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Worteldessert 
 
Terrine van wortel en shii-take, met dille-olie, yoghurtsaus en komkommersalade* 

Ingrediënten voor 

 2 langwerpige smalle 
driehoekterrines van 
¾  liter (=voldoende 
voor ±15 personen) 

 
Wortelsap  

 ± 5 winterwortels of 
1½ ltr. wortelsap (= 2 
flessen Zonnatura) 

 
Terrines 

 2 bossen bospeen (niet 
te dik) 

 2x 3 dl. wortelsap  

 2x ½ bos dille, gehakt 

 2x 3 gr. agar-agar 

 2x 300 gr. shii-takes 

 20-30 grote 
spinaziebladen 

 plastic folie 
 
Inlegazijn 

 2 dl. water 

 1 dl. rijstazijn 

 3 el. suiker 

 1 el. zout 

0.   Zet de terrines in de vriezer. 
 
Wortelsap 
1. Eventueel: maak 1½ liter wortelsap in de 

sapcentrifuge. 
2. Meet 2x 3 dl. wortelsap af voor de wortelaspic. Het 

restant (2x 4½ dl.) is voor de wortelsapreductie.  
 
Terrines 
1. Was de bospeen en snijd de uiteinden af. 
2. Leg ze in een ovenschaal met olijfolie, peper en zout. 
3. Gaar ze in een oven van 200º 30-45 minuten, 

afhankelijk van de dikte. 
4. Snijd de stelen van de shii-takes en rooster ze met de 

hoedjes in een droge anti-aanbakpan. 
5. Blancheer de spinaziebladen 10 seconden in kokend 

water met zout, spoel koud in ijswater, dep droog en 
snijd eventueel de nerf eruit. 

6. Bekleed de terrines met plastic folie. Laat aan alle 
kanten overhangen. 

7. Bekleed de vormen met de spinaziebladen. Laat  
overhangen. 

8. Leg onderin een laag peentjes. Maak ze passend. 
9. Week de agar-agar en los op in het wortelsap en 

breng aan de kook. Laat twee minuten doorkoken. 
Koel snel af door het wortelsap in een kom in een 
ijsbad koud te kloppen. Laat lobbig worden. Werk 



 1 kruidnagel 

 1 tl. mosterdzaad 

 1 tl. zwarte 
peperkorrels 

 2 verse Thaise 
chilipepers 

 2 laurierblaadjes 

 2 takjes tijm 
 
Wortelsapreductie 

 restant wortelsap 2x 
4½ dl. 

 
Dille-olie 

 ½ ltr. druivenpitolie 

 ½ bos dille 
 
Yoghurtsaus 

 2½ dl. boerenyoghurt 

 2 el. rijstazijn 

 2 tl. geraspte verse 
gember 

 zout en peper 
 
Komkommer- en shii-
takesalade 

 1 komkommer 

 200 gr. shii-takes 

 inlegazijn 

 peper en zout 
 

 (oude) balsamicoazijn 

 1 takje dille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nu zeer snel: 
10. Giet op de eerste laag peentjes een laagje 

wortelaspic. Zorg dat de peentjes onderstaan. 
11. Leg er een tweede laag peentjes op. Druk aan. 
12. Giet er weer een laagje wortelaspic op. 
13. Strooi er de helft van de gehakte dille op en giet er 

weer wat aspic op. 
14. Nu de shii-takes met telkens een laagje aspic. Druk 

weer aan. Gebruik de stelen om de gaatjes op te 
vullen. 

15. Strooi er de andere helft van de dille op. 
16. Tenslotte de rest van de peentjes en zoveel aspic dat 

ze onderstaan. Druk aan. 
17. Vouw dicht met spinazieblad en de folie. Laat zo 

lang mogelijk opstijven in de koelkast. 
 
Inlegazijn 
1. Doe alle ingrediënten in een pan en breng aan de 

kook. 
2. Kook net zo lang tot de suiker is oplost. 
3. Laat afkoelen tot kamertemperatuur en zeef. 
 
