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Fotoblad

Amuse: Tempura van zeekraal met kurkuma en

oester-crème

Voorgerecht: Compositie van kalfstartaar,

salade van kreeft en tomaat

Sorbet: Cranberry-champagne sorbetTussengerecht: Scampi-soufflé op zwarte pasta

met Noilly Pratsaus

Nagerecht: Chocolade crème, bosbessen,

kumquat en kamille-sinaasappelsorbet

Hoofdgerecht: Hertenbiefstukjes met pastinaak,

rode biet met saus van gerookte thee 
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M e n u
Met dank aan de:   3de vrijdagavond Brigade

Tempura van zeekraal met kurkuma en oester-crème

Compositie van kalfstartaar, salade van kreeft en tomaat

Scampi-soufflé op zwarte pasta met Noilly Pratsaus

Cranberry-champagnesorbet

Hertenbiefstukjes met pastinaak, rode biet met
saus van gerookte thee en chocolade

Chocolade crème, bosbessen, kumquat en
kamille-sinaasappelsorbet

     Bij 1 eetl., 1 koffiel. en/of 1 theel. leest u altijd: ‘1 afgestreken (eet-/koffie-/thee-) lepel ’, tenzij anders staat vermeld !

©   Cuisine Culinair West-Brabant    te   Oud Gastel2



November  2016
Receptuur bestemd voor 12 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

Tempura van zeekraal met kurkuma en oester-crème

Tempura van zeekraal met kurkuma en 
oester-crème Amuse

Benodigdheden Bereidingswijze

Platte, zwarte borden gebruiken.

700 gr. totaal gewicht verse, platte
 Zeeuwse oesters mét schelpen

Zet 12 zwarte borden naast uitgiftebalie klaar. 

Leg een fijne zeef over een glazen schaal en leg daar een
neteldoekse lap in. Open de oester voorzichtig met een
oestermes aan de smalle achterkant boven de zeef. Niet
wrikken met het mes! Vang het vocht op. Snijd de spier
door waarmee de oester zich aan de schelp vasthoudt en
haal het schelpdier eruit. Verwijder met een scherp mes
de spier van het onderste oesterdeel. Leg de oesters
terug in het gezeefde oestervocht en zet ze in de koeling.
Bewaar de oesterschelpen.

100 gr. tempura meel (gemaakt    
van kleefrijst)

1 ½ dl. water

Meng voor het tempura beslag het tempura meel met een
staafmixer door het water. Zet het mengsel in de koeling.

120 gr. gerookte pancetta Snijd de pancetta in blokjes van 2 cm. Laat die in een
pannetje op een laag vuur zweten. Laat zo het vet er uit
smelten, maar NIET bakken.
Houd het pancetta vet apart.

150 gr. zeekraal Verwijder de slechte stukjes van de zeekraal.
Maak dan 12 porties en zet die in de koeling.

Z.O.Z.
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60 gr. schoongemaakte oester
   (zie boven)

70 gr. oestervocht (zie boven)
20 gr. gesmolten pancetta vet

   (zie boven)

Pureer de schoongemaakte oesters mét het oester-
vocht. Klop dit, op kamertemperatuur, met het uitgebak-
ken pancetta vet om tot een mooie egale saus. Zeef het
en laat het verder in de koeling afkoelen.

2 aardappelen
wat room

Kook de aardappelen gaar. Pureer ze met wat room.

takjes zeekraal (zie boven)
tempurabeslag (zie boven)
aardappelpuree

12 oesterschelpen (zie boven)
oester-crème (zie boven)
kurkumapoeder 
   (= Indiase geelpoeder)

Serveren
Verhit de kleine frituurpan tot 175º C.
Haal de takjes zeekraal door het tempurabeslag
en leg ze gelijk in de frituurpan. Ze mogen elkaar

tijdens het bakken NIET raken want dan gaan ze kleven.
Laat ze op keukenpapier uitlekken.
Leg op elk zwart bord een klein dotje aardappelpuree en
zet daar een oesterschelp op. 
Vul de schelp met de oester-crème.
Bestrooi het bord met wat kurkumapoeder.
Serveer het direct uit.
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Compositie van kalfstartaar, salade van

kreeft en tomaat

Compositie van kalfstartaar, salade van
kreeft en tomaat                                                   Voorgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Diepe borden gebruiken.

