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Gevulde aubergines met rijstwijn-gembersaus 
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Wijnkeuze: 
 
 
Voor:                   Palacio de Menade 
                            Verdejo Rueda 2006            8,95 
  
Tussen 1 en 2:    Monte Ceriani 
                            Soave 2007                         11,95 
  
Hoofd:                 Domaine de Grange Neuve  14,95 
                            La Truffière 2005 
  
Na:                      Kir Mandarine Napolén          6,95 



1.Pijlinktkvis-zeewiersalade met chilidressing 

Ingrediënten 10 personen 

 750 gr. pijlinktvis 

 2 komkommers 

 100 gr. zeewier (Dulse) per 

avond 

 100 gr. zeewier (Lattue de 

Mer) per avond 

 arachide-olie 

 

Chilidressing 

 8 el. rijstazijn 

 2 tn. knoflook, geperst 

 4 tl. gochujang-chilipasta 

 6 el. ahornsiroop 

 3 el. gerapte verse 

gemberwortel 

 

Garnering 

 5 tl. sesamzaad 

 10 lente-uitjes 

 4 rode chilipepers 

Pijlinktvis 

1. Was ze zorgvuldig, zorg dat alle inkt verdwenen is. 

2. Houd het lijf stevig vast en trek aan kop en tentakels. 

3. Verwijder het inktzakje als het nog vast zit. 

4. Haal alle ingewanden eruit, inclusief de lange, 

doorzichtige balein. 

5. Stroop de dunne paarse huid eraf, maar laat de 2 

kleine zijvinnen intact. 

6. Snijd de kop net onder de ogen in, zodat de tentakels 

eraf gaan. Gooi de bovenkant van de kop weg. 

7. Druk de tentakels in om de ‘kaken’ eruit te halen. 

Gooi ze weg. 

8. Spoel het lijf en de tentakels goed af. 

9. Snijd de pijlinktvissen kruiselings in en snijd ze in 

reepjes van 4 cm lang. 

 

Komkommer 

1. Snijd ze in dunne plakjes en zet weg. 

 

Zeewier 

1. Was het zeewier afzonderlijk zeer zorgvuldig. 

2. Braiseer het groene zeewier in arachide-olie. 

3. Het rode zeewier eet je rauw. 

 

Chilidressing 

1. Meng alle ingrediënten in een kom. 

 

Afwerking en presentatie 

1. Breng op hoog vuur een pan water aan de kook. 

2. Blancheer de reepjes pijlinktvis al roerend 3 

minuten, spoel af met koud water. 

3. Rooster het sesamzaad, hak de lente-uitjes fijn. 

4. Verwijder zaad en zaadlijsten van de chilipepers en 

hak ze fijn. 

5. Leg de komkommerschijfjes op de borden, hierop 

het zeewier en de reepjes pijlinktvis. Besprenkel met 

dressing. 

6. Garneer met geroosterd sesamzaad, lente-ui en 

chilipeper. 

 



 

2.Zeevruchtenhapjes met peer-sojadipsaus 

Ingrediënten 10 personen 

 

Dipsaus 

 8 el. lichte sojasaus 

 8 el. suiker 

 1 tn. knoflook, fijn gehakt 

 5 tl. perensap 

 1½ tl. citroensap 

 ¾ tl. Koreaans chilipoeder 

 

Garnalenhapjes 

 10 gamba’s (16/20 of groter) 

 sap van 1 citroen 

 5 el. witte wijn 

 2½ tl. sesamolie 

 3 shitakes 

 2½ groene pepers 

 7 el. bloem 

 2 eieren, losgeklopt 

 

Surimihapjes 

 200 gr. surimi 

 8 oesterzwammen 

 ¾ groene paprika 

 75 gr. Koreaanse bieslook (of 

knoflookgras) 

 3 tn. knoflook 

 6 eieren 

 8 el. bloem 

 

Kabeljauwhapjes 

 400 gr, kabeljauwfilet 

 1 tl. donkere sojasaus 

(Kikkoman) 

 2 tl. witte wijn 

 1 tl. 

 sesamolie 

 5 el. bloem 

 2 eieren, losgeklopt 

 

 plantaardige olie om te bakken 

 

 10 kommetjes 

Dipsaus 

1. Meng alle ingrediënten voor de dipsaus in een 

kommetje. 

 

Garnalenhapjes 

1. Pel de gamba’s (gebruik de pantsers om een bouillon 

van te trekken. Kan door de saus). 

2. Draai de steeltjes uit de shitakes en snijd de hoeden 

fijn. 

