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Verklarende woordenlijst
A la minute :
Aanzweten/Suer :
Aromaten :
Bain-marie :
Blancheren :
Bouquet garni:
Brunoise :
Braiseren:
Canneleren :
Ciseleren :
Concasseren :
Decoreren:
Déglaceren :
Dégraisseren:
Dresseren:
Eminceren:
Emonder:

Fileren:
Flamberen:

Garnituren:
Geleren:
Glaceren:
Gratineren
Hatelets:
Julienne :
Liëren:
Liaison :
Marineren :
Mirepoix:
Mise en place:
Monteren

Napperen :

zo snel of zo kort mogelijk voor het serveren bereiden.
licht aanbakken met weinig vet, zonder kleuren.
smaakstoffen (aromaten), geurige kruiden.
heetwaterbad, voor het warm houden van voeding.
even de kook erover.
groente- en kruidenbundel voor het verhogen van de smaak bv. in sauzen.
in zeer kleine blokjes gesneden groenten, aardappel, enz.
smoren, gaar maken in 1 cm. vocht met de deksel op de pan.
het snijden van groefjes in b.v. een citroen.
producten in een zeer snelle op- en neergaande beweging met een mes opdelen
het in grove stukken snijden, b.v. van tomaat.
versieren, verfraaien.
het braadaanbaksel oplossen.
het ontvetten van soepen en sauzen.
het opmaken van schotels.
het in dunne plakken schaven met behulp van een mandoline of schaaf.
vroeger genoemd plisseren, veel toegepast op tomaten, deze worden ingekerfd,
kort ondergedompeld in kokend water en onmiddellijk weer gedompeld in
ijswater.
het gelijkmatig lossnijden van vlees, vis of gevogelte van graten en/of
beenderen.
het doel van flamberen is de alcohol te verbranden.
Reden: om de overheersende alcoholsmaak te verwijderen, en als
showelement in een restaurant.
Avulling voor soepen, vleesgerechten enz.
Baanvullende verfraaiing voor schotels.
het bedekken van gerechten/materialen met een gelei.
glimmend maken b.v peultjes, worteltjes.
voorzien van een bruin korstje.
sierpennen, voor decoratie en grillen.
aan dunne gelijkmatige reepjes gesneden b.v. groenten.
het binden van een vloeistof met een bindmiddel.
mengsel van eidooier en room voor het binden en verfijnen van de smaak van
soepen en sauzen.
in een vloeistof (marinade) leggen.
aan blokjes gesneden groenten voor het maken van soepen, sauzen, enz.
voorbereiden van de gerechten en de maaltijd.
Techniek 1: het binden van een warme vloeistof met klontjes koude boter.
Techniek 2: het door elkaar roeren van twee vloeistoffen (emulgeren).
Met monteren maak je een warme vloeistof dikker, de structuur zachter, de
smaak voller en de saus glanzend.
gelijkmatig met saus bedekken.
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Passeren:
Pareren:
Paneren:
Pocheren:
Pureren:
Roux:
Stoven:
Sauteren:
Singeren:

Sueren:
Trancheren :
Toerneren:

zeven.
verwijderen van pezen, zenen en vetdelen van vlees, wild, gevogelte en
orgaanvlees.
aanbrengen van een droge korst van bv paneermeel.
net onder het kookpunt gaar maken van een product.
fijn maken, puree, brei, moes.
bruin, blond of wit bindmiddel voor soepen en sauzen (bloem en boter).
gaar maken in een vloeistof, met de deksel op de pan.
kleuren en garen in hete vetstof.
de nodige hoeveelheid bloem toevoegen na het aanzweten van bijvoorbeeld een
mirepoix met als doel een bindmiddel (roux) te bekomen voor de bereiding van
soepen of sausen.
aanzweten in gesmolten, niet gekleurde boter.
in plakken snijden.
gelijkmatig van vorm, grootte en gewicht te maken van (harde)groenten,
aardappelen en champignons.
BENAMINGEN IN DE ORIENTALE KEUKEN.

Ajam: kip
Asem: in zuur (vb. citroensap)
Agar – agar: bindmiddel
Babi: varkensvlees
Bawang poetih: look
Djinten : komijn
Daun salam: laurierblad
Goela djawa : Javanais suiker
Kai: kip
Ketoembar: koriander
Klappa: gemalen kokkosnoot
Ketchap asin: zoute soyasaus
Laos: oosters kruid, dominante smaak
Nasi: rijst.
Sajur: groenten
Saté: brochette
Salam: citroenblad
Santen: kokkosmelk
Telor: ei.
Taugé: soyascheut
Udang: garnaal
Yuk: vlees

Ati: lever
Atjar: gemarineerde kruiden en groenten, zuur of zoet-zuur
Bami: deegwaar
Boembu: kruiden
Djahé : gember in poeder
Daon salem: bladkruiden in chinoise
Goela: suiker
Goreng: gebakken, gefruit
Ikan: vis (bijvoorbeeld: Pepesan ikan = gestoomde vis).
Kemerie: noten
Ketchap- manis: zoete soyasaus
Kunjit: curcuma.
Lombok: Spaanse peper
Rendang: Gearomatiseerd varkensvlees
Sambal: mengeling
Sambal brandal: Hete kruidenmengeling op basis van piment
Sambal oelek ou ulek: gehakte piment
Sereh: gedroogd citroengras
Trassi: gereduceerde garnalenpasta
Tjampur: groentenmengeling
Ve-tsin: smaakversterker (natriumglutaminaat MSG)
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Snijdtechnieken en
eenvoudige koude gerechten
Woord vooraf
Dit boek is een recepturenboek
en geen kookboek.
Alles wordt uitgelegd op een
zeer verstaanbaar niveau. Het
boek
bevat
diverse
basisrecepturen en is bedoeld
voor beginnende koks.