120 gr. zwarte olijven (zonder pit)
2 dl. olijfolie

Begin direct met de olijven en de
tomatenfond!

Zet 12 diepe borden bij de uitgifte balie.

Verwarm een oven voor tot 80º C.
Snijd de olijven in tweeën, leg ze op een bakplaat en laat
ze ca. 2 uur in de oven drogen. Laat ze afkoelen en maal
ze, samen met de olijfolie, in een keukenmachine fijn.

1 ½ kg. tomaten, in stukken
6 dl. witte wijn
3 teentjes knoflook, in kwarten
3 laurierblaadjes
8 takjes tijm

25 druppels tabasco
100 gr. tomatenketchup (Heinz)

1 dl. crème de cassis
1 dl. sushiazijn
1 liter water

10 gr. agar-agar

Doe, voor de tomatenfond, de tomaten, witte wijn,
knoflook, laurierblaadjes, tijm, tabasco, tomatenket-
chup, crème de cassis, sushiazijn en 1 liter water in
een snelkookpan tegen de kook, sluit met het deksel af
en laat het ca. 45 minuten gaan. Passer het door een
met een neteldoekse lap beklede fijne zeef. Kook het tot
1 liter in. Meng de agar-agar met de warme bouillon en
kook die nog even op. Laat het, soms roerend, afkoelen.
Draai, als de soep afgekoeld is, deze nog een keer door
de keukenmachine, zodat de gelei niet te hard opstijft.

2 ui, kleingesneden
250 gr. winterwortel, kleingesn.
200 gr. wit van de prei, kleingesn.

4 takjes peterselie, kleingesn.
2 blaadjes laurier
3 liter water (of meer)

Maak een groentefumet van de ui, winterwortel, prei,
peterselie en laurier. Voeg zoveel water toe dat een
kreeft net onder zal staan. Trek de fumet ca. 15 minuten.
Breng de fumet aan de kook, doe de kreeft met de kop
naar beneden in de pan.                                         Z.O.Z.
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2 kreeften, elk ca. 600 gram Leg er gelijk het deksel op. Laat de kreeft 7 minuten in de
kokende fumet. Laat de kreeft, buiten de pan, afkoelen.
Doe hetzelfde met de 2de kreeft. Haal het vlees en de
hele scharen uit het pantser. Snijd het staartvlees klein.
Zet de scharen en wat mooie staartstukjes apart.

1 plakje bladerdeeg (15x15 cm.)
2 eetl. olijf-tapenade (zie boven)

Verwarm een oven voor tot 160º C.
Smeer het ontdooide plakje bladerdeeg in met de olijf-
tapenade, rol het op en verpak het strak in plasticfolie.
Leg het 1 uur in de vriezer. Pak het uit en snijd er 12
dunne plakjes van. Leg deze koekjes tussen 2 vellen bak
papier, verzwaar de bovenkant met bv een braadslede en
bak ze in 10 minuten in de voorverwarmde oven af.
Laat ze afkoelen. 

reepjes gekonfijte citroen,
½ gele paprika
½ courgette, alleen de schil
½ komkommer, alleen de schil
4 partjes gedroogde tomaat, op

   olie, gedept en fijngesneden
   fijngesneden

2 eetl. olijfolie, extra vierge
zout, peper uit de molen

Snijd van de helft van de gewassen citroen de schil,
zonder het wit, af. Doe de suiker en het water in een
pannetje en breng het aan de kook. Voeg de citroenschil
toe en laat het 10 minuten, tegen de kook aan, gaan.
Laat afkoelen. Snijd de gele paprika, de schillen van de
courgette en de komkommer, de gedroogde tomaat
en de gekonfijte citroenschil in zeer kleine blokjes en zet
die door het kleingesneden kreeftenvlees. Maak het met
de olijfolie aan en breng op smaak met zout en peper.

350 gr. kalfshaas
2 kleine augurken, fijngesneden
2 theel. kappertjes, fijngesneden
1 sjalot, fijngesneden
8 stengels bieslook, fijngesneden
2 eierdooiers

20 gr. tomatenketchup (Heinz)
2 eetl. olijfolie
2 theel. Franse mosterd
2 eetl. mayonaise

zout, peper uit de molen

Maak een mooie tartaar door de kalfshaas met 2 goed
scherpe messen fijn te hakken.
Maak het vlees met de fijngesneden augurk, kappertjes,
sjalot, bieslook, eierdooier, tomatenketchup, olijfolie,
Franse mosterd en de mayonaise aan.
Breng het met zout en peper uit de molen op smaak.