Wortelsapreductie 
1. Kook het wortelsap in tot er 1½ -2 dl. over is. Check 

minstens ieder kwartier. Let op verbranden!  
 
Dille-olie 
1. Doe de druivenpitolie en de dille in een pannetje en 

verhit langzaam tot 70º. 
2. Passeer door een zeef en laat minstens 1 uur 

uitlekken om alle olie uit de dille te laten lopen 
3. Passeer daarna evt. door een kaasdoek. 
N.B. Per avond is maar een klein beetje olie nodig. Er zal olie 
voor alle avonden zijn. Het restant op de bekende manier en 
op de bekende plaats wegzetten. CCZ-2 maakt voor alle 
avonden. 
 
Yoghurtsaus 
1. Doe alle ingrediënten in een kommetje, breng op 

smaak met peper en zout en klop tot een gladde 
saus. 

 
Komkommer- en shitakesalade 
1. Verwijder het zaad uit de komkommer. 
2. Snijd komkommer en shii-takes in julienne en 

marineer ze apart in de inlegazijn. 
3. Giet ze af na 1 uur en breng op smaak met peper en 
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zout. 
4. Roer 1 el. yoghurtsaus door de komkommer 
 
Afwerking en presentatie 
1. Stort de terrines en snijd p.p. 2 plakken bij voorkeur 

met een elektrisch mes. 
2. Maak midden op het bord een spiegel van dille-olie. 
3. Schik hierin decoratief 2 plakken. 
4. Schik eromheen wat komkommer- en shii-

takesalade, wortelsapreductie en yoghurtsaus. 
5. Garneer af met stroperige balsamico (inkoken!) en 

een takje dille. 

 
Carpaccio van in kruidige olie gegaarde kalfslever met appel en ui* 

Ingrediënten 10 personen 

 500 gr. kalfslever aan 
een stuk 

 olijfolie 

 100 gr. bouquet in 
brunoise van: ui, 
winterwortel,prei, 
knolselderij 

 4 tn. knoflook, 
gekneusd 

 12 kruidnagels 

 4 bl. laurier 

 schil van ½ 
sinaasappel 

 1 Elstar in brunoise 

 1 el. vierkleurenpeper 

 25 gr. katenspek in 
blokjes 

 2 takjes tijm 

 zout 
 
Truffelvinaigrette (15 
personen) 

 1 tl. goede truffelolie 

 120 ml. olijfolie 

 20 ml. jus de truffes 

 12½ ml. witte 
wijnazijn 

 7½ ml. zoete witte 
wijn 

 peper en zout 
 

Kalfslever 
1. Zorg dat de lever op kamertemperatuur is. 
2. Controleer de lever op vliesjes en galgangen 

(verwijder die indien aanwezig), dep hem droog en 
leg hem in een ovenschaal. 

3. Verwarm de olijfolie vóór (de bereiding duurt 
anders te lang), giet over de lever tot hij net onder 
staat. 

4. Doe het bouquet erbij, knoflook, kruidnagels, 
laurier, sinaasappelschil, Elstar, vierkleurenpeper, 
spek, tijm en wat zout. 

5. Zet de schaal in een oven van 75º tot de lever een 
kerntemperatuur van 50º heeft. Duurt ± 1½ uur. 
Bedenk: het dunne stuk gaart sneller! 

6. Laat de lever in de olie afkoelen 
 
Truffelvinaigrette 
1. Meng alle ingrediënten met de Bamix (schijf met 

gaatjes) in een smalle maatbeker.  
 
Kruidenolie 
1. Meng kruiden en olie in de Magimix en breng op 

smaak met zout en peper. Verwarm tot 70º en laat 
afkoelen. 

 
Appelblokjes 
1. Zet de brunoise met tijm en peterselie aan in de 

boter. 
 
