignonkoppen. 

Omkransen met cocotte aardappelen en bestrooien met gehakte peterselie.

De rest van de saus afzonderlijk opdienen. 

 

 

Varkensrib ‘Forestière’ (20 pers.) 
 

1. Spaanse saus bereiden. 

2. Parmentieraardappelen voorbereiden : Aardappelen schillen, spoelen, in 

dobbelsteentjes snijden van 1 cm. en kort blancheren. De aardappelen aan-

kleuren in de margarine. 

3. Spek ontzwoerden, in sneden snijden en in reepjes snijden. 

4. Een deel van de champignonkoppen draaien en de rest in stukken snijden. 

5. De stukken champignons en het spek sauteren tot ¾ gaarheid. 

6. De aardappelen laten garen in de oven. 

7. De varkensribben sauteren. 

8. De varkensribben uit de braadbak of pan nemen en het vet afgieten.

Déglaceren met Spaanse saus, zeven en de champignons en het spek toe-

voegen. 

9. De champignonkoppen sauteren. 

10. De varkensribben op een voorverwarmde schotel schikken en gedeeltelijk 

napperen met de saus. 

11. Omkransen met de parmentieraardappelen en de champignonkoppen. 

Bestrooien met gehakte peterselie en de rest van de saus afzonderlijk op-

dienen. 

Benodigdheden 

4 kalfslapjes; 5 eieren; 

50 gr bloem; paneermeel; 

bruine saus; margarine; zout 

en peper; 1 blikje ansjovisfi-

lets, gesauteerde aardappelen 

wat arachide olie 

Voorbeeld saus : 

Een kalfsbouillon gebonden 

met bruine roux; of verse 

Spaanse saus, waaraan vlees-

glace is toegevoegd 

Benodigdheden 

20 varkensribben; 1 kg vers 

spek; 1 kg zilveruitjes; 

2 kg champignons; 

100 gr gehakte peterselie; 

400 gr margarine; zout en pe-

per; 30 gr suiker; Espagnole 

poeder; 10 kg aardappelen 

vuil 

Benodigdheden 

20 varkensribben 

(karbonaden); 3 kg champig-

nons; 1 kg gerookt spek; 

gehakte peterselie; 2 citroe-

nen; 600 gr margarine; zout 

en peper; 3 l Spaanse saus; 

10 kg aardappelen vuil 
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Varkenshaasje met bieslookroom (20 pers.) 
 

1. Bieslook wassen, fijn snijden en 60 gr hiervan mixen in de room. 

2. Tomaten emonderen en in partjes snijden. 

3. De room inkoken tot sausdikte. 

4. De filets pareren, sauteren en kruiden. De filets warm houden. 

5. Vet afgieten, flamberen met cognac en blussen met de room, kruiden. 

6. Het varkenshaasje in sneden snijden en schikken op een voorverwarmd 

bord of schotel. Het vlees gedeeltelijk napperen met de saus. Omkransen 

met waterkers, tomaten en aardappelen. Bestrooien met overige bieslook. 

 

 

Duitse biefstuk (4 pers.) 
 

1. De americain vermengen met eieren, water, scheutje worchestersaus, peper 

en zout. 

2. Hoeveelheden van 150 gram afwegen en modeleren in biefstukvorm. 

3. In de koelkast plaatsen tot gebruik. 

4. Uien schoonmaken, halveren en eminceren. Goudgeel gaar bakken en wat 

zout toevoegen. 

5. De biefstukken in hete margarine sauteren en schikken op een voorver-

warmde schotel. 

6. De pan afblussen met een jus. 

7. De biefstukken bedekken met de gebakken uien en wat jus. De rest van de 

jus apart opdienen. 

 

 

Rundertong met madeirasaus (20 pers.) 
 

1. Rundertongen laten spenen in koud gezouten water gedurende de nacht. 

2. De tong afdrogen en in een kookketel leggen. 

3. Grof gesneden selderij, wortelen en uien toevoegen. 

4. Overgieten met hete bouillon. 

5. Laten koken tot gaarheid en kookketel afzetten. Het kookproces duurt naar-

gelang de grootte van de tongen 1,5 uur tot 2,5 uur. De tongen zijn gaar als 

het vel gemakkelijk loslaat. 

6. Tong uithalen, pellen en terug in de warme bouillon leggen. 

7. De champignons eminceren. 

8. Een gedeelte van het kookvocht aftappen en hiermee een tomatensaus be-

reiden. 

9. De champignons sauteren, deglaceren met madeira en de tomatensaus toe-

voegen. 

10. De tong net voor gebruik snijden. 

11. De tong op een voorverwarmde schotel schikken en napperen met de saus. 

12. Bestrooien met gehakte peterselie en omkransen met bijpassende aardappe-

len (meestal aardappelpuree). 

Benodigdheden 

3 kg varkenshaasje; Margari-

ne of geklaarde boter; 

Waterkers; 100 gr bieslook;  

20 cl cognac, 2 l room; zout en 

peper; 2 kg tomaten 

Het varkenshaasje mag ook in 

tournedos gesneden worden en 

zo gesauteerd worden. 

Benodigdheden 

600 gr americain; 1 ei; zout en 

peper; jus; worchestersaus; 2 

grote uien; 100 gr boter of 

margarine, beetje water 

Benodigdheden 

5 kg rundertong; 250 gr selde-

rij; 250 gr wortelen; 250 gr 

uien; 25 gr gehakte peterselie; 

10 l bouillon (of bouillonblok-

jes gebruiken); 3 kg champig-

nons; 200 gr bloem; zout en 

peper; 30 cl madeira;  

200 gr tomatenpuree; 

2 gr cayennepeper 
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1. Kalfsborst kruiden. 

2. Gehakt aanmaken met in melk ge-

weekt brood, gesnipperde ui, plakjes 

champignons, bieslook, peterselie, ei, 

zout en peper. 

3. Strijk het gehakt over de kalfsborst 

en plooi deze dubbel druk de vulling 

goed aan en naai het vlees dicht. 

4. Braden in de oven, voeg na een half 

uur wat water, wortelen, ui, tijm, lau-

rier, schijfjes citroen toe. Laat de 

kalfborst nabraden tot volledige 

gaarheid. Kerntemp 70 ºC. 

5. Neem het vlees uit de oven en laat 

het 5 minuten staan alvorens te snij-

den. Verwijder het touw. 

6. Zeef de jus en breng de saus op 

smaak (eventueel licht binden met 

juspoeder). 

Gevulde kalfsborst 

Benodigdheden 

3 kalfsborsten van 2 kg (lang 

plat stuk, of dik stuk, waarin 

een opening dient gesneden te 

worden), 5 sneetjes wit brood, 

melk, 1,5 kg gehakt (half om 

half), 3 gesnipperde en in bo-

ter uitgezwete grote uien, 500 

gr champignons, wat gehakte 

bieslook en peterselie, 4 eie-

ren, 500 gr wortelen, zout, pe-

per, tijm, laurier, 1 citroen, 

dun touw en brideernaald. 

Ossenhaas ‘Wellington’ 

 
1. Ossenhaas pareren en dichtschroeien (snel kleu-

ren) en laten afkoelen. 

2. Bereidt een duxelles en vermeng deze met wat 

koude tomatensaus. Besmeer de ossenhaas met 

deze duxelles (zie keukentheorie). 

3. Het korstdeeg uitrollen tot 4 mm dikte en een 

rechthoekige vorm aan geven. De ossenhaas 

hierin wikkelen. Breng met de rest van het deeg 

eventueel garneringen aan. 

4. Bestrijken met eigeel en afbakken in de oven op 

± 205 ºC gedurende 20 tot 25 min. (zie foto). Als 

het vlees binnenin 40 ºC is dan is de runderhaas 

bloederig (Saignaint). 

Kerrie ragout (20 pers.) 
 

1. Bouillon trekken van de kip en de bouillon zeven. 

2. Kippen plukken. 

3. Uien pellen en snipperen, spek in julienne snijden. 

4. Boter verhitten en de uien toevoegen. 

5. Spek toevoegen en even laten meebakken. 

6. Kerrie toevoegen en vermengen (myoteren). 

7. Bloem toevoegen en laten drogen. 

8. Losroeren met bouillon tot de saus de juiste dikte heeft. 

9. Saus enkele ogenblikken al roerend laten opkoken. 

10. Kip toevoegen en afsmaken. 

11. Voor het serveren gehakte peterselie toevoegen. 
 
 

Benodigdheden 

5 kippen, 750 gr uien, 

½ kg margarine, 300 gr bloem, 

40 gr kerrie, ½ kg rookspek, 

1 peterselie, 750 gr selderij, 

750 gr prei, zout, peper. 
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Goulash (20 pers) 
 

1. Rundvlees ontvetten, ontzenuwen en in blokken snijden van 2 à 3 cm. 

2. Uien pellen, eminceren (schijven) en kleuren in boter. 

3. Rode en groene paprika wassen, halveren, ontpitten en blancheren. 

4. Ze in grove julienne snijden. 

5. Look pellen en fijn pletten (of lookpers gebruiken). 

6. Champignons eminceren, spoelen en kleuren in boter. 

7. Tomaten emonderen, ontpitten en in grove stukken snijden. 

8. Rundvlees aankleuren in de hete bruine boter. 

9. Kruiden met peper, zout, paprikapoeder en cayennepeper. 

10. Look toevoegen. 

11. Tomatenpuree toevoegen en laten kleuren. 

12. bloem toevoegen en laten drogen. 

13. Alles doorscheppen en bevochtigen met bouillon (water + bouillonblokje). 

14. Uien toevoegen. 

15. Laten stoven. 

16. Bij halve gaarheid champignons en paprika’s toevoegen. 

17. Wanneer het vlees volledig gaar is de tomaten toevoegen. 

18. De saus afsmaken en evt. bijbinden met een lopend meeltje. 

 

 
 

Rundsvlees à la Bourguignonne (20 pers.) 
 

1. Het vlees 2 uur marineren in rode wijn en mirepoix. 

2. Vlees laten uitlekken en eventueel afdrogen. 

3. Het vlees rosé braden. 

Na 2/3 braadtijd de mirepoix uit de marinade toevoegen. 

4. Bij gaarheid, het vlees uit de braadpan halen en laten rusten. 

Braadpan afblussen met de marinade. 