6 plakjes rauwe ham
wat geklaarde boter

Serveren
Maak met een steker van 6 cm. Ø een mooi rond
tartaartje op het midden van elk koud bord. Zet
daaromheen een steker van 10 cm. Ø en schenk

daarin de koud, lobbige tomatenbouillon. Leg de
kreeftensalade op het tartaartje met daartegen een
bladerdeegkoekje. Verdeel over de kreeftensalade een
‘roosje’ van een half plakje ham. Maak het af met de
apart gezette blokjes kreeftenschaar en -staart. 
Druppel er wat geklaarde boter omheen.
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Scampi-soufflé op zwarte pasta met Noilly Pratsaus

Scampi-soufflé op zwarte pasta met
Noilly Pratsaus Tussengerecht

Benodigdheden   Bereidingswijze

Ronde, warme borden gebruiken.

150 gr. Italiaanse harde bloem
   (durum of grano duro)

1 heel ei, losgeklopt
1 eierdooier

10 gr. zout
30 ml. olijfolie

6 gr. inktvis inkt

Zet 12 ronde borden in de warmkast.

Strooi voor de zwarte pasta de bloem in een bergje op
een schoon en glad werkvlak. Maak een kuiltje in het
midden; voeg het ei, eierdooier, zout, olijfolie en de
inktvis inkt toe. Roer het ei met een vork los en meng,
in een ronddraaiende beweging, beetje bij beetje het
meel erbij. Gebruik een hand om te mengen en een
hand om het meel bijeen te houden.
Kneed het deeg 5 tot 10 minuten door het steeds met de
muis van uw hand van u af te duwen en snel weer met
de vingers terug te halen zodat het dubbel klapt.
Vorm een bal. Het deeg is goed als u met uw vinger in
de bal drukt en het deeg direct weer terugveert. Laat het
minstens 30 minuten in de koeling rusten.

4 kleine sjalotjes
1 dunne prei, 5 cm. van het wit

100 gr. schoongemaakte venkel
1 stengel sereh citroengras
6 stelen basilicum
4 eetl. olijfolie
1 dl. Noilly Prat
4 dl. visfond
4 dl. room

Maak intussen de saus: Hak de sjalotjes zéér fijn. Snijd
het wit van de prei zéér fijn. Snijd de venkel in zéér
fijne blokjes. Hak het sereh citroengras in kleine stukjes
en hak de basilicumstelen klein.
Bak alles in de olijfolie zachtjes aan en blus het met de
Noilly Prat. Voeg de visfond toe en laat het inkoken.
Voeg de room toe en laat de saus verder tot de ge-
wenste dikte inkoken. Zeef de saus. Breng ze op smaak
met zout en peper uit de molen.                       Z.O.Z.   
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Voor de garnalenbouillon:
garnalen pantsers (zie boven), +
fijngeslagen kreeften-pantsers
(van voorgerecht)

½ visbouillonblokje
4 dl. water

Doe de garnalen- en kreeftenpantsers met het halve
visbouillonblokje en het water in een niet te grote pan
en breng het aan de kook. Laat het al roerend ca. 10
minuten gaan.
Verwarm een oven voor tot 180º C.

zout ● Maak de pastamachine op de werkbank vast.
Begin met de rollers in de breedste stand. 
Neem een stuk deeg ter grootte van een ei (bewaar de rest
in huishoudfolie), voer het deeg door de rollers, vouw het
dubbel, draai het een kwart slag en voer op deze manier
het deeg enkele keren door de machine.
Nu het deeg niet meer vouwen en de stand van de rollen
steeds 1 stap dichter bij elkaar brengen. Ga door tot de
gewenste dikte is bereikt. Snijd van elk vel spaghetti en
hang deze op om te drogen.
Zet een grote pan met water en iets zout op het vuur en
breng het aan de kook. Voeg de spaghetti toe en als het
water weer kookt de spaghetti 10 tellen laten gaan.
Giet de spaghetti nu direct af. 