Uiringen 
1. Snijd de uien op de snijmachine in dunne ringen 

(stand 5). 
2. Maak ze voorzichtig los van elkaar. Gebruik alleen 



Kruidenolie (15 
personen) 

 2 dl. olijfolie 

 ½ bosje platte 
peterselie 

 ½ bosje krulpeterselie 

 ½ bosje bieslook 

 zout en peper 
 
Appelblokjes 

 10 el. appelbrunoise 
(Elstar) 

 1 tl. verse tijmblaadjes 

 1 el. gehakte peterselie 
 
Uiringen 

 2 grote uien 

 bloem 
 
Eendenlever 

 20 plakjes (± 250 gr.) 
 
Garnituur 

 gele hart van kropsla 

 100 gr. ruccola 
 
* Lucas Rive 

de grootste buitenste ringen. 
3. Wentel de ringen door de bloem. Schud de 

overtollige bloem af. 
4. Frituur ze vlak vóór het uitserveren goudkleurig in 

olie van 150º 
 
Afwerking en presentatie 
1. Snijd de kalfs- en de eendenlever met een groot 

scherp mes (b.v. trancheermes) in dunne plakken. 
2. Neem een vierkant bord, bestrijk de linkerkant met 

truffelvinaigrette. 
3. Leg hierin om en om verticaal plakjes kalfs- en 

eendenlever. 
4. Bestrooi met zout en peper en leg er wat 

appelblokjes en uiringen op. 
5. Leg rechts van de lever een pluk sla en bedruppel 

die met kruidenolie en truffelvinaigrette. 
 

 
Poussins in zoutkorst met gegrilde groenten en flensjes Parmentier* 

Ingrediënten 10 personen 
 
Zoutkorst 

 1,2 kg. fijn zeezout 

 2 eieren 

 7 dl. water  

 1,2 kg. bloem 
 
Poussins 

 10 poussins 

 10 takjes tijm 

 5 tn. knoflook 

 10 takjes peterselie 

 zout en peper 
 
 
 

Zoutkorst 
1. Kneed alle ingrediënten tot een stug deeg. 
2. Rol uit in 10 dunne lappen. 
3. Leg tijdens het verwerken het resterende deeg onder 

een vochtige doek. 
 
Poussins 
1. Knip/snijd de vleugeltjes af en maak de poussins 

rond. 
2. Stop in de buikholte een takje tijm, een halve 

gekneusde teen knoflook, een takje peterselie en 
peper en zout. 

3. Rol de poussins afzonderlijk in een deeglap. Maak 
het deeg goed dicht. 

4. Leg de poussins op een bakplaat en bak ze 50-60 
minuten in een oven van 200º 

 



 
Flensjes Parmentier 

 1 kg. aardappelen 

 4 dl. melk 

 4 el. crème fraîche  

 150 gr. boter 

 100 gr bloem 

 6 eigeel 

 6 eiwit 

 zout en peper 
 
Groenten 

 1 courgette 

 10 groene asperges 

 5 bosuitjes 

 2 rode puntpaprika’s 

 olijfolie 

 truffelolie 

 zout en peper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Eddy van Maele 
 

 
Flensjes Parmentier 
1. Clarifieer de boter. 
2. Was de aardappelen, maar schil ze niet. 
3. Kook ze met weinig koud water gaar. 
4. Giet af, schil ze en haal ze door de pureeknijper. 
5. Breng de melk aan de kook en voeg die met zout en 

peper toe aan de puree. 
6. Meng tot een gladde puree en laat afkoelen. 
7. Doe er dan de bloem bij en één voor één de eigelen. . 
8. Voeg de crème fraîche toe en zoveel eiwit tot een 

puree met de consistentie van vanillevla. 
9. Voeg de helft van de geklaarde boter toe. 
10. Bak in een goed hete anti bakpan 3 flensjes per keer. 

