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September 2022 
 

Langoustine/Ponzu/Zeewier 
 

Mosselen/saffraan 
 

Artisjok/Pasta/Pistache  
 

Eend/Ui/Vlier 
 

Citroen/Rood fruit/Citroen 
 
 
 
Wijnen: 
 
Voorgerecht: Touraine, Sauvignon, Domaine de Marcé, 2020.   
Tussengerecht1: geen 
Tussengereht 2: Grüner Veltliner, Röschitz, Beyer Weingut, 2019.   
Hoofdgerecht: Charme d’été, Famille Bour, Grignan-les-adhemar, 2020.   
Nagerecht: Moscato d’asti, Martini  
 

 

Receptuur van het voorgerecht en 1e tussegerecht zijn afkomstig van Cheflix. 2e 
tussengerecht komt van ‘’vier seizoenen’’  van Sanne Vogel. Hoofdgerecht en nagerecht zijn – 
deels bewerkt -  overgenomen van de zusterclub uit Almere. (september 2021) 
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Langoustine/Ponzu/Zeewier 

Ingrediënten. 

Langoustines 
10 st langoustines 

Zeewier 
4 st limoenen 
40 g gedroogd zeewier 

Ponzusaus 
40 g bieslook 
40 g sjalotten 
300 ml ponzusaus 
40 g zout 
100 ml witten wijn 
300 ml Katsubushi of 
appelazijn 
2 el olijfolie 
400 g boter 

Langoustines 
1. Verwijder de scharen van de langoustines, deze kun je gebruiken om bijvoorbeeld 

Bisque te maken. 
2. Halveer de langoustine in de lengte en verwijder het darmkanaal. Laat het 

hersengedeelte zitten, dit bevat veel smaak. Leg de langoustines vervolgens in de 
koelkast. 

Zeewier 
3. Doe het zeewier in de vijzel en maal fijn. Voeg vervolgens het zout toe en meng 

samen met het fijngemalen zeewier.  
4. Halveer de limoen en strooi het mengsel van zeewier en zout over de rand. Het is de 

bedoeling dat de limoen hetzelfde effect krijgt als een margarita glas die besprenkeld 
is met zout. 

Ponzusaus 
5. Pel de sjalotten en snipper fijn. Verhit een scheut olijfolie in een pannetje en fruit 

hierin de sjalot aan.  
6. Blus vervolgens af met de witte wijn en laat op middelhoog vuur tot de helft inkoken. 

Voeg daarna de azijn en de ponzu toe en laat nog kort inkoken.  
7. Voeg de koude boter in delen toe aan het mengsel in de pan. Blijf constant roeren 

met de garde tot je een mooie gladde beurre blanc hebt. Zet dan het vuur uit en laat 
de saus staan. 

8. Smeer een beetje van de beurre blanc op het vlees van de gehalveerde langoustines. 
Leg vervolgens de langoustines met de schaalkant in de grillpan. Smeer de 
langoustine weer in met de beurre blanc wanneer de saus helemaal is opgenomen. 
De langoustines zijn gaar wanneer het vlees warm is en de saus borrelt in de schaal. 
Haal dan de langoustines uit de grillpan en laat deze kort rusten. 

9. Snijd de bieslook fijn. Roer de beurre blanc kort door en voeg de bieslook toe.  
 

Presentatie 
10. Leg de 2 zijdes van de langoustine tegen elkaar aan zodat het weer 1 hele langoustine 

wordt en leg deze op het bord. Serveer het gerecht met de limoen met zeewierzout 
en de romige beurre blanc. 

 
Zie ook: https://www.cheflix.com/nl/masterclasses/video/gegrilde-langoustine-met-
ponzu-en-zeewier  

https://www.cheflix.com/nl/masterclasses/video/gegrilde-langoustine-met-ponzu-en-zeewier
https://www.cheflix.com/nl/masterclasses/video/gegrilde-langoustine-met-ponzu-en-zeewier
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Mosselsoep met saffraan en wijn 
 

 
Ingrediënten 
 
Mosselen 
3 kg mosselen in de schelp 

2 el olijfolie   

2 ui 

2 teen knoflook 

2 stengel bleekselderij

  

300 ml witte wijn  

60 g boter   

2 prei (witte deel)    