375 gr. gepelde scampi’s
   (in 275 + 100 gr. verdeeld)

1 scheut Franse cognac
1 dl. olijfolie
4 dl. room
4 eieren

zout, peper uit de molen
boter om in te vetten

Doe 275 gr. gepelde scampi’s met de garnalen- of vis-
bouillon, een scheut Franse cognac, olijfolie, room en
de eieren in een keukenmachine en pureer het tot een
gladde massa. Snijd de 100 gr. gepelde scampi’s in
kleine blokjes en spatel die door het roommengsel. 
Breng op smaak met zout en peper uit de molen.
Vet ca. 45 minuten vóór het uitserveren 12 soufflé
vormpjes met wat boter in. Zet deze in een braadslee en
schenk er zoveel kokend water bij tot de vormpjes er tot
3/4 in staan. Zet de braadslee in de voorverwarmde
oven. Bak de soufflés in de voorverwarmde oven in ca.
40 minuten af.

3 eetl. tomatenvlees, in blokjes
   gesneden

1 ½ eetl. fijngesneden basilicum-
   blaadjes

Serveren
(nu snel werken zodat de soufflés niet inzakken)
Zet de soufflé-bakjes uit de oven op de borden.

Verdeel de warme pasta over het midden van elk warm
bord. Monteer de saus erbij en garneer de pasta met de
tomatenblokjes en de fijngesneden basilicum-
blaadjes.
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Cranberry-champagne sorbet

Cranberry-champagnesorbet Sorbets

Benodigdheden Bereidingswijze

Koude champagnecoupes gebruiken

1 fles demi-sec champagne
   (zet 4 dl. apart)

300 gr. suiker
1 theel. glucosestroop

500 gr. cranberries, vers of
   diepvries

1 theel. citroensap
1 heel kaneelstokje
1 eiwit, stijfgeslagen

Zet 12 champagnecoupes in de vriezer.

Doe 3 dl. demi-sec
champagne,
suiker,
glucosestroop,
cranberries,
citroensap en het
kaneel-stokje in
een pan en breng
het aan de kook.
Laat het even goed
doorkoken tot alle
suiker is opgelost
en de cranberries
gebarsten zijn.
Haal de pan van
het vuur en laat de
massa hierin
afkoelen. Verwijder
het kaneelstokje.
Draai de afgekoel-
de massa 30 seconden in de blender.
Giet de massa door een fijne zeef in een r.v.s. bak.
Druk de cranberry-pulp in de zeef nog even goed aan.
Laat het vocht in de koeling flink afkoelen.
Draai er in een sorbetière een mooi sorbetijs van.
Voeg halverwege de draaitijd het stijfgeslagen eiwit toe.

4 dl. demi-sec champagne
   (zie boven)

Serveren
Schep het sorbetijs in de koude champagne-
coupes. Verdeel de rest van de demi-sec cham-
pagne over de champagnecoupes en serveer

het direct uit.

©   Cuisine Culinair West-Brabant    te   Oud Gastel 9



November  2016
Receptuur bestemd voor 12 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

Hertenrugfilet met pastinaakwortel, rode biet en saus

van gerookte thee en chocolade

Hertenbiefstuk met pastinaak, rode biet
en saus van gerookte thee en chocolade Hoofdgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Grote warme borden gebruiken. Zet 12 grote borden in de warmkast.

5 rode bieten
3 dl. rode bietensap

wat arrowroot
250 gr. champignons

½ dl. Anisette likeur
zoet/zuur van: 2 eetl. water,
   2 eetl. witte wijnazijn en
   2 eetl. suiker

12 zilveruitjes
wat extra vierge olijfolie

Snijd op de snijmachine van 2 of 3 rode bieten 12 
plakjes van ca. ½ cm. dik (maak na gebruik de snijmachine

schoon). Steek daar met een steker 60 rondjes van 2 ½
cm. Ø uit. Snijd van de overgebleven bieten met een mes
36 ‘rots-vormpjes’ (naar eigen idee). Verwarm de rondjes
en de ‘rotsjes’ zachtjes in het bietensap met wat
arrowroot tot ze warm zijn en mooi glimmen. Snijd de
champignons in vieren en blancheer ze in kokend water
met wat Anisette likeur. Leg ze daarna in het zoetzuur-
mengsel van water, witte wijnazijn en suiker.
Snijd de zilveruitjes in tweeën en stoof ze, samen met
de paddestoelen, licht in extra vierge olijfolie aan.