3. Verwijder zaadjes en zaadlijsten uit de groene pepers 

en hak ze fijn. 

4. Meng de shitakes en de groene pepers met het 

citroensap, de witte wijn en de sesamolie. 

5. Breng op smaak met zout en peper en bestuif met 

bloem. Zet weg. 

 

Surimihapjes 

1. Hak de surimi’s fijn en breng op smaak met zout en 

peper. 

2. Voeg de fijngehakte oesterzwammen, de in heel 

dunne reepjes gesneden paprika en de fijngesneden 

bieslook toe. 

3. Roer de in plakjes gesneden knoflook, de 

losgeklopte eieren en de bloem erdoor.  

4. Maak er met een stekertje 10 platte koekjes van en 

zet weg. 

 

Kabeljauwhapjes 

1. Snijd de kabeljauw in stukjes van ± 5 x 5 cm en 

breng op smaak met de sojasaus, witte wijn en 

sesamolie. Laat ± 20 minuten intrekken. 

 

Afwerking en presentatie 

1. Bestuif de gamba’s met bloem en haal ze door de 

losgeklopte eieren. Bak ze kort op matig vuur in een 

anti-aanbakpan. 

2. Bak vervolgens het shitakemengsel. 

3. Bestuif de stukjes kabeljauw met bloem en haal ze 

door de losgeklopte eieren. Bak ze in een andere pan 

op matig vuur. 

4. Bak vervolgens de surimikoekjes. 

5. Leg op een groot bord een gamba met hierop een 

bergje shitakemengsel, een surimikoekje en een 

stukje kabeljauw. 

6. Zet er een kommetje dipsaus naast. 

 

 

 



3.Gevulde aubergines met rijstwijn-gembersaus 

Ingrediënten 10 personen 

 3 aubergines 

 zout 

 

Omeletreepjes 

 4 eieren 

 peper en zout 

 arachide-olie 

 

Vulling 

 400 gr. runderlappen 

 arachide-olie 

 5 el. mirin of rijstwijn 

 3 el. donkere sojasaus 

(Kikkoman) 

 3 tn. knoflook, fijngehakt 

 3 tl. sesamolie 

 3 rode chilipepers 

 2 groene chilipepers 

 

Saus 

 1½ el. geraspte verse 

gemberwortel 

 2 vel nori 

 2dl. water 

Aubergines (1) 

1. Was de aubergines en snijd ze in stukken van 5 cm. 

2. Kerf elk stuk aan beide zijden kruiselings in zonder 

helemaal door te snijden. 

3. Bestrooi met zout en zet op een rooster om het vocht 

weg te laten lopen. 

 

Omeletreepjes 

1. Klop de eieren met wat peper en zout los. 

2. Verhit de arachide-olie op matig vuur in een 

koekenpan. 

3. Bak per keer een ¼ van eimengsel aan beide zijden 

lichtbruin. 

4. Rol de omelet op, snijd hem in reepjes en zet koel 

weg. 

5. Herhaal dit nog drie keer.  

 

Vulling 

1. Maal de runderlappen in de vleesmolen tot gehakt. 

2. Verhit wat olie in een koekenpan op hoogvuur en 

roerbak het gehakt met de mirin of rijstwijn, de 

donkere sojasaus en de fijngehakte knoflook. 

3. Besprenkel met de sesamolie en zet weg. 

4. Verwijder zaadjes en zaadlijsten uit de chilipepers en 

snijd fijn. 

5. Meng omelet, chilipepers en het gehakt door elkaar. 

 

Aubergines (2) 

1. Spoel het zout goed van de aubergines af en knijp 

het vocht er voorzichtig uit. 

2. Maak met een parisienneboortje een kuiltje in het 

vruchtvlees en vul elk stuk met het gehaktmengsel. 

Saus 

1. Doe alle ingrediënten met 2 dl. water in een grote 

pan en verhit op matig vuur. 

2. Breng aan de kook, zeef en voeg de stukken 

aubergine toe. 

3. Leg het deksel op de pan en gaar tot de aubergines 

zacht zijn en de schil glanzend is. 

 

Afwerking en presentatie 

1. Plaats op ieder bord een stuk gevulde aubergine en 

nappeer met wat saus. 