1 venkel   

1200 ml visbouillon  

1 tl saffraandraadjes  

200 ml room   

zout en peper 

croutons 
½ oud brood  
2 tn knoflook 
geraspte kaas(optie) 
olijfolie 
Peper 
zout  
  

Presentatie 
10 st bieslook 

 
Mosselen: 

1. Was de mosselen en verwijder kapotte exemplaren. 
2. Snij de ui, knoflook en bleekselderij ( verwijder van de bleekselderij de draden)  grof. 
3. Verwarm de olie in een kookpan en smoor daarin de ui, knoflook en bleekselderij op 

middelhoog vuur tot ze glazig en zacht zijn geworden. 
4. Voeg 150 ml de wijn toe en na 15 seconden de mosselen. Schud de pan flink, zet het 

vuur hoog en leg een deksel op de pan. Kook de mosselen tot ze openstaan en haal 
ze dan uit de pan. Zeef het kookvocht door een kaasdoek, zodat daarin alle eventuele 
zandresten achterblijven. Gooi de groenten weg. 

5. Haal het mosselvlees uit de schelpen en houd het apart. 
6. Snij de venkel in ringen. Smelt de boter in de pan. Voeg de prei en venkel toe en 

smoor ze op laag vuur, tot de groenten glazig, maar niet gekleurd zijn. 
7. Voeg het mosselvocht, de rest van de wijn, de bouillon en de saffraan toe en roer 

goed. Laat de soep 20-25 minuten zachtjes pruttelen. 
8. Zeef de soep, gooi de groenten weg, schenk hem terug in de pan en zet die op laag 

vuur. 
9. Meng de room erdoor en breng de soep zachtjes aan de kook. Laat hem nog 5 

minuten zachtjes pruttelen. Voeg nu het mosselvlees toe en laat de soep nog 2 
minuten doorkoken. Breng hem op smaak met zout en peper. 
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Croutons: 
10. Verwarm de oven voor op 200 graden. 
11. Snijd het brood in  brunoise. 
12. Doe de olie in een kommetje. Breng op smaak met peper, zout en gehakte knoflook. 

Voeg de blokjes brood toe en schep om zodat alles een laagje olijfolie heeft. 
13. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Leg hier de broodstukjes op. Garneer eventueel 

met geraspte kaas. Zet voor 15 min in de oven tot dat de croutons mooi knapperig en 
licht bruin zijn. 

 
Presentatie: 

14. Verdeel de soep over de borden. 
15. Snij de bieslook heel fijn. Garneer de soep met bieslook en de croutons. 
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Artisjok/Pasta/Pistache 
 

 
Ingrediënten 
 
 
Pastadeeg 
60 g kikkererwtenmeel 
1,0 tl kurkuma 
440 g pastameel 
1,0 tl zwart zout 
200 ml water 
2 el olijfolie 
 

 
Vulling 
1 tn knoflook gepoft 
560 g artisjokken op olie 
2 el gistvlokken 
200 g kikkererwten (blik) 
2 tl shiro miso 
peper en zout. 

 
Citroenolie 
1 st citroen (zest en sap) 
16 el olijfolie 
 
Presentatie 
32 tak kervel 
100 g pistachenote, gehakt 
zwarte peper 
vegan pamezaan 
 

 
Pastadeeg: 

1. Meng alle ingrediënten voor het deeg met je handen tot een stevig deeg. Maak 
eventueel je handen tussendoor nat met water als het deeg te droog blijft. Wikkel de 
deegbal in plasticfolie en laat 30 minuten in de koelkast rusten. Maak 3 stuks per 
bord. 

 
Vulling: 

2. Meng voor de vulling alle ingrediënten in een keukenmachine of vijzel tot een soort 
tapenade. De vulling moet hoog op smaak gebracht worden. 
 

Citroenolie: 
3. Meng voor de citroenolie alle ingrediënten in de keukenmachine, circa 5minuten op 

de hoogste stand. Bewaar de olie in een flesje in de koelkast. 
 