200 gr. bakbloedworst Verwarm een oven voor tot 180º C.
Snijd de bakbloedworst in heel dunne plakjes.
Laat deze plakjes ca. 12 minuten in de voorverwarmde
oven ‘drogen’. Draai ze na 6 minuten om. Steek er daar-
na met een klein stekertje rondjes van ca. 3 cm. Ø uit.

1 bos peterselie, zonder stelen
wat zout

Blancheer voor de peterselie coulis de peterselie nét
gaar en blender deze helemaal glad tot een coulis. Breng
deze coulis op smaak met wat zout.                     Z.O.Z.
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5 pastinaken
1 grote aardappel
4 dl. room
4 dl. kippenbouillon

zout + 1 scheutje olijfolie

Schil voor de pastinaakpuree de pastinaken en de aard-
appel en kook deze met de room, kippenbouillon en
wat zout gaar. Blender het met ‘zo min mogelijk vocht’.
Voeg aan de puree een scheut olijfolie toe.
Verdeel de pastinaakpuree in drie parten.
Laat één part wit.

1/3 deel pastinaakpuree
peterselie coulis (zie boven)

Voor de groene variant: Zet 1/3 deel van de pastinaak-
puree met de helft van de peterselie coulis aan. Doe de
witte en de groene puree elk in een plastic spuitzak.

1/3 deel pastinaakpuree
5 gr. agar-agar
1 dl. room

Breng voor de pastinaakgelei het laatste 1/3 deel
pastinaakpuree, samen met de agar-agar en de room
aan de kook. Stort deze massa op een plaat dun uit.
Laat het opstijven. Steek er met een steker van
6 cm. Ø 12 rondjes uit. Steek daar vervolgens
met een steker van 2 cm. Ø een concentrisch
rondje uit. (Let op: de 6 cm. Ø plak is zéér breekbaar).

4 dl. wildfond
3 gr. lapsang chouchong

   (= gerookte thee)
5 gr. bittere chocolade

wat olijfolie
paar klontjes koude boter

12 hertenbiefstukjes à 120 gr. elk
zout, peper uit de molen

Laat de wildfond met de gerookte thee ca. 20 minuten
zachtjes trekken. Zeef de theeblaadjes uit de fond en
voeg de chocolade en de olijfolie toe. Monteer de saus,
net voor het uitserveren, met de koude boter.
Bak de hertenbiefstukjes (eerst zouten en peperen) op een
hoog vuur kort maar flink, om en om, in de olijfolie.
Laat ze dan 10 minuten afgedekt rusten.
Haal de geglaceerde bietschijfjes en -rotsjes uit het 
bietenvocht.

champignons (zie boven)
zilveruitjes (zie boven)

1 doosje Tahoon Cress
   (Koppert Cress)
bloedworst chipjes (zie boven)
hertenbiefstukjes (zie boven)
wat olijfolie

Serveren
Leg nét boven het midden van een groot warm
bord het peterseliewortel gelei rondje. Leg een
lijn van 5 ronde bietplakjes en 3 bietrotsjes dwars

over het bord. Spuit 5 witte pastinaakpuree dotjes en 3
groene pastinaakpuree in lijn op het bord. Top 2 witte
dotjes af met wat groene pastinaakpuree. Garneer verder
met paddestoeltjes, zilveruitjes en blaadjes Tahoon
Cress. Leg op elk groen dotje 1 bloedworst chipje.
Plaats de getrancheerde hertenbiefstukjes op het bord.
Nappeer er de saus over en omheen. Leg wat olijfolie in
de uitsparing van de groene pastinaakgelei.
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Chocolade crème, bosbessen, kumquat en kamille-

sinaasappelsorbet

Chocolade crème, bosbessen, kumquat
en kamille-sinaasappelsorbet Nagerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Koude  borden gebruiken.

1 ½ blaadje gelatine
6 ½ dl. room

45 gr. water
70 gr. suiker

3 gr. zout
5 gr. agar-agar

285 gr. melkchocolade (44 %)
35 gr. glucose

Zet 12 borden in de vriezer.