5. Tot de helft laten inkoken en de spaanse saus toevoegen. 

6. De saus zeven, afsmaken en de garnituren toevoegen. 

7. Presentatie: Het vlees snijden zoals rosbief, rijkelijk overgieten met de saus.  

8. De schotel kan eventueel versierd worden met dezelfde garnituur als in de 

saus, tuinkers, aardappelbereiding, etc… 

Bijzonderheden 

4 kg rundsvlees, 1 kg uien, 

20 gr look, ½ kg tomaten, 

1 kg champignons, ½ kg rode 

paprika, ½ kg groene paprika, 

zout, peper, cayennepeper, 

200 gr tomatenpuree, bouillon-

blokje, 400 gr margarine, 

200 gr bloem, 

3 eetlepels paprikapoeder. 

Gebruik voor grote hoeveelhe-

den minder of geen bloem. Het 

(bij)binden kan gebeuren op 

het laatste met in water opge-

loste maïzena. De kans op aan-

branden tijdens het stoven 

wordt dan aanzienlijk vermin-

derd. Blancheren maakt de pa-

prika’s beter verteerbaar. 

Benodigdheden 

4 tot 5 kg rundsgebraad,  

3 flessen rode wijn 

(Bourgogne), mirepoix,  

2 l Spaanse saus, 1 kg gegla-

ceerde uitjes, ½ kg gesauteer-

de partjes champignons, 

½ kg gebakken blokjes spek. 
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Notities 
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De Oosterse keuken 

Inleiding 
 

Bij de Koninklijke Marine in Nederland maakt de Oosterse keuken deel 

uit van elke boordkeuken. De boordbemanning kijkt wekelijks uit naar 

‘de blauwe hap’. Het is ondenkbaar dat een chef-kok hier geen rekening 

mee zou houden. Het is voor de Nederlandse marineman of -vrouw de 

feestmaal bij uitstek. 

Bij de Belgische Marine prijkt de rijsttafel gemiddeld éénmaal per maand 

op de menukaart.  
 

 

Nasi goreng (20 pers.) 
 

1. Rijst koken en terugkoelen, houdt de rijst knapperig. 

2. Uien pellen en snipperen. 

3. Spek in julienne snijden. 

4. Ham in julienne snijden. 

5. Prei fijn snijden. 

6. Varkensvlees in fijne brunoise snijden. 

7. Olie verhitten in de braadbak. 

8. 2 eetlepels sambal of 5 verse gesneden lomboks, 1 eetlepel knoflookpoeder 

of 6 teentjes, 1 plakje trassi van een groot blok, ½ cm dikte; 1 eetlepel laos; 

gesnipperde uien en julienne van spek toevoegen. Alles goed omroeren in 

de hete olie. 

9. Vlees toevoegen en laten meebakken. 

10. Rijst toevoegen en omzetten. 

11. Klontjes losmaken. 

12. Op smaak brengen met zout, ve-tsin en soeparoma. 

13. Omelet bakken. 

14. Deel van de ham, prei en omelet toevoegen en goed mengen. 

15. De rest van de ham, prei en omelet als garnering over de nasi strooien. 

Benodigdheden 

3 kg rijst, 1.2 kg varkensvlees, 

200 gr rookspek, 400 gr ham, 

300 gr prei, ½ kg uien, 10 eie-

ren, sambal, trassi, knoflook, 

zout, ve-tsin, olie, soeparoma, 

laos 
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Nasi koening (gele feestrijst) ± 40 pers 
 

5 kg. rijst koken en overige ingrediënten toevoegen. 

 

 

 

 

Rauwe sambalans (grondrecept) 
 

De kruiden fijnwrijven en vermengen met het hoofdbestanddeel. 

 

Sambal kemirie 
 

Grondrecept met lombok rawit en drie geroosterde kemiries. 

 

Sambal katjang 
 

Grondrecept met geroosterde katjang en twee eetlepels suiker. 

 

 

Sambal daging ± 40 pers 
 

1. De fijngesneden ui, trassi en knoflook worden met alle kruiden, behalve de 

salam, djerek poeroet en lombok, aangefruit in de olie. 

2. Vervolgens wordt het kleingesneden vlees toegevoegd en even meegebak-

ken. Nu de  salam, djerek poeroet en grofgesneden lombok toevoegen. 

3. Tenslotte het asemwater erbij. 

4. Het gerecht is klaar wanneer het een geelbruine kleur heeft en de olie eruit 

komt. 

5. Wordt veelal gebonden met pindakaas, dan ook een klein beetje ketjap ma-

nis toevoegen. 

 

 

Sambal goreng (grondrecept) 
 

Alle kruiden, behalve het djeroek ad fijnwrijven en met het hoofdbestanddeel 10 

minuten opbakken. 

Djeroek poeroetbladen assemwater toevoegen en zo lang laten koken, tot de olie 

bovenop komt drijven en al het vocht verdampt is. 

 

Sambal goreng ati 
 

Grondrecept met gekookte lever. 

 

Sambal goreng ebbie 
 

Grondrecept met ebbie (gedroogde garnalen) en 4 kemiries. 

 

Sambal goreng lombok 
 

Grondrecept met 10 lomboks (ontpit en fijngesneden) en een theelepel suiker. 

 

Benodigdheden 

5 kg rijst, 5 eetlepels koenjit, 

 8 eetlepels serehpoeder, 

20 salamaadjes, 5 bakjes san-

ten, zout. 

Benodigdheden grondrecept: 

1 theelepel gebrande trassi, 3 

eetlepels assemwater, 1 thee-

lepel sambal oelek, snuifje 

zout. Fijngesneden groenten 

(ui, komkommer, tomaat,…) 

Benodigdheden 

4 kg varkensvlees, 

2 kg gesnipperde ui, 

10 teentjes knoflook, 1 plakje 

trassi, 2 eetlepels sambal 

oelek, zout, olie, 10 salam-

blaadjes, 10blaadjes djerek 

poeroet, 10 lombok fijn gesne-

den, 1 dl asemwater, 4 eetle-

pels Laos, 4 eetlepels suiker  

Benodigdheden grondrecept: 

Vlees, lever, vis of ei; 5 à 10 

lomboks; 5 uitjes;5 schijfjes 

laos; 5 sioongs (schijfjes) ba-

wang poetih (knoflook); 1 

theelepel trassi; 2 djeroek 

poeroet bladeren; 2 eetlepels 

assemwater; 1 kopje santen 
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Sambal goreng tahoe 
 

Grondrecept met 1 theelepel djahé selderie en fijngesneden tahoe. 
 

Sambal goreng kentang 
 

De reepjes worden rauw gesneden en daarna gefrituurd totdat er geen vocht 

meer uitkomt. Dan in een platte bak storten en onmiddellijk bestrooien met 

bruine suiker, chilipoeder en knoflookpoeder. Op deze wijze blijven zij droog 

en knapperig en zijn lang houdbaar. 

 

Sambal goreng tempé 
 
Grondrecept met reepjes tempé. 

 

Sambal taugé  (± 40 pers) 
 
1. Uien snipperen, tomaten emonderen en in partjes snijden. 

2. Taugé wassen en velletjes verwijderen. 

3. De ham in zeer kleine blokjes snijden. 

4. Olie in de braadbak verhitten, uien goudgeel fruiten, voeg de knoflook toe. 

5. Schep alles enige malen om en doe de dan de sambal en de blokjes tomaat 

erbij. Strooi de kokos er overheen en schep alles goed om. 

6. Voeg een ¼ l. water toe en doe hierna de Laos, suiker en citroensap erbij. 

7. Breng alles onder roeren en omscheppen aan de kook. 

Laat het koken totdat de blokjes tomaat uit elkaar vallen en het vocht voor 

het grootste gedeelte is verdampt. 

8. Voeg dan de taugé en ham toe. Nog 2 min. omscheppen en dan meteen op-

dienen. 

 

 

Sambal kool  (± 40 pers) 
 

1. Olie verhitten, uien, trassi, Laos, sambal, knoflook en de suiker fruiten tot-

dat de uien bruin zijn. 

2. Voeg dan ± een ½ liter water of melk toe, laat de kool hierin rustig gaar 

worden. 

3. Afmaken met zout en peper naar smaak. 

Benodigdheden: 

1 ½ kg taugé, 1 kg uien, 

15 tomaten, 1 kg. ham, 

8 teentjes knoflook, 2 eetlepels 

Laos, sap van 2 citroenen, 

3 eetlepels sambal oelek, 

2 schijfjes Goela djawa 

(Javaanse suiker), 20 eetlepels 

kokos, olie. 

Benodigdheden: 

2 witte kolen fijn gesneden, 

1 plakje trassi, 4 eetlepels 

sambal oelek, 8 teentjes knof-

look, 4 grote uien gesnipperd, 

2 eetlepels Laos, 2 schijfjes 

Javaanse suiker, olie 
In plaats van witte kool kan men ook spitskool, savooie kool of Chinese kool 

gebruiken. Voor variatie afmaken met kerrie of paprika ook het toevoegen van 

gesneden hardgekookte eieren is een mogelijkheid. 

 

Sambal boontjes (± 40 pers) 
 

1. Sperziebonen reinigen en in 2 snijden, olie verhitten, gesnipperde uien, 

knoflook en laos toevoegen, sambal, tinten en gehakt toevoegen. 

2. De sperziebonen toevoegen, bouillonblokjes en santen. 

3. Goed mengen. 

4. Langzaam laten garen, deksel niet op de pan anders kan de santen schiften. 

Benodigdheden: 

2,5 kg sperziebonen, 500 gr 

gehakt, 2 uien gesnipperd, 

 2 bouillonblokjes, 5 teentjes 

knoflook geplet, olie, 2 el. laos, 

2 el. sambal, 1 el. djinten 

(komijn) en 1 blok santen 

(kokosvet), 2 schijfjes hoela 

djawa, melk. 
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Sambal goreng bawang (gekruide uien) ± 40 pers 
 

Fruit in de olie de trassi de fijngesneden uien en knoflook en voeg de kruiden 

(naar smaak) toe en laat de uien goed bruin worden. In plaats van sambal men 

ook fijngesneden paprika of een paar verse fijngesneden lombok gebruiken. 

 

 

 Sambal goreng groenten (4 pers.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sajoer Lodeh (gekruide groenten) ±40 pers. 
 

1. Kook de groenten (witte kool, boontjes, bloemkool, wortel, etc.) in orde 

van hardheid met de kruiden en de uien gaar. 

2. Doe als laatste sambal erbij, op smaak maken met zout en peper. 

De sajoer mag ook lichtgebonden worden. Als kookvocht kan men bouillon 

gebruiken. 

