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Tartaar met dragoncrème en jeneverbes 

Ingrediënten 15 personen 
 
Tartaar 

 800 gr. schouderhaas 
(aka diamant- of 
jodenhaas) 

 3 à 4 el. olijfolie 
 
Dragoncrème 

 ½  bos dragon 

 1 sjalot 

 1 tn. knoflook 

 35 ml. witte balsamico 

 50 ml. kippenglace 
(base poulet, 
Aromont) 

 150 ml. druivenpitolie 
 
Jeneverbespoeder 

 8 gr. jeneverbessen 

 3 gr. karwijzaad 
 
Garnering 

 1 stukje mierikswortel 

 1 sjalot 

 100 gr. baby spinazie 

 20 gr. roggebrood 

Tartaar 
1. Ontvlies zo nodig de haas en schraap in de lengte 

met een scherp mes de vezels los. 
2. Snijd het vlees in een fijne brunoise en probeer er 

wat structuur in te houden. 
3. Breng over in een schaal en roer er wat olijfolie door. 
4. Zet afgedekt in de koeling tot gebruik. 
 
Dragoncrème 
1. Pluk de blaadjes van de takjes en snijd ze fijn. 
2. Pel de sjalot en knoflook en snijd fijn. 
3. Breng de dragon en de sjalot over in een hoge beker, 

doe de azijn en de glace erbij en hak fijn met de 
Bamix. 

4. Giet nu langzaam de olie erbij tot er een dikke crème 
ontstaat. 

5. Bewaar op kamertemperatuur. 
 
Jeneverbespoeder 
1. Rooster de jeneverbessen en het karwijzaad in een 

droge tefalpan tot de aroma’s loskomen. 
2. Maal daarna tot een grove poeder. 
 
Garnering 
1. Schil de mierikswortel en rasp fijn met de 

Microplane. 
2. Snijd de sjalot in fijne ringen en haal ze los. 



 boter 

 zout  

 olijfolie 

3. Was de spinazie, verwijder de steeltjes. 
4. Week ze in ijswater tot krokant. 
5. Verkruimel het roggebrood en bak het krokant in 

boter. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Vorm een rechthoek van de tartaar tegen de kant 

van een groot bord. 
2. Verdeel er het roggebrood, de mierikswortel en 

sjalotringetjes over. 
3. Leg er wat spinazieblaadjes op en bestrijk ze met 

olijfolie tot glimmend. 
4. Leg op het midden van het bord een eetlepel 

dragoncrème en strijk dit uit met een spatel of rechte 
pannenlikker. 

5. Bestrooi het geheel met jeneverbespoeder. 
 

 
 
Rog met ananas en venkel 

Ingrediënten 15 personen 

 1 kg. rog 

 zout 
 
Ananas-venkelcrème 

 ½ ananas 

 1 venkelknol 

 2½ dl. Arbequina 
olijfolie 

 3 gr. agar-agar 
 
Garnering 

 2 tomaten 

 dragonblaadjes 

 dille 

 venkelgroen 

Rog 
1. Gaar de rog op de graat. Verdeel hem zo nodig in 

stukken. Leg in een vacuümzak met zout en een 
eetlepel water. 

2. Vacumeer en gaar in een warmwaterbad 15 minuten 
op 55º. 

3. Haal het visvlees van de graat af en zet apart. 
 
Ananas-venkelcrème 
1. Maak met de sapcentrifuge sap van de ananas en 

venkel. Bewaar het groen van de venkel voor de 
garnering. 

2. Verhit het sap en los de agar-agar erin op. Laat even 
doorkoken. 

3. Laat afkoelen en opstijven. Proef, meer ananas en 
venkel? 

4. Klop de olijfolie erdoor tot een gebonden saus 
ontstaat. Proef, niet te veel olijfolie! 

5. Breng over in een kidde met 2 patronen en houd 
warm. 

 
Afwerking en presentatie 
1. Plisseer de tomaten en snijd in concassé. 
2. Verdeel de rog in sliertjes en verwarm die onder de 

salamander. 
3. Neem warme borden, spuit crème op het midden. 
4. Schik de rogsliertjes er losjes in een bergje op. 