(voeg indien nodig nog wat boter aan de pan toe. 
Neem voor 1 flensje een 1 el. puree en zorg dat ze 
elkaar niet raken. 

11. Draai ze om als ze bruin zijn en sauteer de andere 
kant. 

 
Groenten 
1. Snijd de courgettes in schuine plakken, de asperges 

en de bosuitjes doormidden en de paprika’s in 
repen. 

2. Gril de groenten in een hete grillpan tot ze gaar zijn. 
Breng op smaak met olijfolie, enkele druppels 
truffelolie en peper en zout. 

 
Afwerking en presentatie 
1. Haal de poussins uit de zoutkorst en trancheer ze. 
2. Maak op het bord met de groenten en het flensje een 

culinaire compositie. 

 
Worteldessert* 

Ingrediënten 10 personen 
 
Wortelcrème 

 5 kg. Bretonse wortels 
 
Wortelbolletjes 

 pulp van 2/3 deel van 
de wortels 

 200 gr. suiker 

 2 dl. water 

 2 bolletjes stemgember 

 2 gezouten citroenen 

Wortelcrème 
1. Was de wortels, schil ze en snijd de uiteinden af. 
2. Breng 2/3 deel over in een sapcentrifuge en maak er 

sap van.  
3. Bewaar de pulp voor de bolletjes. 
4. Snijd de overgebleven wortels in gelijke plakken en 

bewaar ze in een bak met koud water. 
5. Kook het sap in tot 2/3, doe er de plakjes wortel bij 

en laat verder garen – niet koken! - met het deksel 
op de pan. 

6. Pureer alles in de blender voor de crème. 
 



 
Kaneelsorbet 

 10 kaneelstokjes 

 10 zwarte 
peperkorrels 

 1½ ltr. melk 

 4 dl. room 

 600 gr. suiker 

 2 el. gemalen kaneel 
 
Steranijsolijfolie 

 3 steranijs 

 1 dl. Valderama 
Picudo olijfolie 

 
Kataifi 

 100 gr. kataifi 
(=engelenhaar) 

 arachideolie 

 2 sinaasappels 

 honeycress 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Mohammed El Harouchi 

Wortelbolletjes 
1. Breng de suiker met het water aan de kook. 
2. Doe de pulp erbij. 
3. Snijd de gember in stukjes, de schil van de citroenen 

en een fijne brunoise en breng de pulp hiermee op 
smaak. 

4. Maak er 5 bolletjes p.p. van. 
 
Kaneelsorbet 
1. Vijzel de kaneelstokjes en de peperkorrels en ‘brand’ 

dit in een droge tefalpan. 
2. Giet de melk erbij en breng kort aan de kook. 
3. Laat even trekken en zet in de koelkast. 
4. Meng de room en de suiker in een ruime kom en 

giet de kaneel/pepermelk door een zeef erbij. 
5. Doe er de gemalen kaneel bij en roer goed om. 
6. Draai er in de ijsmachine sorbetijs van. 
 
Steranijsolijfolie 
1. Vijzel drie steranijzen 
2. Doe de picudo-olie en de steranijs in een pannetje en 

verhit langzaam tot 70º. 
3. laat minstens 1 uur vanaf het vuur trekken 
4. Zeef en/of passeer daarna evt. door een kaasdoek. 
 
Kataifi 
1. Maak de kataifi aan met de arachideolie en vorm er 

nestjes van. 
2. Bak ze af gedurende 8 minuten op 180º. 
3. Schil de sinaasappels en haal de partjes tussen de 

vliezen uit. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Neem een diep bord. 
2. Maak een spiegel met de wortelcrème. 
3. Leg in het midden 3 partjes sinaasappel. 
4. Hierop een nestje kataifi. 
5. Eromheen 5 bolletjes wortel. 
6. Druppel langs de buitenrand wat steranijsolijfolie. 
7. Leg in het midden een bolletje sorbet. 
8. Garneer met de honeycress. 

 