 

 

 

Atjar tjampoer (zoetzuur gemengde groenten) 
 

1. Groenten zeer fijn snijden. 

2. 2 minuten laten koken in een mengsel van azijn, suiker en koenjit. 

3. Laten afkoelen met het vocht. 

4. Na afkoeling eventueel afsmaken. 

 

 

Atjar sajoer 
 

1. Azijn met de kruiden aan de kook brengen. 

2. De wortel schappen, de kool fijnsnijden en de ui 

snipperen. 

3. De groenten toevoegen aan de azijn en het geheel en 

dit 2 minuten laten doorkoken en laten afkoelen. 

4. Op smaak brengen met eventueel nog wat suiker en 

zout. 
 

Benodigdheden: 

20 grote uien fijngesneden, 

5 eetlepels sambal oelek,  

1 plak trassi, 10 teentjes 

knoflook, bruine suiker, zout, 

peper en nootmuskaat. 

Benodigdheden: 

1 theelepel sambal; snuifje 

zout; 1 theelepels laos; 2 ke-

miriepitten; 3 dl kokosmelk; 

150 gr groenten o.a. wortelen, 

bloemkool, boontjes, doperw-

ten, andijvie, prei, selderij 

etc..; 1 middelgrote ui;  

1 teentje knoflook; 3 eetlepels 

slaolie; 2 theelepels bruine 

suiker; 2 salam-blaadjes 

Benodigdheden: 

5 kg gemengde groenten, 

4 grote gesnipperde uien, 

1 plakje trassi, 30 gepofte 

kemiries (fijngestampt), 

8 teentjes knoflook fijngehakt, 

2 eetlepels sambal oelek. 

Benodigdheden: 

Diverse fijn gesneden 

groenten (kool, wortelen, 

bloemkoolroosjes,...), azijn, 

suiker, koenjit (kurkuma), 

knoflook.  

Benodigdheden: 

200 gr witte kool; 100 gr 

bloemkool; 1 wortel; 1 mid-

dengrote ui; 1 teentje knof-

look; mespuntje djahé 

mespuntje kerrie; ½ stengel 

sereh; snuifje zout; 1 des-

sertlepel suiker; 10 dl azijn. 

De bereidingwijze is hetzelfde als 

basisrecept sambal goreng, de klein 

gesneden groenten worden in rauwe 

toestand meegefruit met de kruiden. 

Laos 

kemirie 

Djahé 
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Atjar kapri 
 

1. Snij witte kool in snippers, doe er zout op, roer het geheel goed door elkaar 

en laat 2 dagen staan, nu en dan omroeren. 

2. Daarna giet men de pekel af, perst de kool goed uit en leg ze op een plank 

of zeef nog wat te drogen. 

3. Doe ze vervolgens in een pot, giet er Indisch gekruide azijn over, roer het 

goed door elkaar en doe het in flessen of in potjes. 
 

 

Rempehbal ± 40 pers 
 

1. Meng het gehakt met de alle andere ingrediënten m.u.v. de 

ketjap. 

2. Maak hiervan ballen ter grootte van een golfbal (± 40 stuks), 

verhit de olie en bak de ballen bruin. 

3. Blus de braadresten af met water of bouillon, en voeg wat 

ketjap toe. 

4. Op smaak maken, binden met maïzena en de ballen in ± 20 

min. gaar sudderen. Je kunt het bakken ook overslaan en de 

ballen blancheren in ketjap met bouillon dan verder gaan zoals 

boven beschreven. 
 

 

Ajam santen (kip in pikante kokossaus) ± 40 pers 
 

1. Kip kruiden en braden, plukken en in grote stukken snijden. 

2. Santen aan de kook brengen met uien, knoflook, lombok, djahe, kemirie, 

zout en peper naar smaak. 

3. Laten gaar sudderen en het asemsap toevoegen.  

4. De saus over de kip gieten en bestrooien met basilicum. 
 

 

Saté babi ± 40 pers 
 

1. Vlees in dobbelstenen snijden. 

2. Vermeng met kruiden en santen. 

3. Laat dit een paar uur trekken. 

4. Rijg ze aan pennen en bak de satés. 

5. Saté saus : olie verhitten met trassi, sambal, knoflook-

poeder, ketumbar en djahé. Pindakaas toevoegen en losroeren, afblussen 

met water, afsmaken met suiker, zout citroensap en ketjap. 
 

 

Rendang (gekruid rundvlees) ± 40 pers 
 
Snij het rundvlees in dobbelstenen. De lomboks ontpitten en 

snijden. Dan de kruiden m.u.v. de salam, sereh, en tjerk 

poeroet fijnwrijven. Het vlees dichtschroeien, uien en 

knoflook erbij en fruiten tot de uien glazig zijn. Lomboks of 

sambal toevoegen en even laten meebakken. Kruiden, sereh 

en de blaadjes erbij.  

Net zoveel water erbij gieten tot het vlees onder staat. Afdekken en op een lage 

hittebron het vlees in ± 2 uur gaar laten worden. Daarna de santen erbij en de 

massa in 30 tot 45 min. laten indikken. 

Benodigdheden: 

Witte kool, zout, Indische ge-

kruide azijn 

Benodigdheden: 

2 kg gehakt, 5 eieren, 

2 gesnipperde ui, paneermeel, 

zout, 2 eetlepels ketoembar, 

2 eetlepels sambal, kokos, 

3 eetlepels Laos, 5 teentjes 

knoflook, 12 gepofte 

kemiriepitten, ketjap. 

Benodigdheden: 

5 kippen, ¼ ltr asemwater, 

5 grote gesnipperde uien, 

10 lomboks (Spaanse pepers) 

fijngesneden, 25 kemirie pitten 

fijngestampt, 2 l dikke santen, 

3 eetlepels basilicum, 

10 teentjes knoflook, 1 eetlepel 

djahé, zout en peper. 

Benodigdheden: 

4 kg varkensvlees, ketoembar 

(koriander), trassi (vispasta), 

bruine suiker, koenjit 

(kurkuma), knoflook, djinten 

(komijn), zout, 3 grote uien en 

een 2 kopjes santen. 

Benodigdheden: 

5 kg rundvlees (riblappen), 

3 kg gesnipperde ui, 

3 eetlepels laos, 10 sprieten 

sereh, 15 djeroek 

poeroetblaadjes, 30 rode 

lomboks, 30 teentjes knoflook, 

1 ½ lepel koenjit, 3 eetlepels 

djahé, 15 salamblaadjes, 

30 gepofte kemiries, 8 bakjes 

santen. 
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Serundeng 
 

1. Water met kokos 5 min. Ingekookt, afgekoeld en daarna de kokos door een 

zeef uitgeperst, de kokos kan gebruikt worden voor seroendeng. 

2. Verhouding 100 gr kokos op 4 dl water 

3. Bumbu maken van de olie, ui, knoflook, laos, ketumbar en djinten. 

4. Kokos toevoegen en lichtbruin bakken. 

5. Apart de pinda’s in de olie lichtbruin bakken en goed laten uitlekken. 

6. Pinda’s bij de kokos voegen. 

7. Djerukblaadjes, zout, suiker en citroensap toevoegen. 

 

 

 

Goe Lo Yok (4 pers.) 
 

1. Het vlees in blokjes snijden van 2 cm., zouten en een half uur in de ketchup 

zetten (marineren). 

2. Daarna laten uitlekken op een zeef, door het losgeklopt ei en meel halen en 

frituren. 

3. De groenten en de ananas snijden in blokjes. 

4. Water en azijn opzetten met de suiker. 

5. Wanneer het vocht begint te koken afbinden met maïzena tot sausdikte. 

6. Hierin de groenten doen en ongeveer 10 minuten laten stoven. 

7. Op het laatst de gefruite blokjes vlees toevoegen en eventueel op smaak 

brengen met suiker, zout en azijn. 

Eenvoudige saus: suiker karameliseren afblussen met water en opkoken, tom. 

ketchup toevoegen totdat een mooie rode kleur is verkregen, afbinden met aard. 

zetmeel, anijs poeder toevoegen. 

Voor zoetzure saus azijn of citroensap toevoegen. 

 

 

 

Foe yong hay (20 pers.) 
 
1. Uien, prei, selderij, worteltjes en kool zeer fijn snijden. 

2. Kabeljauw apart gaar koken en fijn maken. 

3. Margarine verhitten in de braadbak en de groenten toevoegen. 

4. De vis toevoegen en maak op smaak met peper, zout en 2 theelep. ve-tsin. 

5. Geklutste eieren en koffiemelk toevoegen. 

6. Van dit mengsel omeletten bakken. 

Saus: 

1. Tomatenpuree en tomatenketchup en wat vocht aan de kook brengen. 

2. Afbinden met maïzena. 

Benodigdheden: 

250 gr kokos; 1 kleine ui; 

1 theelepel knoflookpoeder; 

2 theelepels ketumbar; 

1 theelepel djinten 

4 djerukblaadjes; 

200 gr pinda’s vers; zout en 

suiker; citroensap; ½ dl olie 

voor de kokos, ½ dl olie voor 

de pinda’s 

Benodigdheden: 

400 gr mager varkensvlees; 

1 ei; 1 middelgrote ui; 

1 tomaat; 50 gr gember; 

¼ ik ananas; 150 gr komkom-

mer; 2 dl water; 1 ½ dl azijn; 

2 eetlepels sojasaus; zout; 

maïzena; 2 dessertlepels sui-

ker 

Benodigdheden: 

150 gr uien, 150 gr prei, 100 

gr selderij, ½ kg taugé, 100 gr 

wortelen, 140 gr kool, 350 gr 

kabeljauw, ve-tsin, 15 eieren, 

2 dl koffiemelk, peper, zout, 

50 gr margarine 

Saus: ¼ blik doperwten, ¼ 

blik tomatenpuree, ¼ fl toma-

tenketchup, peper, zout, djahé, 

suiker. 

De kabeljauw kan vervangen worden door krab, kreeft ham, kip.  

Kan ook zonder vlees of vis. 
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Mihoen kip (4-6 pers.) 
 

1. Fruit in wat slaolie de ui, knoflook, kool, champignons, bleekselderij zo’n 5 

a 10 minuten. 

2. Voeg nu de kip en de ham toe. 

3. Maak een sausje van 1 eetlepel ketchup, djahé, 1 eetlepel slaolie en voeg dit 

toe aan de bereiding. 