Mezzalune: 
4. Verdeel het pastadeeg in vier stukken en druk ze een beetje plat. Rol de pasta verder 

uit met de pastamachine, beginnend bij stand 1 tot stand 4. 
5. Snijd gelijke rondjes uit het deeg met een stekertje. 
6. Leg aan één zijde van de cirkel een schepje pastavulling en vouw dubbel, met de 

randjes precies op elkaar. Duw de vulling goed naar het midden en zorg dat alle lucht 
via de randjes naar buiten gaat. Druk met een vorkje inkepingen in de rand en sluit 
hiermee de mezzalune af. 

7. Zet een grote pan met water op het vuur, voeg een snuf zout toe en breng aan de 
kook. Voeg de mezzalune toe en kook in circa 1minuut gaar. 
 

Presentatie: 
8. Verdeel de pasta over vier borden. 
9. Sprenkel de citroenolie(schudden voor gebruik) erover. 
10. Garneer met de kervel, vegan parmezaan, pistachenoten en een draai zwarte peper. 
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Eend/Ui/Vlier 

 
Ingrediënten 
 

 
Eend 
5 st eendenborst 
zeezout  
plantaardige olie 
1 pot wildfond 
gegrilde uienpuree 
1 kg uien 
Japanse sojasaus 
0,5 l witte wijn 
 
Pekelwater 
18 g pekelzout 0,5 % nitriet 
1 l water 
 

 
Pommes fondant 
10 st aardappelen                               
(middelgroot) 
eendenvet 
 
Gegrilde uienpuree 
1000 g ui (schoon) 
500 ml witte wijn 
Japanse sojasaus 
 
Uienpoeder 
2 st uien 
 
 

 
Vliersaus 
500 ml witte wijn 
Sjalot 
100 g bosbessen 
wildfond  
Monin Crème de Cassis 
 
Uiennoedels 
4 st grote uien 
250 g roomboter 
eendenvet 
 
Presentatie 
bramen 
bladpeterselie 
 

 
Eendenborst: 

1. Verwarm de op oven op 200°C. Snij een ruit in het vel van de eendefilet. Bak de 
velzijde goudbruin en krokant in een droge pan. Plaats in de oven en bak de eenden 
koffertjes tot een kerntemperatuur van 50°C.  

2. Haal uit de oven en laat minimaal 10 minuten rusten op een warme plaats. 
3. Trancheer de filets. 
4. Bestrooi met zeezout. 

 
Gegrilde uienpuree: 

5. Verhit de oven tot 300°C. 
6. Kook de witte wijn in tot een stroopje. 
7. Gril de uien totdat ze aan de buitenkant volledig donker zijn. Draai ze regelmatig. 

Verwijder de buitenste zwarte schil, deze is bitter. 
8. Trek vacuüm in een vacuumzak en gaar in de stoomoven voor 45 minuten. 
9. Doe de uien en een gedeelte van het kookvocht in blender of thermomix en draai op 

80°C tot een gladde massa/stevige puree. 
10. Breng op smaak met de ingekookte witte wijn en een scheutje soja saus. 
11. Houd warm tot uitserveren. 

 
Uienpoeder: 

12. Verwarm de oven tot 300°C. 
13. Snijd de uien in ringen van 5 mm dikte. 
14. Leg de ui-ringen op een bakplaat en laat in de oven volledig zwart worden. 
15. Laat afkoelen en draai vervolgens fijn in een blender. Zeef door een bolzeefje. 
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Pommes fondant: 
16. Schil de aardappelen en steek ze uit tot een cilinder.  
17. Bak de kopse kanten van de aardappelcilinders in het eendenvet goudbruin.  

 
Bosbessenaus: 

18. Reduceer de wildfond tot sausdikte. 
19. Kook de witte wijn met de bosbessen en de sjalot tot een licht stroopje. 
20. Wrijf het geheel door een zeer fijne zeef, er mogen geen pitjes meer in zitten. 
21. Voeg de siroop en de ingekookte wildfond samen. 
22. Voeg naar smaak wat Monin cassis siroop toe en monteer eventueel met een klontje 

boter. 
 
Uiennoedels: 

23. Snijd de uien tot uienringen. 
24. Stop de uienringen samen met pekelwater in een vacuumzak. Laat zo langmogelijk 

rusten in de koeling. 
25.  Laat de boter rustig pruttelen en voeg de uienringen toe. Laat enkele minuten rustig 

stoven. 
26. Giet op een bolzeef en laat uitlekken. 
27. Breng de noedels op smaak met eendenvet. Maak er mooie strakke rolletjes van en  

reserveer deze. 
 