5. Garneer af met de kruiden en de tomatenconcassé. 
N.B. warm serveren, anders loopt de saus terug. 

 
 
Parelhoen en crépinette de Byaldi 

Ingrediënten 16 personen 
 
Piperade 

 3 uien 

 3 rode paprika’s 

 3 gele paprika’s 

 3 groene paprika’s 

 olijfolie 

 6 tk. tijm 

 6 tk. platte peterselie 

 3 laurierblad 
 
Byaldi 

 3 courgettes (bij 
voorkeur gele) 

 2 aubergines 

 10 vleestomaten 

 2 tn. knoflook 

 zout 

 1 dl. olijfolie 
 
Parelhoen 

 4 parelhoenders 

 1 pak varkensnetvet 
 
Saus 

 resten parelhoenders 

 olijfolie 

 2½ dl. rode wijn 

 ½ ltr. gevogeltefond 
(Aromont) 

 1 wortel 

 2 sjalot 

 2 uien 

 2 wit van prei 
 
* Byaldi is eigenlijk een ratatouille, 

maar dan anders gesneden. Afgeleid 
van een Turks gerecht, gevulde 
aubergine, genaamd Imam Bayaldi 
(betekent ongeveer ‘de iman viel 
flauw, zo lekker was het’). In een 
originele ratatouille worden de 

Piperade  
1. Maak de uien schoon, schil de paprika’s en ontdoe 

ze van zaden en zaadlijsten. 
2. Snijd alles in langwerpige stukken van 1 cm dikte. 
3. Bak ze in olijfolie zonder te kleuren. 
4. Bind tijm, peterselie en laurier samen, leg erbij en 

laat met deksel op de pan 15 minuten garen. 
5. Haal het bouquet garni uit de pan en breng het 

mengsel (=piperade) over in een lage ovenschaal of -
tray. 

 
Byaldi* 
6. Plisseer de tomaten en snijd ze met de courgettes en 

aubergines horizontaal in even dikke (dunne) 
plakken.  Verdeel de plakken dakpansgewijs en 
afwisselend over de piperade. 

7. Snipper de knoflook, roer met wat zout door de 
olijfolie en verdeel over de groenten. 

8. Laat de groenten afgedekt met alufolie 60 minuten 
garen in een oven van 150º. 

9. Verwijder de folie en laat nog 30 minuten in de oven 
indampen. Houd de oven in de gaten opdat de 
groenten niet verbranden. 

 
Parelhoen 
1. Spoel het netvet onder stromend water schoon. 
2. Haal de borsten en het pootvlees van de 

parelhoenders. De rest gaat naar de saus. 
3. Verwijder het vel en snijd het botje uit de poten. 
4. Sla het borstvlees en het pootvlees afzonderlijk plat. 
5. Verdeel borst- en pootvlees in ‘culinaire’ stukken. 
6. Dep het netvet droog en leg een stuk op een 

snijplank. 
7. Leg hierop een stuk borstvlees, verdeel hier wat 

piperade over, vouw het vlees als een envelop dicht, 
verdeel dan wat van de Byaldi op de bovenzijde van 
het vlees en vouw het netvet eromheen. N.B.  Niet 
meer van het netvet gebruiken dan nodig is, de 
dikke vetaders proberen te vermijden. Het vet moet 
tijdens het bakken wegsmelten. 

8. Doe hetzelfde met het pootvlees, maar rol dit met 
het netvet op tot worstjes. Zorg dat de laagjes Byaldi 



ingrediënten grof gesneden en daarna 
gebakken. Maar in een Confit Byaldi in 
de versie van Thomas Keller worden 
de groenten in dunne plakken 
gesneden en in de oven gegaard met 
twee sauzen: onderop de piperade en 
bovenop de vinaigrette. In de 
tekenfilm Ratatouille wordt de byaldi 
van Keller bereid. Zie ook YouTube. 

 
 

mooi bovenop het vlees liggen.  
9. Bak de pakketjes en de worstjes goudbruin in de 

olijfolie. N.B. niet te heet, anders gaat het netvet 
stuk. Maar het vet moet wel weggeschroeid zijn ivm 
de smaak. 

10. Breng de worstjes met pootvlees over in een 
gastronormbak en bak af in een oven van 160º in ± 
30 minuten. 

11. Bak de pakketjes met borstvlees af in een oven van 
175º in ± 12 minuten. N.B. Zorg dat 
worstjes/pakketjes allemaal even dik zijn zodat 
e.e.a. gelijktijdig klaar is. 

 
Saus 
1. Hak (een deel van ) de karkassen in stukken en zet 

aan in de olijfolie. 
2. Laat goed bruin worden, giet de olie af en deglaceer 

met de rode wijn. 
3. Laat de wijn verdampen en doe 2½ dl. fond erbij. 
4. Laat dit indampen. 
5. Doe de fijngesneden groenten erbij en roer goed 

door. 
6. Doe de resterende fond erbij en laat zo lang mogelijk 

trekken. 
7. Zeef en laat inkoken tot sausdikte. Houd warm. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Rechauffeer de overgebleven Byaldi. 
2. Verdeel over de borden. 
3. Snijd de pakketjes diagonaal door. 
4. Snijd de uiteinden van de worstjes en snijd ze ook 

diagonaal door. 
5. Zet de pakketjes en de worstjes op de Byaldi en 

verdeel over de borden ( ½ pakketje + ½ worstje pp). 
6. Nappeer met de saus. 