4. Roer goed en laat 5 minuten sudderen. 

5. Voeg de bouillon toe en laat 5 minuten sudderen. 

6. De bereiding licht binden met opgeloste maïzena en kruiden. 

7. De mihoen intussen gaarkoken (heel kort), afspoelen en laten uitlekken. 

8. Voeg nu de mihoen toe en schep alles om. 

 

 

Pepesan Ikan (gestoomde vis) ± 40 pers 
 

Verdeel elke makreel in 6 stukken. Maak van alle overige ingrediënten een pap-

je en smeer stukken aluminiumfolie hiermee in. leg stukken vis erop en smeer 

de vis in met het mengsel. Folie goed dicht vouwen en de vis garen in de oven 

in 20 tot 25 minuten. 

 

Pisang Goreng (gebakken banaan) ± 40 pers 
 

1. Maak een mengsel van bloem, water en zout. 

2. Snij de bananen in 3 schuine stukken.  

3. Wentel de bananen hierin en bak ze in ruim olie knappend bruin.  

4. (of paneer de bananen met kokos en frituur ze) 

 

 

Bami goreng (20 pers.) 

Benodigdheden: 

250 gr mihoen; 1 fijngesneden 

teentje look; 1 gesnipperde ui; 

ve-tsin; julienne van 2 plakken 

ham, ¼ fijn gesneden Chinese 

kool (of spitskool); brunoise 

van kippenvlees; 100 gr fijn 

gesneden champignons; 1 fijn-

gesneden stengel selderij; ket-

chup; djahé poeder; ½ l bouil-

lon; maïzena 

Benodigdheden: 

8 verse makrelen, 8 teentjes 

knoflook, 1 plak trassi, 

peterselie, 4 grote uien fijnge-

sneden, 5 preistelen fijngesne-

den, 4 eetlepels sambal, 

tomatenpuree. 

Benodigdheden: 

12 Grote bananen, bloem, wa-

ter en zout. 

Benodigdheden: 

2,5 kg mie, 1.2 kg varkens-

vlees, 200 gr rookspek,  

400 gr uien, 300 gr prei, 

300 gr selderij, 400 gr kool, 

1 dl olie, knoflook, djahé, zout, 

ve-tsin, peper, ketchup, soepa-

roma. 

1. Mie koken en afkoelen. 

2. Varkensvlees in fijne brunoise snijden. 

3. Uien pellen en snipperen. 

4. Spek en ham in julienne snijden. 

5. Selderij en prei fijn snijden. 

6. Kool fijn snijden. 

7. Olie in de braadbak verhitten. 

8. 1 eetlepel knoflook, 1 eetlepel djahé, uien, spek 

en vlees toevoegen. 

9. Alles goed vermengen en roerbakken. 

10. Vlees uitscheppen en warm houden. 

11. Kool in de braadbak doen en snel aanbakken. 

12. Vlees terug toevoegen. 

13. Mie toevoegen en alles goed mengen. 

14. Op smaak brengen met zout, peper, ve-tsin en 

soeparoma. 

15. Ham, prei en selderij toevoegen. 
Eventueel omelet bakken, in julienne snijden en toevoe-

gen (zie Nasi). 
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Notities 
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 Nagerechten 

Inleiding 
 

Het laatste gerecht zal altijd het langst in de herinnering blijven. 

Kies het nagerecht dus met de uiterste zorg en in overeenstemming met 

voorafgaande gangen. Als het diner uitgebreid is of erg calorierijk, kies 

dan voor een licht en fruitig dessert. In andere gevallen mag het toetje 

best wat zwaarder zijn. 

 

 

 

Pasteibakkersroom (banketbakkerscrème) 
 

1. De melk, zout en de helft van de suiker aan de kook brengen. 

2. De eieren, de eidooiers en de rest van de suiker opkloppen tot ruban (stand). 

3. De maïzena en de vanillepudding onder de ruban mengen. 

4. De kokende melk geleidelijk, al roerend op de ruban gieten. 

5. Vlug laten dikken op het vuur zonder te laten koken. 

6. Overgieten in een ander recipiënt en al roeren (af en toe) laten afkoelen. 

 

De hoeveelheden maïzena en vanillepudding zijn afhankelijk van de verdere 

bewerking. 

Indien de bereiding warm wordt geserveerd (bijvoorbeeld als vulling voor 

flensjes) gebruik dan 60 gr maïzena en 20 gr vanillepudding. 

 

Indien de bereiding koud gebruikt wordt (bijvoorbeeld als vulling van een 

éclair, bavarois) gebruik dan 70 gr maïzena en 30 gr vanillepudding. 

Benodigdheden: 

1 l melk, 200 gr suiker, 

2 eieren, 2 eierdooiers, zout, 

60 gr maïzena, 20 gr vanille-

puddingpoeder. 
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Karamelroom (Flan Caramel) (±20 pers.) 

Benodigdheden: 

2 l melk, 14 eieren, 400 gr fij-

ne suiker, snuifje zout, 20 gr 

vanillesuiker. Klontje boter. 

Karamel: 
400 gr fijne suiker, 30 cl water 

en 2 cl citroensap. 

Chocolademousse (4 pers.) 
 

1. De room met de helft van de suiker half opkloppen. 

2. De eidooiers met de andere helft van de suiker in de keukenrobot opklop-

pen tot een egaal mengsel. (ruban). 

3. De gesmolten chocolade bij deze ruban voegen. 

4. Kom uit de keukenrobot nemen en de room (en eventueel opgeklopt eiwit) 

voorzichtig door de bereiding spatelen. 

5. Glazen voorzien van een suikerrang (gireren). 

6. De mousse met een brede spuitmond in de glazen spuiten. 

7. De mousse in de koelkast plaatsen en laten opstijven. 

8. Voor het serveren een rozet slagroom op de mousse spuiten en bestrooien 

met chocoladehagel of versieren met een chocolaatje. 

Benodigdheden: 

4 eidooiers, 100 gr bloemsui-

ker, 150 gr gesmolten chocola-

de, 4 tot 5 dl room (of ½ room, 

½ opgeklopt eiwit gebruiken) 

1. Vuurvaste vormpjes licht inboteren aan de binnen zijkanten. 

2. Karamel bereiden: 

Suiker en citroensap laten smelten en kleuren. 

Blussen met kokend water. 

Laten inkoken. 

3. De karamel verdelen over de vuurvaste vormpjes (bodem bedekken). 

Laten opstijven. 

4. Flanmengsel bereiden: 

De melk, suiker, zout en vanillesuiker aan de kook brengen. 

De eieren loskloppen in mengketel. 

De kokende melk al roerend op de eieren gieten. 

Het mengsel in een puntzeef gieten en afschuimen. 

5. Het mengsel verdelen in de kommetjes met karamel. 

6. Dit in bain-marie plaatsen in een matige oven (150°C). 

7. Laten stollen. 

8. Uit de oven nemen en laten afkoelen. 

9. Storten. 

De bereiding mag niet koken in 

de oven. 

Doe een priktest om te kijken 

of de bereiding gaar is, de 

naald moet droog uit de berei-

ding komen. 

De bereiding afdekken met bo-

terpapier om verkleuring te 

vermijden 

Bij het maken van karamel op-

passen voor spatten. 
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Aardbeiensoufflé (4 pers.) 

Benodigdheden: 

350 gr schoongemaakte aard-

beien, 2 eetlepels gelatinepoe-

der, 4 eetlepels basterdsuiker, 

4 theelepels citroensap, 3 ei-

witten, snuifje zout, 2 dl slag-

room 

Chocoladesoufflé (20 pers.) 
 

1. Individuele vuurvaste vormpjes beboteren, bestrooien met bloemsuiker en 

uitkloppen. 

2. Een dikke, met chocolade geparfumeerde pasteibakkersroom bereiden 

(meer eierdooiers, bloem en suiker). 

3. Maïzena zeven. 

4. Eiwitten opkloppen tot sneeuw. 

5. De maïzena onder de pasteibakkersroom roeren. 

6. De eiwitten onder de pasteibakkersroom spatellen. 

7. De pasteibakkersroom in de vormpjes verdelen tot max. ¾ van de hoogte. 

8. In een matige oven van 150 graden bakken. 

9. Uit de oven halen en bestrooien met bloemsuiker. Zeer vlug opdienen. 

Oppassen voor tocht (inzakken) 

Benodigdheden: 

Warme bereiding: 1 l melk, 

100 gr bloem, 20 gr maïzena, 

300 gr suiker, snuifje zout, 

9 eierdooiers, 12 eiwitten, 

250 gr chocolade, 20 gr boter, 

40 gr bloemsuiker 
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Peer ‘Belle-Hélène (20 pers.) 
 

1. Chocoladesaus bereiden :Chocolade smelten au bain-marie met beetje melk. 

2. Room en bloemsuiker opkloppen tot chantilly. 

3. De peren goed laten uitlekken en met een bol vanilleroomijs dresseren op 

een gekoeld bordje. 

De peren gedeeltelijk napperen met warme chocoladesaus. 

Garneren met een halve kers, een muntblaadje en een rozet chantilly. 

Kan ook in ijscoupes geserveerd worden, dan de chocoladesaus apart opdienen. 

 
 

Exotische fruitschotel (20 pers.) 
 

1. Kiwisaus bereiden : Kiwis schillen en pureren. Suiker en water koken. 

Kiwi’s toevoegen en laten afkoelen. 

2. Verse of diepvries frambozensaus bereiden (zie punt 1). 

3. Mandarijnen pellen, in partjes verdelen, alle witte vliezen verwijderen. 

4. Physalis uit het lampionnetje halen en wassen. 

5. Mango halveren, pit verwijderen, vruchtvlees in partjes snijden en losmaken 

van de schil. 

6. Carambolas wassen en stervormige schijven snijden. 

7. Passievruchten wassen en halveren. 

8. Victoria ananas wassen, in 4 snijden en het harde gedeelte verwijderen. 

9. Vruchtvlees lossnijden van de schil, schijfjes snijden en zigzag terugplaat-

sen in de schil. 

10. De vruchtensausen op een koud bord gieten ervoor zorgend dat de 2 ge-

scheiden blijven. 

11. Het fruit op het bord schikken (kleurschakering !). 

 

 

Fruit-salade (20 pers.) 
 
1. Siroop bereiden: Suiker, witte wijn, citroensap en water laten koken. Siroop 

van het vuur nemen en laten afkoelen.(of sap van blikfruit gebruiken) 

2. Hard fruit bereiden: Appelen en peren wassen, schillen, in vieren snijden, 

ontpitten en in blokjes snijden van ± 1 cm. Dit toevoegen aan de siroop . 