Presentatie: 

28. Plaats een eetlepel uienpuree  op het verwarmde bord. 
29. Leg daarnaast de getrancheerde eendenfilet en de pommes fondant.  
30. Snijd de bramen in 4 stukjes en garneer de filet. 
31. Plaats de noedels naast de eend en bestrooi met uienpoeder. 
32. Werk af met de saus en een takje bladpetersel. 
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Citroen/Rood fruit/Citroen 

 

 
Ingrediënten 
 
 
Namelake citroen 
100 ml citroensap 
2 gelatineblaadjes 
5 g glucose 
180 g witte chocolade 
200 ml room 
 
Yoghurtsneeuw 
10 ml citroensap 
25 g suiker 
250 ml magere yoghurt 
 
 
 

 
Yoghurt-citroenijs 
2 st limoenen 
1 blik gecondenseerde melk      
(400 g) 
500 ml Griekse yoghurt  
   10% vet 
75 ml room 
 
Citroenmouse 
60 ml citroensap 
2,5 st gelatineblaadjes 
25 g suiker 
50 g eiwit 
125 ml Griekse yoghurt  
 10% vet 
75 ml room 

 
Yoghurt sponscake 
10 st kartonnen bekers 
60 g amandelpoeder 
20 g bloem 
60 g suiker 
60 g yoghurtpoeder (Yopo) 
300 g eiwit 
 
Presentatie 
12 st aardbeien 
20 st bosbessen 
5 st bramen 
3 st verse munttakjes.  

 

Namelake citroen: 
1. Week de gelatine in koud water. 
2. Kook het citroensap met de glucose en los hierin de gelatine op. 
3. Voeg het mengsel toe aan de witte chocolade. Laat het geheel smelten. 
4. Koel terug tot 40°C. 
5. Klop de slagroom tot yoghurt dikte en spatel er door. 
6. Reserveer koud in een spuitzakje. 

 
Yoghurt sneeuw: 

7. Voeg yoghurt, citroensap en suiker bij elkaar. 
8. Strijk heel dun uit op een plaat. 
9. Plaats in de vriezer. 

 
Yoghurt citroenijs: 

10. Rasp de limoenen en pers ze vervolgens uit. 
11. Roer de yoghurt los met de gecondenseerde melk, citroenrasp en citroensap tot een 

glad geheel. 
12. Draai het tot ijs. 
13. Reserveer boven in de vriezer (deze heeft een lagere temperatuur!). 
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Citroenmousse: 
14. Week de gelatine in koud water.  
15. Verwarm het citroensap en los hierin de gelatine op. Koel terug tot 40°c. 
16. Roer er de yoghurt door. 
17. Klopt het eiwit met de suiker tot stevige pieken. 
18. Klop de slagroom tot yoghurt dikte. 
19. Spatel het geklopte eiwit, de slagroom en yoghurtcitroenmengsel door elkaar. 
20. Vul in kleine bolletjesmallen en reserveer koud. 

 
Yoghurt sponsecake: 

21. Maak van alle ingredienten een beslag au bain-marie. 
22. Wrijf de massa door een fijne zeef en giet dit in een kidde. 
23.  Voeg patronen toe en schud stevig voor 30 seconden. Laat zo lang mogelijk rusten in 

de koelkast. 
24. Maak een inkeping of kruis in de bodem van de kartonnen bekers. 
25. Vul kartonnen bekers voor 1/3 en zet ca 30 sec in de magnetron (300 Watt) totdat de 

bovenkant “net droog” is. 
26. Draai het bekertje met inhoud om en laat afkoelen. 

 
Presentatie: 

27. Trek met je vingers plukjes van de cake. 
28. Was alle fruit. Snijd de aardbeien in fijne brunoise. Halveer de bramen. Snij de munt 

chiffonade.  
29. Schraap en maak krullen of sneeuw van de “yoghurt sneeuw” 
30.  Maak een gekoeld bord op met de verschillende componenten. Voeg het yoghurtijs 

als laatste toe. 