 

 

 

 



4.Rundvlees-paddestoelenstoofpot met vijfgranenrijst en zwarte bonen 

Ingrediënten 10 personen 

 600 gr. rundvlees van het 

ezeltje (slip van de lende) 

 2 uien, in ringen 

 6 dl. rundvleesbouillon 

 

Marinade 

 4 el. donkere sojasaus 

(Kikkoman) 

 4 lente-uitjes, in reepjes 

 4 tn. knoflook, fijngehakt 

 2 tl. sesamzaad 

 1 tl. sesamolie 

 

Paddestoelen 

 200 gr. shitakes 

 200 gr. fluweelpootjes 

(enokitakes) 

 200 gr. oesterzwammen 

 10 lente-uitjes, in reepjes 

 

Vijfgranenrijst en zwarte bonen 

 100 gr. gedroogde zwarte 

bonen 

 125 gr. gerst 

 125 gr. gierst 

 125 gr. zilvervliesrijst 

 125 linzen (Puy) 

 500 gr. rondkorrelige rijst 

(Arborio) 

 

Garnering 

 2 rode chilipepers 

 2 groene chilipepers 

 1 bakje chrysantenbladeren 

Rundvlees (1) 

1. Snijd het rundvlees in dunne repen en doe het in een 

kom. 

2. Voeg de ingrediënten van de marinade toe, meng 

goed en laat ± 20 minuten trekken. 

 

Paddestoelen 

1. Snijd de shitakes en de oesterzwammen in repen. 

Gooi de steeltjes weg. 

2. Verwijder de worteluiteinden van de fluweelpootjes. 

3. Bak de paddestoelen met de lente-uitjes. Zet weg. 

 

Rundvlees (2) 

1. Doe het gemarineerde rundvlees met de uienringen 

in een pan en voeg de bouillon toe. 

2. Breng aan de kook en sudder tot het vlees bijna gaar 

is. 

3. Doe het paddestoelenmengsel erbij en sudder nog 

even door. 

 

Vijfgranenrijst en zwarte bonen 

1. Week de zwarte bonen en de gerst 24 uur. 

 

N.B. Begin niet te vroeg met de bereiding. 

2. Doe bij elkaar in een pan de zwarte bonen, de gerst, 

gierst, zilvervliesrijst, linzen en de rondkorrelige 

rijst. 

3. Doe water erbij tot  ± ½ cm boven de massa. 

4. Gaar alles met het deksel op de pan. Roer af en toe. 

5. Haal de pan na 10 minuten van het vuur en laat 10-

15 minuten nagaren met het deksel op de pan. 

 

N.B. Zet een portie bonen en gerst afzonderlijk in de 

week voor de volgende avond. 

Garnering 

1. Verwijder het zaad en de zaadlijsten uit de 

chilipepers en snijd ze heel fijn. 

2. Scheur de chrysantenbladeren in stukjes. 

 

Afwerking en presentatie 

1. Schep op ieder bord het rundvlees-

paddestoelenmengsel, een bol vijfgranenrijst en 

zwarte bonen. 

2. Garneer met stukjes chrysantenbladeren en 

chilipepers. 

 

 



5.Mandarine-cranberry-ijs met in roze peper gemarineerd citrusfruit en sabayon van 

cranberry’s 

Ingrediënten 10 personen 

 

Citrusfruit 

 4 witte grapefruits 

 4 rode grapefruits 

 4 sinaasappels 

 1 el. roze peper 

 

Mandarine-cranberry-ijs 

 ½ dl. cranberrysap 

 100gr. suiker 

 100 gr. cranberry’s 

 ¾ dl. melk 

 1 dl. Mandarine Napoléon 

 175 gr. mascarpone 

 mespunt stabilisator 

 

Sabayon 

 6 eidooiers 

 3 el. witte basterdsuiker 

 1½ dl. cranberrysap 

 3 el. frambozenlikeur 

Citrusfruit 

1. Schil het citrusfruit, snijd de partjes uit en marineer 

ze met de gevijzelde roze peper. 

 

IJs 

1. Verhit de Mandarine Napoléon om de alcohol te 

verdampen. 

2. Kook de cranberry’s in het sap met de suiker. 

3. Pureer met de staafmixer en passeer door een zeef. 

Laat afkoelen. 

4. Meng de puree met de mascarpone, de Mandarine 

Napoléon en de melk. 

5. Voeg een mespunt stabilisator toe en draai er ijs van. 

 

Sabayon 

1. Maak au bain-marie de sabayon. 

 

Afwerking en presentatie 

1. Verdeel de partjes citrusfruit over de borden. 

2. Hierover de sabayon. 

3. Geef de sabayon met de brander een kleurtje. 

4. Zet er in het midden een bol ijs op. 

 