3. Ananas wassen, kroon wegsnijden, ananas uithollen ( schil kan gebruikt 

worden als garnituur van de schotel). Vruchten in schijven snijden van ± 1 

cm dikte. Harde kern uitsnijden, vruchtvlees in stukjes snijden en in de si-

roop vermengen. 

4. Sinaasappelen wassen, schillen tot op het vruchtvlees (a vif ) tussen de vlie-

zen de partjes uitsnijden. Vruchtvlees snijden en vermengen met de siroop. 

5. Druiven emonderen, halveren, ontpitten en vermengen 

       met de siroop. 

6. Aromatiseren met de likeur en laten afkoelen in de koel

       kast. 

7. Kiwi’s wassen, schillen en in schijfjes snijden. 

8. Room en een weinig poedersuiker opkloppen tot slag

       room (chantilly). 

9. Bananen pellen, halveren in de lengte en in schijfjes 

       snijden en vermengen met de koude fruitsalade. 

10. Fruitsalade in nagerechtkommetjes (BE) of compote

       schaaltjes (NL) doen. Garneren met een rozet slagroom, 

       kiwi en een maraschino-kers. 

Benodigdheden: 

2 l vanilleroomijs, 20 peren 

op sap, 500 gr chocolade, 

6 dl room, 20 gr bloemsuiker, 

50 gr muntblaadjes, 

10 gekonfijte kersen 

Benodigdheden: 

VOORBEELD : 10 kiwi’s, 10 

mandarijnen, 7 carambola’s 

of stervruchten, 

7 mango’s, 500 gr frambozen, 

5 Victoria ananassen, 

10 passievruchten, 60 physalis 

of andere 

Benodigdheden: 

1 kg appelen, 1 kg peren, 

1 ananas, 1 kg sinaasappelen, 

1 kg bananen, 5 kiwi’s, 

2 citroenen, 1 kg druiven, 

1 l witte wijn, 1 l water, 800 gr 

kristalsuiker, 50 cl room, 50 gr 

poedersuiker, 20 cl likeur, 20 

marachinokersen 
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Karamelpudding (4 pers.) 
 

1. Breng ¾ van de melk met iets zout aan de kook. 

2. Laat de suiker op een zacht vuur in een pan smelten en licht bruin worden 

(karamelliseren)  

3. Laat dit even afkoelen, maar pas op! het is gloeiend heet. 

4. Voeg de hete melk bij de karamel en laat de karamel geheel oplossen. 

5. Meng de overige koude melk (¼) met de custard tot een glad papje. 

Doe dit niet te vroeg, daar de custard weer zakt en dan moeilijk is om terug 

los te roeren. 

6. Voeg een deel van de hete karamelmelk bij het papje, even doorroeren en dit 

weer bij de rest van de karamelmelk voegen. 

7. Kort doorroeren en proeven. 

8. Vorm natmaken en goed laten uitlekken, puddingmengsel hierin doen, af-

dekken met plasticfolie (velvorming) en laten afkoelen, storten en afgarne-

ren met slagroom en chocolade-galettes. 

 

 

Chocolade-pudding (4 pers) 
 
1. Cacao met suiker, maizena en snuifje zout droog mengen en met een beetje 

koude melk tot een papje roeren. 

2. Rest van de melk aan de kook brengen. 

3. Het papje al roerend toevoegen. 

4. Aan de kook brengen en even (1 minuut) al roerend doorkoken. 

5. Vorm nat maken en laten uitlekken, pudding erin doen en afdekken met 

plasticfolie (velvorming) en laten afkoelen. 

6. Garneren. 
 

Driekleurenbavarois (1 vorm) 

(bavaroisbereiding methode 1) 

Benodigdheden: 

1 l melk, 90 gr custardpoeder, 

175 gr suiker, zout. 

Bij het losroeren (zeer voor-

zichtig) van de karamel de 

melk niet meer laten koken, 

daar er dan teveel vocht ver-

dampt en de pudding te stijf 

wordt; los dit op door weer iets 

vocht toe te voegen. 

Benodigdheden: 

1 l melk, 90 gr maïzena, 

100 gr suiker, 30 gr cacao, 

zout. 

Eventueel kan ook custard ge-

bruikt worden. 

Benodigdheden: 

Compositie geel (abrikozenbavarois) : 

125 ml melk, 125 ml abricozensap, 

125 ml gezoet slagroom, 100 gr suiker, 7 gr gelatine. 

Compositie rood (noordkriekenbavarois) : 

125 ml melk, 125 ml kriekensap, 125 ml gezoet 

slagroom, 100 gr suiker, 7 gr gelatine. 

Compositie wit : 

250 ml melk, 125 ml gezoet slagroom, 100 gr suiker, 

7 gr gelatine. 

Fruitsiroop: 

200 gr suiker, 3 dl sap van fruit. 

Garnering: 

2 dl geslagen gezoete slagroom, noordkrieken, 

abrikozen, muntblaadje, etc... 

 

1. Voeg de melk en het vruchtensap samen (voor iedere 

kleur afzonderlijk). 

2. Voeg er de suiker aan toe en breng dit aan de kook. 

3. Los in de tussentijd de gelatine op in lauw water. 

4. Haal de pan van het vuur en meng de gelatine door de 

compositie. 

5. Zet het geheel koud. 

6. Herhaal voorgaande stappen voor de 2 andere kleuren. 

7. Als de compositie koud is spatel dan de halfgeslagen 

slagroom erdoor en giet de compositie in een natge-

maakte bavaroisvorm tot 1/3 hoogte. 

8. Zet dit koud. 

9. Herhaal punt 7 en 8 eveneens voor de 2 andere kleu-

ren, zodoende 3 lagen (kleuren) gevormd worden. 

10. Fruitsiroop bereiden: Suiker en het sap van het fruit 

inkoken tot de gewenste dikte en laten afkoelen. 

11. Bavarois storten op een koud bord (of ronde schaal). 

12. Omkransen met de siroop. 

13. Garneren met geslagen slagroom en vruchten. 

14. Zeer koel serveren. 
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Citroenbavarois (20 pers.) 

(bavaroisbereiding methode 2) 
 
1. Alle citroenen wassen en een gedeelte canneleren voor de garnituur. 

2. Een gedeelte schillen met dunschiller, de schillen in julienne snijden en 

blancheren (= zesten). 

3. De geschilde citroenen uitpersen. 

4. De helft van de zesten en de helft van het citroensap bij de pasteibakkers-

room voegen en mengen. 

5. De geweekte gelatinebladen bij de bereiding voegen en goed mengen. 

6. De room half opkloppen en onder de bereiding spatelen (temperatuur!!). 

7. De vormen inboteren, bestrooien met poedersuiker en het overtollige suiker 

er terug afkloppen, 

8. De bavarois in de vormen gieten en laten afkoelen. 

9. De siroop: de suiker en 1 l water aan de kook brengen en laten inkoken tot 

gewenste dikte, de rest van het citroensap en de zesten toevoegen. 

10. Bavarois uitstorten, omkransen met de siroop, garneren met slagroom en de 

geconfijte vruchten. 

 

    Chocolade                    framboos                   bessen                        perzik 

 

 

 

 

 

 

 

Bavarois op melkbasis (1 vorm.) 

(bavaroisbereiding methode 3) 
 

1. Melk de kook brengen, afzetten en vanillesuiker toevoegen. 

2. De eidooier en de suiker goed schuimig en wit kloppen. 

3. Giet hierbij de hete melk en de pan weer terug op het vuur plaatsen en laten 

binden, dit is belangrijk om een optimale binding te verkrijgen van de ei-

dooiers. Doe de zogenaamde spatelproef : Als de massa voldoende gebon-

den is; houd de spatel verticaal, trek er met een lepel een horizontale streep 

over; als deze volloopt is de massa nog niet voldoende gebonden! 

4. Dit mengsel mag niet meer koken anders gaat het mengsel schiften. 

5. Poedergelatine even in water laten zwellen (als er bladgelatine gebruikt 

wordt moet men deze blaadjes in ruim water 10 minuten laten weken en 

goed uitknijpen voor gebruik). 

6. Gelatine aan de hete massa toevoegen en laten oplossen. 

7. Dit laten afkoelen. 

8. Wanneer de massa begint te geleren, dit gebeurt 

bij 20° Celcius (kamertemperatuur) de geklopte 

slagroom (yoghurtdikte) erdoor spatelen. 

9. Vorm spoelen met koud water, puddingmengsel 

hierin door en door laten afkoelen, storten en af-

garneren met slagroom en vruchten. 

 

 

Bijzonderheden: 

Pasteibakkersroom bereiden 

op basis van 2 l melk, 

½ kg citroenen, 

30 gr gelatinebladen, 

6 dl room, poedersuiker, 

800 gr suiker voor de siroop. 

Garnituur: ½ kg citroenen, 

slagroom, geconfijte kersen en 

angelique. 

Zeer fris opdienen 

Variant: limoen- 

of sinaasappelbavarois 

Benodigdheden: 

½  l volle melk; 

¼  tot ½  l. room; 

125 gr gepasteuriseerde ei-

dooier; 100 gr suiker; 

12 ½ gr gelatinepoeder of 6 

bladen gelatinebladen, 

1 theelepel vanillesuiker.  

De vorm eerst desinfecteren 

en insmeren met eiwit. 

Een kritiek punt is de tijd van 

mengen van de slagroom met 

het melk/eidooiermengsel; is 

men te laat dan krijgt men 

klontjes. Indien men de slag-

room vervangt door eiwit, 

moet men gepasteuriseerde 

eiwit gebruiken. 
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Flensjesbeslag (paté á crêpes) 
 

1. Meng de bloem met de suiker en het zout. 

2. Giet daarna de melk erbij en gladroeren. Zeven. 

3. Eieren en gesmolten boter toevoegen en goed mengen. 

 

 

Flensjes ‘Mikado’ (4 pers.) 
 

1. Flensjes beslag bereiden . 

2. Chocoladesaus bereiden : chocolade opwarmen au bain-marie met beetje 

melk of room. 

3. Een dikke pasteibakkersroom bereiden. 

4. Pannen reinigen, opwarmen met olie en de olie uit de pan gieten. Flensjes 

bakken (2 per persoon). 

5. De helft van het flensje besmeren met pasteibakkersroom en dichtplooien 

of oprollen. Het flensje op een warm bord schikken. Het midden van het 

flensje bestrooien met geraspte chocolade. 

6. Links en rechts napperen met de choc.saus, de uiterste punten vrij laten. 
 

 

Flensjes ‘Suzette’ (20 pers.) 
 