Week voor de crème van chocolade de gelatine in ruim
koud water. Kook de room met het water, suiker en het
zout op. Voeg de agar-agar toe en roer het mengsel
goed door. Smelt de melkchocolade au bain-marie.
Schenk een gedeelte van de room door de gesmolten
chocolade en roer het mengsel opnieuw goed door. Doe
dit mengsel terug in het roompannetje. Voeg de glucose
toe en kook dit mengsel dan gedurende 2 minuten, al
roerend, op. Haal het pannetje van het vuur en voeg de
uitgeknepen gelatine toe. Stort het chocolademengsel op
een stortplaat of marmer keukenblad en strijk het tot een
plak van ca. 1 cm. dik uit. Laat deze plaat 60 minuten
afkoelen. Steek er 8 rondjes van 12 cm. Ø uit.

100 gr. witte suiker
200 gr. boter

snufje zout
300 gr. bloem

20 gr. cacaopoeder
bloem, om te bestuiven

Verwarm een oven voor tot 160º C.
Zet voor de chocolade koekbodem de witte basterd-
suiker, boter en zout. Kruimel het daarna met de bloem
en cacaopoeder goed door elkaar. Laat het 30 ca. min.
rusten. Rol het deeg uit tot een dikte van 5 mm.  op een
met bloem bestoven aanrecht. Steek daar 12 rondjes
van 12 cm. Ø uit en leg die op een bakplaat op een seal
plaatje.                                                                  Z.O.Z.
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Zo nodig overgebleven deeg opnieuw uitrollen. Bak het
deeg in de voorverwarmde oven in ca. 15 minuten af.

3 ½ dl. vers sinaasappelsap
2 zakjes kamillethee

Pers voor de sinaasappel-kamillesorbet de sinaasappel-
en uit tot u 3 ½ dl hebt. Hang daar de zakjes kamillethee
in en laat het 1 uur trekken.

1 blaadje gelatine
110 gr. suiker

Week intussen de gelatine in koud water. Verhit wat sap
en los daar de suiker en de gelatine in op. Voeg al het
sap weer samen en draai er in de sorbetière een mooi
sorbetijs van. Zet het ijs in een bakje in de vriezer.
Als het ijs goed stevig is steekt u er met een Parisienne
boortje ter grootte van een meloenbolletje 36 bolletjes ijs
uit. Leg deze op huishoudfolie terug in de vriezer tot
gebruik.

40 gr. chocolade 70% (van reep) Smelt de gebroken chocolade reep au-bain-marie.

5 kumquats (in rondje)
2 dl. water

150 gr. suiker
150 gr. water

3 gr. anijszaad
1 steranijs

Snijd uit de kumquats 26 evengrote schijfjes. Blancheer
de schijfjes 3 x in 2 dl. kokend water. Breng voor het
konfijten de 150 gr. suiker, 150 gr. water, anijszaad en
de steranijs aan de kook. Voeg de geblancheerde kum-
quat-schijfjes toe en zet het geheel tot gebruik apart.

150 gr. sinaasappelsap
75 gr. suiker
12 stuks bosbessen

Kook het sinaasappelsap met de suiker tot een
karamel. Laat dit tot 50º C. afkoelen en voeg dan de
bosbessen toe. Zet het apart en laat het verder afkoelen

120 gr. zwarte bessen coulis
60 gr. verse bosbessen
30 gr. water
30 gr. sushi azijn

3 gr. agar-agar
18 gr. olijfolie

Doe voor de gel van zwarte bessen de zwarte bessen
coulis, bosbessen, water en sushi azijn in een pan en
breng het aan de kook. Voeg de agar-agar toe en laat
het 1 minuut doorkoken. Laat het afkoelen.
Eenmaal koud in een blender opdraaien tot een gladde
massa. Voeg op het laatst de olijfolie toe.

12 plakken chocolade crème
   (zie boven)
sorbetijs (zie boven)
kumquats (zie boven)
bosbessen confituur (zie boven)
zwarte bessen gel (zie boven)

1 bakje Shiso Green

Serveren
Plak de koekbodem op het midden van het koude
bord met wat zwarte bessen gel. Plaats een plak
chocolade crème precies op de koekbodem.

Verdeel 3 bolletjes sorbetijs, 3 schijfje kumquat, con-
fituur van bosbessen en toefjes zwarte bessen gel
over de chocolade crème. Garneer deze verdeling met
wat Shiso Green blaadjes.
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