 
 
Appelsorbet met uienjam, gemberpudding en pepertuile 

Ingrediënten 15 personen 
 
Appelsorbet 

 1,5 kg. frisse appels 

 250 gr. suiker 

 sap van 1 citroen 

 1 dl.  Calvados 

 3 gr. zout 

Appelsorbet 
1. Snijd de appels in kwarten en verwijder de 

klokhuizen. Snijd de kwarten in schijfjes. Laat de 
schil eraan. 

2. Doe alle ingrediënten muv de glucosestroop in een 
kom en roer om zodat de appelschijfjes gecoat 
worden. 

3. Verdeel over (4) vacuümzakken.. 
4. Vacumeer en laat 1 uur in water van 90º garen. 



 50 gr. glucosestroop 
 
Pepertuile 

 50 gr. glucose 

 50 gr. fondant 

 125 gr. isomalt 

 zwarte peper 
 
Uienjam 

 300 gr Spaanse (witte) 
uien 

 300 gr. water 

 90 gr. glucose 

 60 gr. suiker 

 3 gr. zout 
 
Gemberpudding 

 500 gr. water 

 125 gr. suiker 

 4 gr. zout 

 sap van ½ citroen 

 12 gr. agar-agar 

 20 gr. geraspte verse 
gember 

 olijfolie 
 
Kaassaus 

 200 gr. jonge kaas 

 50gr. Taleggio kaas 

 300 gr. melk 
 
Garnering 

 kleine muntblaadjes 

5. Pureer in de Magimix tot helemaal glad. 
6. Druk door een zeef, verwarm de glucosestroop in 

een pannetje zodat ze vloeibaar wordt en meng de 
door de appelmassa. Breng over in de ijsmachine en 
draai er sorbet van. 

 
Pepertuile 
1. Weeg de ingrediënten direct af in een steelpannetje. 

Gebruik de tarra-functie van de weegschaal –
doorwegen. N.B. De glucosestroop met een natte 
lepel uitscheppen dan gaat het wat makkelijker van 
de lepel af. 

2. Zorg dat alles klaarstaat voordat je de suiker begint 
te verwarmen, werk snel, de massa is taai en kan 
maar kort bewerkt worden.  

3. Smelt glucose, fondant en isomalt tot 120º. Gebruik 
een digitale thermometer.  

4. Giet in een dun laagje op een siliconenmat, dek 
direct af met een tweede siliconenmat en rol de 
suiker zoveel mogelijk uit. Laat afkoelen tot hard. 
Verwijder de bovenste siliconenmat en bevries de 
suiker gedurende minimaal een half uur.  

5. Maal pulserend (!!!) in de Magimix tot poeder. Door 
het draaien wordt de suiker weer warm en wil weer 
gaan klonteren. Zo kort mogelijk draaien en direct 
over doen in een zeef. 

6. Leg een siliconenmat op een omgekeerd bakblik 
zodat de mat vlak ligt. 

7. Zeef de poeder in een niet te dik laagje op de 
siliconenmat en maal er flink wat peper over. Als je 
toch klontjes hebt, kun je deze ook met een lepel 
raspen door de zeef. 

8. Laat het in een oven van 180ºin 2 minuten smelten 
en doorzichtig worden. N.B. zet de plaat boven de 
ventilator in de oven. 

9. Laat afkoelen en breek in grove stukken. 
 
Uienjam 
1. Snijd de uien in stukjes van 1 cm. 
2. Spoel ze 3x af met water 
3. Breng alle ingrediënten over in een pan en laat 2 uur 

zachtjes koken. 
4. Zeef, vang het vocht op, laat inkoken tot stroop en 

giet die over de uien. 
 
 
 



Gemberpudding 
1. Kook alle ingrediënten (behalve de olijfolie) 2 

minuten, zet in de koeling en laat afkoelen tot stijf. 
N.B. de pudding mag wel naar gember smaken. 

2. Breng over in de Magimix draai met wat olijfolie tot 
glad. 

3. Zet weer in de koeling tot gebruik. 
 
Kaassaus 
1. Rasp de kaas in een kom. 
2. Breng de melk aan de kook en giet over de kaas. 
3. Draai in de Magimix tot de kaas helemaal is 

opgelost en laat afkoelen. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Verdeel sorbet, pudding, jam en saus over de 

borden. 
2. Steek stukken tuile in de sorbet en de pudding. 
3. Strooi er wat blaadjes munt over. 

 
 