1. Flensjes beslag bereiden. 

2. Suzette boter bereiden. 

Mandarijnen wassen en de schil raspen (of sinaasappelen). 

Mandarijnen uitpersen, citroen uipersen en sap mengen. 

Bloemsuiker vermengen met mandarijnsap tot verzadiging.  

Boter toevoegen en mengen tot een homogeen mengsel.  

Mandarijnenrasp toevoegen.  

3. Pannen goed schoonmaken, opwarmen met olie en de olie afgieten. 

4. Flensjes bakken en gedeeltelijk laten afkoelen. 

5. Verdere bereiding al dan niet in het restaurant. 

Flensjes insmeren met suzette boter en in 4 plooien. 

Suzette boter laten smelten in een grote pan. 

Flensjes toevoegen, opwarmen aan beide zijden en laten karameliseren. 

Besprenkelen met mandarijnenlikeur. 

6. Vuur hoger zetten en de pan wat schuinhouden. 

Cognac toevoegen in het heetste gedeelte van de pan en flamberen. 

7. Blussen met de rest van het mandarijnensap of wat sinaasappelsap. 

8. De flensjes schikken op een voorverwarmd en beboterd bordje. 

9. Napperen met het ingekookt sap en vlug opdienen. 

 

 

Flensjes ‘Comedie Française’ 
 

Idem Suzette flensjes, maar bij het dresseren de flensjes terug openplooien en 

opvullen met een bol vanilleroomijs. 

Benodigdheden: 

1 kg. gezeefde patentbloem; 

2 l. melk; 6 eieren; wat zout; 

wat gesmolten boter (of olie); 

50 gr. suiker. 

Benodigdheden: 

0,6 l flensjes beslag, 0,6 l pas-

teibakkersroom; 25 cl olie; 

500 gr chocolade; wat choco-

ladeschilfers, 25 cl room of 

melk 

Opgelet: 

bereiding koelt vlug af, dus 

vlug dresseren en opdienen. 

Benodigdheden: 

3 l flensjes beslag; 25 cl olie; 

500 gr boter; 500 gr bloem-

suiker; 1 citroen; 1 kg man-

darijntjes (of sinaasappelen); 

30 cl mandarijnenlikeur; 

scheut cognac. 
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Omelette Sibérienne (10 pers) 
 

1. Leg een langwerpig plak kapsel op een schaal. 

Besprenkel deze met likeur. 

2. Bedek de laag kapsel met het ijs en leg er een laag goed uitgelekte fruitsala-

de op. 

3. Maak de bovenkant en zijkanten dicht met repen / plakken kapsel en be-

sprenkel met likeur. 

4. Klop de eiwitten en de bloemsuiker tot stand (merinque-massa). 

5. Bestrijk de omelette met het eiwit en spuit vervolgens de zijkanten en de bo-

venkant op. 

6. Decoreer met bigarreaux en bestrooi de omelet met wat bloemsuiker. 

7. Plaats deze heel even in een zeer hete oven tot de bovenkant lichtbruin 

wordt. Direct serveren. 

 

 

Omelette Vesuvius 
 

Idem omelet sibérienne, maar in de vorm van een vulkaan. Het eiwit wordt met 

een vork wat platgedrukt, zodat een ruw uiterlijk ontstaat. In het midden wordt 

een eierdopje met warme rum in het gebak geduwd. De rum wordt aangestoken 

en de schotel wordt brandend gepresenteerd. 

 

 

Conde-rijst (20 pers.) 
 

1. Grenadinesiroop bereiden: 800 gram suiker en 1 l water (of het sap van de 

abrikozen) sterk inkoken tot de gewenste dikte. Laten afkoelen en grenadine 

toevoegen. 

2. Rijstpap bereiden : 

      Rijst zeven en wassen. 

      Water koken. 

      Melk koken met opengesneden vanillestok en zout, 

      boter toevoegen, afzetten en 10 minuten laten staan, daarna vanillestok 

      verwijderen. 

      Rijst in een kookpan doen en overgieten met kokend water (2 maal de 

      volume). Regelmatig roeren. 

      Als al het water verdwenen is de kokende melk toevoegen. 

      Laten koken onder gesloten deksel tot de rijst de melk heeft opgenomen 

      (pap). 200 gr suiker toevoegen en vermengen. 

      Eidooiers loskloppen met een weinig melk en dit al roerend toevoegen. 

3. Conde-rijst bereiden: 

In koud water geweekte en uitgeknepen gelatinebladeren door de rijstpap 

roeren*. 

Half geklopte room door de afgekoelde rijstpap spatelen. 

4. Individuele of bavaroisvormen lichtjes inboteren, bestrooien met poedersui-

ker en de overtollige suiker uitkloppen. 

5. De puddingmassa in de vormen gieten en af laten koelen. 

6. Uitstorten op een koude schotel of bord. 

7. Room en poedersuiker opkloppen tot slagroom (chantilly). 

8. Kleine vormen met slagroom omkransen of de binnenkant van de bavarois-

vorm vullen met de grenadine-siroop en afgarneren met slagroom, abriko-

zen en gekonfijte kersen. Koel serveren. 

Benodigdheden: 

Kapsel (savoiegebak); 

10 cl likeur; 350 gr fruitsala-

de; ½ l vanilleroomijs; 

6 eiwitten; 20 bigarreaux; 

 20 gr bloemsuiker 

Benodigdheden: 

500 gr rijst (Belgische), 

2 l melk, 200 gr suiker, 

9 eierdooiers, 2 gr zout, 

30 gr bladgelatine, 

een vanillestok, 100 gr boter, 

60 cl room (eventueel gekon-

fijt fruit). 

Grenadinesiroop: 800 gr sui-

ker, 1 l water, voldoende gre-

nadine om de siroop rood te 

laten kleuren) 

Garnituur:  40 cl room, 20 gr 

poedersuiker, 100 gr gekonfij-

te kers, abrikozen 

Half opgeklopte room moet op 

het juiste moment toegevoegd 

worden. Te warm = botervor-

ming = 2 lagen. Te koud  = 

geen vermenging.  

*In de klassieke bereiding wordt er wat gekonfijt fruit door de rijst gespateld bij punt 3. 
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Keizerinnenrijst (20 pers.) 
 
1. Perziken laten uitlekken en grof hakken. 

2. Grenadinelaag bereiden: 

20 Cl perzikensap opwarmen tot ongeveer 50 graden. 

In koud water geweekte en uitgeknepen gelatinebladen vermengen met het 

sap. Grenadine toevoegen. 

Deze siroop in met koud water gespoelde vormen verdelen tot ½ cm hoog-

te. Laten afkoelen. 

3. Rijstpap zonder eidooiers bereiden: 

Rijst zeven en wassen. 

Water koken. Apart melk koken en zout toevoegen. 

Rijst in een kookpan doen en overgieten met kokend water (2 x volume 

rijst). 

Regelmatig roeren, als het water verdwenen is de melk toevoegen. 

Laten koken tot de rijst de melk heeft opgenomen (pap). 

De suiker toevoegen en alles even laten opkoken en afzetten. 

4. Versterkte pasteibakkersroom bereiden. 

5. Rijstpap, pasteibakkersroom en perziken vermengen. 

6. In koud water geweekte en uitgeknepen gelatinebladen toevoegen 

en goed mengen. 

7. De room half opkloppen en in de bereiding spatelen. 

8. De zijkanten van de vormpjes lichtjes inboteren en bestrooien met 

bloemsuiker, de overtollige suiker afkloppen. 

9. De (nu lauwe) bereiding in de vormen gieten en laten afkoelen. 

10. Room en bloemsuiker opkloppen tot chantilly. 

11. Rijst demouleren op een koud bordje. 

12. Garneren met chantilly en perziken en zeer fris opdienen. 

 

 

Maltese rijst (20 pers.) 
 

1. Sinaasappelen voorbereiden: 

2. Gewassen schil zonder wit raspen, blancheren en verfrissen. Sinaasappel-

partjes snijden zonder vlies. Een gedeelte van de sinaasappelen uitpersen en 

het sap zeven. 

3. Tulband bereiden: Sinaasappelsap en likeur opwarmen tot 45 graden. In 

koud water geweekte en uitgeknepen gelatinebladen er onder roeren. In ge-

spoelde vormen gieten tot ½ cm hoogte en laten opstijven. 

4. Rijstpap zonder eidooiers bereiden. 

5. Versterkte pasteibakkersroom bereiden. 

6. Deze 2 bereidingen vermengen met elkaar en met de sinaasappelschil. 

7. In koud water geweken en uitgeknepen gelatinebladen onder de bereiding 

roeren. 

8. Op smaak brengen met sinaasappelsap en sinaasappellikeur. 

9. Half opgeklopte gesuikerde room eronder spatelen. 

10. De zijkanten van de vorm inboteren en bestrooien met bloemsuiker, over-

tollige suiker afkloppen. 

11. De bereiding in de vormen gieten en laten afkoelen. 

12. Chantilly room bereiden. 

13. Demouleren op een koude schotel of bord. 

14. Garneren met chantilly en sinaasappelpartjes, zeer fris opdienen. 

Benodigdheden: 

350 gr rijst; 2 l melk; snuifje 

zout;100 gr suiker; 30 gr gela-

tinebladen; 60 cl room;  

½ l pasteibakkersroom; 1 blik 

perziken 

Garnituur: 40 cl slagroom; 20 

gr bloemsuiker 

Grenadinelaag: 20 cl grenadi-

ne; 10 gr gelatinebladen 

Benodigdheden: 

Rijstpap (op basis van 350 gr 

rijst); Pasteibakkersroom (op 

basis van 50 cl melk); 30 gr 

gelatinebladen 

1 kg sinaasappelen  

Tulband: 20 cl sinaasappel-

sap; 6 gr gelatinebladen; 50 

gr suiker 

Garnituur: 40 cl room; 20 gr 

bloemsuiker; 10 cl sinaasap-

pellikeur 

presentatievoorbeeld 
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Cabinetpudding met Engelse room 
 

Engelse room (crème anglaise) 

1. De melk met de helft van de suiker en de opengesneden vanillestok aan de 

kook brengen. 

2. De eidooiers en de rest van de suiker tot ruban kloppen (=schuimig) 

3. Voeg onder voortdurend roeren beetje bij beetje de hete melk toe. 

4. Breng het mengsel terug op het vuur en laat dit al roerend doorverwarmen 

zonder te koken. 

5. Vanillestok verwijderen. 

6.  De saus laten afkoelen en eventueel bewaren in een fles in de koelkast. (kan 

ook warm geserveerd  worden) 

 

Pudding 

1. Het gekonfijt fruit en de rozijnen laten weken in de Kirch.(eerste werk). 

2. Vuurvaste kommetjes (individuele) lichtjes inboteren. 

3. Gekonfijt fruit en rozijnen laten uitlekken. 

4. Melk, suiker, vanillesuiker en snuifje zout aan de kook brengen. 

5. Eieren loskloppen in mengketel en de hete melk hier al roerend opgieten. 

6. De rozijnen, gek. fruit en de beschuiten verdelen over de kommetjes. 

7. Het mengsel verdelen over de kommetjes. 

8. De kommetjes au bain marie in een matige oven (150 gr) laten stollen. 

9. Uit de oven halen en laten afkoelen. 

10. Storten, napperen met de Crème anglaise, garneren. 

11. Garneren met gekonfijte vruchten. 

 

 

Kaasschotel (20 pers.) 
 

1. Druiven in trosjes verdelen en wassen. 

2. bladeren van radijzen (tot 1 cm. van de radijs) afsnijden en wassen. 

3. Peterseliestengels verwijderen en pluksels wassen. 

4. De kazen volgens soort in porties verdelen. 

5. De kazen op een kaasplank schikken en garneren met de druiven, radijsjes 

en de peterselie. 

6. Verder verfraaien. 

7. Opdienen met brood en boter in combinatie met rode wijn (of bieren). 
 

             Voorbeelden: 
             Harde  
             Beauvoorde 

             Abdijkaas 

             Belegen Gouda 

             Cheddar 

             Half harde 
             Maredsous 

             Père Joseph 

             Passendale 

             Chimay 

             Zachte 
             Brie 

             Chevre brioux 

             Boursin 

             Camembert 

Benodigdheden: 

Crème anglaise: 
1 vanillestok, 8 dl melk, 

160 gr suiker, 6 eidooiers. 

Pudding: 
2 l melk, 14 eieren, 

400 gr suiker, 20 gr vanille-

suiker, zout, 300 gr beschui-

ten, 50 gr rozijnen, 

100 gr gekonfijt fruit, 

20 cl Kirch 

Benodigdheden: 

Tenminste 5 soorten kaas als 

volgt verdeeld: 

½ kg harde kaas*; ½ kg zach-

te kaas*; ½ kg half harde 

kaas*; ½ kg half harde kaas*;  

½ kg half harde kaas*; 

½ kg druiven; ½ kg radijsjes; 

50 gr peterselie; etc..; stok-

brood. 

*De kaasschotel kan aangevuld 

worden met een blauw-geaderde 

kaas (Roquefort, Dana bleu, Stil-

ton)   en /of een sterk riekende 

kaas gepresenteerd onder een 

kaasstolp. 
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Normandische beignets (20 pers) 

 
Bierbeslag bereiden: 

1. Bloem zeven in een mengkom. 

2. Al roerend de eigelen en het bier toevoegen. 

3. De suiker, het zout en de olie toevoegen. 

4. 1 uur laten rusten. 

5. Net voor gebruik de eiwitten stijf kloppen en voorzichtig onder het 

beslag spatelen. 

De appelen: 

1. Appelen wassen, schillen en het klokhuis uitboren. 

2. In sneden snijden van 1/2 cm dikte. 

3. Net voor gebruik de schijven in gezeefde bloem wentelen. 

4. Vervolgens de appelen in het beslag dompelen. 

5. Uit het beslag halen en in een frituur (zonder mand) van 170°C laten 

garen. 

6. Tijdens het frituren regelmatig draaien. 

7. Uithalen en op keukenpapier laten uitlekken. 

8. Op schaal of bord schikken en bestrooien met bloemsuiker 

(poedersuiker). 
 

Benodigdheden 

3 kg appelen, 300 gr bloem-

suiker, 100 gr bloem, arachi-

de olie 

 

Bierbeslag: 400 gr bloem, 20 

gram fijne suiker, zout, 50 cl 

bier, 6 eieren, 2 cl arachide 

olie. 

De appelen niet te vroeg schil-

len om verkleuring te vermij-

den. 

Appelen  niet in water leggen, 

indien wel dan lost het frituur-

beslag. 

Appelen mogen eventueel be-

sprenkeld worden met Calva-

dos. 

Diverse variaties zijn moge-

lijk: 

 

Beignets met ananas en beig-

nets met ijs en vruchtensaus 

zijn 2 varianten. 
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Notities 
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Rijst, pasta 
 en samengestelde schotels 

Inleiding 
 

In dit hoofdstuk behandelen we vooral internationale gerechten  en 

schotels die bij ons populair zijn. De meeste zijn éénpansgerechten die 

we bij de Belgische Marine aan boord vooral ‘s avonds serveren. 

 

Gezien de rijst die we gebruiken in de Belgische Marine van een ander 

soort is dat die van de Nederlandse Marine beginnen we dit hoofdstuk 

met de bereiding van deze (Belgische) rijstsoort. 

 
 

Pilaw rijst (20 pers.) 
 

1. Uien schillen en snipperen. 

2. Rijst wassen. 

3. Uien uitzweten in een kookketel in boter en de rijst toevoegen. 

4. Overgieten met 2 keer de volume bouillon (heet water + bouillonblokje). 

5. Kruiden met zout. 

6. Wat tijm en laurier toevoegen. 

7. Deksel plaatsen. 

8. Regelmatig losroeren met vleesvork. 

9. Laten koken tot het vocht verdwenen is 

10. Indien de rijst nog niet gaar is, nog wat vocht toevoegen en laten stomen. 

 

 

Risotto  
 

1. Fruit de rijst in 1/3 deel van de boter in de braadbak. 

2. Voeg de gewassen rijst toe tot de rijst met de boter of olie is gemengd. 
3. Voeg de kokende bouillon toe en kook de rijst ± 15 minuten. 

4. Voeg zonodig meer bouillon toe. Roer totdat de rijst alle bouillon heeft ge-

absorbeerd. 

5. Voeg de kaas en de rest van de boter toe. 

Benodigdheden: 

3 kg parboiled rijst, 

150 gr boter, ½ kg uien, 

bouillon(blokje), zout, tijm, 

laurier 

Kooktijd staat meestal ver-

meld op de verpakking. 

Ongeveer 16-18 minuten naar-

geland de soort. 

Benodigdheden: 

400 gr. Boter of het equivalent 

aan olijfolie, 

800 gr gesnipperde uien, 

2,5 kg parboiled rijst , 

± 5 l kalf of kippenbouillon., 

600 gr. parmezaanse kaas ge-

raspt  

N.B. Risotto is op zijn best als hij direct wordt opgediend. Risotto moet ‘al 

dente’ zijn en een beetje plakkerig. 
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 Lasagne ‘Bolognaise’ (20 pers.) 
 

1. Bolognaise saus bereiden (zie hoofdstuk sauzen). 

2. Mornaysaus bereiden (zie hoofdstuk sauzen). 

3. Een dun laagje Bolognaise saus in een ingevette ovenschaal. 

4. Daarop een laag lasagnebladen. 

5. Strijk een laag Bolognaisesaus over de lasagne. 

6. Vervolgens een laag lasagne. 

7. Vervolgens een laag dun gesneden en ontzwoerde ham. 

8. Daarna een laag Mornaysaus. 

9. Een laag lasagne 

10. Een laag Bolognaisesaus enz. enz. 

11. Als laatste een laag Mornaysaus. 

12. Bestrooi het geheel met gemalen kaas, paneermeel en klompjes boter. 

13. Afgedekt bakken in een hete oven tot gaarheid lasagne. 

14. Gratineren. 

 

 

Spaghetti ‘Milanaise’ (20 pers.) 
 

 

1. Spaghetti koken, afkoelen en opwarmen bij gebruik. 

2. Milanaise saus bereiden: 

Tomatensaus bereiden (zie hoofdstuk sauzen). 

De ham en de champignons in fijne julienne snijden. 

Deze julienne aanstoven in boter. 

De saus toevoegen aan de garnituur. 

3. Varkenslapjes paneren tot schnitzels (zie hoofdstuk vlees) en sauteren. 

4. Spaghetti opwarmen in water of olie, laten uitlekken. 

5. In een diep bord opscheppen, naperen met de saus, bestrooien met gemalen 

kaas en de schnitsel hierop leggen. 

 

 

Pizza  

Benodigdheden: 

2 kg lasagne; 

5 l Bolognaise saus; 

1 l Mornaysaus; 

gesneden ham; 

250 gr gemalen kaas. 

 

Benodigdheden: 

3 kg spaghetti; 4 l Tomaten-

saus; 20  varkenslapjes; 

10 plakjes ham. 500 gr cham-

pignons; (+ ev. Rundertong en 

truffel), Gemalen kaas 

1. Deeg :         2,5 kg bloem, 0,9 l water, wat zout, 150 gr verse gist, 3 dl olijfolie. 

                          Bloem zeven en afdraaien met zout, het water en de in lauw water opgeloste gist. 

                          Het deeg kneden op een bebloemd werkoppervlak, de olijfolie door het deeg kneden. 

                          Dek het deeg af en laat rijzen. 

2. Tomatenmengsel :   Gesnipperde ui en knoflook in hete olijfolie aanzetten, 500 gr tomatenpuree toevoegen en 

                                       wat laten meefruiten, vervolgens 3 blikken (0,8 l) tomatenblokjes met vocht bijvoegen. 

                                       Wat suiker (of tomatenketchup), Italiaanse kruiden, paprikapoeder en zout toevoegen en 

                                       gedurende 20 minuten zachtjes laten pruttelen. Laat dit mengsel afkoelen. 

3. Bakplaten bestuiven met bloem. Het deeg uitrollen en de bakplaten ermee bekleden 

4. Het deeg bestrooien met kaas en het tomatenmengsel hierop scheppen. 

5. Pizza’s garneren met:           - dunne plakjes champignons of 

                                                    - dunne plakjes chorizoworst of 

                                                    - ansjovisfilets of 

                                                    - gebakken gehakt of 

                                                    - uiringen, salami, plakjes tomaat, zwarte olijven of 

                                                    - diverse groenten gemengd met gare vis of 

                                                    - diverse soorten kazen. 

6. Afgarneren met gemalen kaas. 
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 Couscous met lamsvlees en groenten 
 
1. Uien schoonmaken en eminceren, witte kool in stukken snijden, wortelen 

en rapen schoonmaken en in grove stukken snijden, aubergines in stukken 

snijden. De rode paprika’s blancheren, ontpitten en hakken. 

2. Vlees kruiden en kleuren, de uien, de wortelen en de witte kool toevoegen, 

beetje water toevoegen en braiseren. Bij 2/3 gaarheid van het vlees de ove-

rige ingrediënten toevoegen. Goed kruiden met koriander en kleuren met 

saffraan/konjit. ½ uurtje laten sudderen. 

3. Een gedeelte van het kookvocht gebruiken om het griesmeel te garen. 

4. Griesmeel vermengen in een ovenschotel met olie en 

beetje vocht. Volledig afgesloten met alu-papier kort 

laten garen in de oven (eventueel tijdens het garen nog 

wat vocht toevoegen) 

5. Couscous op een bord scheppen en rijkelijk overgie-

ten met de groenten en het vlees. 

6. Vele variaties en groentemengsels zijn mogelijk, wel 

steeds lams- of schapenvlees gebruiken (zie foto). 

 

 

Chili con carne 
 

1. Paprika’s schoonmaken en snijden, uien snipperen, knoflook hakken. 

2. Olie verhitten in braadbak en hierin het gehakt kleuren. 

3. Uien, paprika en knoflook toevoegen en ca. 10 minuten laten meebakken 

tot de ui en paprika zacht zijn en het gehakt bruin. 

4. Roer de tomaten met sap, chilipoeder en zout er door en laat dit 1 uur 

langzaam sudderen; schep af en toe om. 

5. Roer de bonen met een gedeelte van hun vocht erdoor en verhit dit. 

6. Indien nodig op smaak maken met zout en chilipoeder (i.p.v. chilipoeder 

kun je ook verse rode pepers of cayenne peper gebruiken) 

7. Serveren met witte rijst, gebakken aardappelen of stokbrood. 

 

 

Moussaka 
 
1. Het gehakt mengen met zout, peper, paprikapoeder, oregano en knoflook. 

2. De aubergines schoonmaken en in plakken snijden (niet schillen). 

3. Leg de plakken in een vergiet, strooi er zout over en laat uitlekken. 

4. De plakken een voor een door ei en daarna door bloem halen. Bak de au-

bergines in de braadbak aan beide kanten bruin. 

5. Schep ze uit de braadbak, voeg nog wat olie toe en vervolgens de plakken 

aardappel. Bak ze eveneens goudbruin. 

6. Een ovenschaal invetten. Leg hierin afwisselend 1/3 van de plakken auber-

gine en de plakken aardappel. Strijk de helft van het gehakt erover en leg 

weer 1/3 van de plakken aardappel en aubergine hierop. Strijk nu de rest 

van de aardappelen hierover uit. Leg tenslotte de rest van de aardappelen en 

de aubergine erop. 

7. Verdun de tomatenpuree met 2,5 l bouillon en giet deze over de bovenste 

laag van de schotel. Laat de moussaka gaar worden in de oven. 

8. Klop, even voordat de schotel uit de oven kan worden genomen, de overige 

eieren los met de melk en wat zout en giet deze over de moussaka. 

9. Zet de schotel nog even terug in de oven tot dat het eimengsel is gestold. 

10. Serveren met stokbrood. 

Benodigdheden: 

5 kg couscous (griesmeel), 

5 kg lams- of schapenvlees in 

stukken gesneden, 5 kg uien, 

4 witte kolen, 1 kg boter, saf-

fraan, zout, peper, koriander, 

2,5 l tomaten (blik), 1,5 kg au-

bergines in stukken gesneden, 

2,5 kg wortelen, 2 rapen en 

5 rode paprika’s. (+ eventueel 

kikkererwten) 

Benodigdheden: 

5 kg gehakt, 4 kg paprika’s, 

3 kg uien , 8 teentjes knoflook, 

2,5 kg tomaten in ik (of 4 kg 

geëmondeerde tomaten, en 

fijngehakt), zout, chilipoeder, 

10 blikken bruine bonen olie. 

(Indien gedroogde bonen wor-

den gebruikt, 5 kg. weken) 

Benodigdheden: 

5 kg lamsgehakt (of 2,5 kg half 

om half gehakt en 2,5 kg lams-

gehakt), zout, peper, paprika-

poeder, oregano, 1 bol knof-

look, 15 grote aubergines, 

8 losgeklopte eieren, bloem, 

olie, 5 kg aardappelen, in zeer 

dunne plakjes gesneden, 1 ik 

tomatenpuree, bouillon. 8 eie-

ren en ½ l melk voor de afwer-

king. 
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 Sheperds pie 
 
1. Uien fijnsnijden.  

2. Gehakt mengen met de kruiden en zout. Gehakt rul bakken, uien met de ½ 

van de margarine glaceren. 

3. Met een spuitzak en glad spuitje nr.15 onderin beboterde ovenschalen een 

laag puree spuiten, dan een laag gehakt enz. de bovenste laag puree wordt in 

strepen gespoten. 

4. Nootjes margarine over de schalen verdelen en bestrooien met paneermeel. 

In een hete oven van  

5. 280 ºC in 15 min. gratineren 
 

Croques 
 

(zijn een soort tosti’s maar besmeerd met geklaarde boter) 

Croques Monsieurs = een tosti met ham en kaas. 

Croques Hawaï = een geroosterd sneetje witte brood met ham en kaas en een 

schijfje ananas. 

Croques Melba = een geroosterd sneetje witte brood met ham en kaas en partjes 

perzik. 

Croques Madam = een Croques Monsieur bedekt met een gebakken ei. 

etc… 
 

Gegratineerde macaroni met ham 
 
1. Macaroni koken. 

2. Mornaysaus bereiden. 

3. Hesp ontzwoerden, in sneden snijden en daarna in julienne snijden. 

4. Diepe braadbak (of vuurvaste schotel) inboteren en de koude, goed uitgelek-

te macaroni toevoegen. 

5. De hesp toevoegen. 

6. 3/4 Van de Mornaysaus toevoegen en alles goed vermengen. 

7. De schotel gelijkmatig bedekken met de rest van de saus. 

8. Bestrooien met gemalen kaas en paneermeel. 

9. Nootjes boter toevoegen. 

10. Gratineren en zeer warm opdienen. 
 

 

Gegratineerde Macaroni met tomaten 
 

De al dente gekookte macaroni wordt vermengd met een tomatensaus. 

In een beboterde ovenschotel gedaan en bestrooid met ham en geraspte kaas. 

De schotel wordt ongeveer 20 minuten voor de maaltijd in de oven opgewarmd 

(indien dit nodig is) en daarna gegratineerd. 

 

 

Boerenomelet: (omelet paysanne)  
 

Sauteer gehakte uien, blokjes ham en gekookte schijfjes aardappel in boter. 

Voeg tomatenconcassée en gehakte peterselie toe. Vermeng dit allemaal met de 

losgeklopte eieren. Bak dit in een pannenkoek model omelet (bacon, champig-

nons en asperges kunt u ook gebruiken). 

Benodigdheden: 

Uien schoon 4 kg, gehakt h.o.

h 2 kg, tijm 2 gr., marjolein 3 

gr., nootmuskaat 2 gr., peper 

3 gr.,zout 10 gr., margarine 

250 gr., paneermeel 250 gr., 

aard. puree 5 kg. 

Benodigdheden: 

3 kg macaroni, 3 kg gekookte 

ham, 100 gr paneermeel, 200 

gr boter, 300 gr gemalen 

kaas, 6 l Mornaysaus. 
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 Paella (20 pers.) 
 

1. Kippen uitbenen en in brunoise snijden. 

2. Varkensvlees in brunoise snijden. 

3. Uien snipperen en paprika’s eminceren. 

4. Chorizo eminceren. 

5. Tomaten emonderen en concasseren. 

6. Koolvis in brunoise snijden. 

7. Mosselen kuisen en spoelen. 

8. Varkensgebraad en kip sauteren. 

9. Uien en paprika in wat olie laten vatten. 

10. Rijst aanbakken in olie, saffraan toevoegen en overgieten met 2x het volu-

me bouillon en aan de kook brengen. 

11. De chorizo, geperste look, de inktvisringen, de kip, de paprika’s, de uien, 

het varkensvlees en de pili-pili bij de rijst voegen. 

12. Als de bereiding bijna gaar is (na ongeveer 10 minuten), de koolvis, de 

gamba, de mosselen, de tomaten en de doperwten toevoegen. 

13. Alles goed mengen en laten bakken tot alle vocht verdamt is. 

 

 

Stamppot peen en ui met vleesragout (20 pers.) 
 

1. Gesneden wortel en ui in een ketel doen met bouillon, zout en gekneusde 

peperkorrels en gaar koken. 

2. De aardappels in een kookketel met roerwerk en aftapspons gaarkoken en 

gladroeren. Vergeet de aftapspons niet. 
3. Voeg de gare groenten bij de aardappelen en goed mengen met het roer-

werk. 

4. Als de stamppot te dik wordt afslappen met bouillon. 

5. Vlees in dobbelsteentjes snijden en braden in de vetstof in de braadbak. 

6. Uien toevoegen en laten kleuren (bruin). 

7. Bloem toevoegen en gaar laten worden de bloem mag ook kleur krijgen. 

8. Afblussen met de bouillon, roeren totdat de juiste dikte is bereikt. 

9. Vlees laten garen (het is raadzaam om het vlees eerst te blancheren tot gaar-

heid je hebt dan meteen bouillon). 

10. Ragout afmaken met de citroen en de overige smaakgevers. 

Benodigdheden: 

750 gr chorizoworst; 3 braad-

kippen; 1 kg varkensvlees; 

1,5 kg koolvisfilets; 2 kg mos-

selen, 1 kg inktvisringen *; 

1,5 kg gamba * of in de plaats 

2 kg diepvries zeevruchtenmix; 

2 kg rijst (lange graan); 

3 groene paprika’s; 6 rode pa-

prika’s; 50 gr knoflook; 

1 kg uien, 1,5 kg tomaten; 

10 gr saffraan; 2 blikken dop-

erwten van 800 gr.; 1 l olijf-

olie; snuifje pili-pili 

Benodigdheden: 

Stamppot; 

6 kg. winterpenen, 10 kg. aard-

appelen, 3 kg uienringen, 

10 gr. gekneusde peperkorrels, 

zout.  

Vleesragout; 

3 kg. rundvlees, 3 ltr. bouillon, 

¼ citroen, 500 gr. uien, 

50 gr. peterselie, ± 300 gr. 

bloem, ± 300 gr. boter, peper, 

zout en worchestershiresaus. 
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 Notities 