Inleiding
In dit hoofdstuk willen vooral de basis leggen voor koude bereidingen
en garneringen. Een eenvoudige salade, een sausje, een eerste voorgerechtje leren bereiden en presenteren, wat inzicht krijgen in kleuren en
smaken…., een eerste kennismaking dus met de keuken.

Uitsnijden van citrusvruchten

De aangegeven hoeveelheden
in dit boek zijn richtlijnen, in
de praktijk zal men kunnen
constateren dat bepaalde
hoeveelheden moeten worden
aangepast, zo is bijvoorbeeld
het ene ei de andere niet, de
ene mosterd kan pikanter zijn
dan de andere; gebruikt men
verse kruiden of gedroogde; de
verscheidenheid van bijvoorbeeld azijnsoorten, etc…
Het inschatten van de te
gebruiken hoeveelheden van
bepaalde ingrediënten zal u
worden aangeleerd in de
keukenmodules.

1
2

3

1. De kapjes afsnijden.
2. Schillen tot op het vruchvlees (zonder wit)
3. Langs de vliesjes de
partjes uitsnijden.
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Hantering groot koksmes
In de snijdende hand maakt het mes een cirkel.
Men moet er op letten dat het mes over de volle
lengte de plank raakt.
De punt van het mes mag de plank niet verlaten.

Het product wordt vastgehouden met de toppen
van de vingers naar binnen getrokken. Terwijl
men snijdt schuift men
de hand op naar achteren.
Het mes glijdt tijdens
het snijden langs de
knokkels zodat men
onmogelijk in de vingers kan snijden.

Waaiertje van augurk

1

1. Kleine augurk diagonaal snijden.
2. Het dikke gedeelte insnijden (dunne plakjes en niet los).
3. Waaier vormen door plakjes in één richting te duwen.

2
3
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Snipperen van een ui
1

2

3

4

1. Ui schoonmaken en in
de lengte halveren.
2. Dunne plakjes snijden
en niet doorsnijden bij
worteleinde.
3. Horizontaal insnijden.
4. Vanaf het puntig gedeelte overdwars zo dun mogelijk doorsnijden.

Canneleren en snijden van een citroen

1

2

1.
2.
3.
4.
5.

Een gecanneleerde citroen
Plakjes gecanneleerde citroen.
Snijden van partjes citroen.
Partjes citroen.
Insnijding voor bevestiging aan
cocktailglas.
6. Plakjes geschilde citroen.

3

4

6
5

Hoofdstuk 1: Koude gerechten

1. Kookpan met water opzetten.
2. Kroontje uit de tomaat
snijden (niet te diep).
3. Andere zijde van kruissnede voorzien (alleen vel
insnijden).
4. Tomaten ongeveer 10
tellen in kokend water
dompelen.
5. Direct daarna in koud
water dompelen.
6. Pellen.
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Emonderen van tomaten

Koken van eieren
1. Voldoende water aan de kook brengen met wat zout en scheutje azijn
(eieren moeten onder staan).
2. Eieren m.b.v. een schuimspaan (of een gaatjesbak voor grotere hoeveelheden) voorzichtig in kokend water laten zakken.
3. Als het water terug het kookpunt bereikt, de kooktijd instellen.
Hard gekookte eieren 10 minuten laten koken.
4. Daarna de eieren schrikken onder koud stromend water.
5. Eieren pellen.

Een zacht gekookt eitje
bij het ontbijt wordt gedurende 3 ½ - 4 minuten
gekookt, daarna onder
koud stromend water
geschrokken en warm
gehouden onder een
stoffen servet.
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Tomaat ‘Antiboise’ voor 4 personen
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

Tomaat voorbereiden:
Tomaten ontvellen (emonderen: zie vorige blz.).
Kapje tegenover kroontje afsnijden. Tomaat uithollen.Binnenkant
kruiden met zout en peper.
Omdraaien en laten uitlekken.Eieren koken, onder koud stromend water laten schrikken (verfrissen) en pellen.
Mayonaise bereiden.
Sla voorzichtig wassen, drogen en ontnerven.
Peterselie plukken, wassen, hakken en drogen.
Kervel plukken, wassen, hakken en drogen.
Dragonblaadjes fijn hakken.
Uien pellen en fijn snijden.
Mimosagarnituur klaarmaken:
Gehakte peterselie.
Gekookte, eiwit door bouillonzeef drukken.
Gekookt eigeel door bouillonzeef drukken.
Tomatenvulling bereiden :
Tonijn uit blik halen en laten uitlekken.
Tonijn vermengen met uien, kervel, peterselie, dragon en mayonaise.
Mengsel op smaak brengen met dragonazijn.
Op smaak brengen met zout en peper.
De tomaat vullen met het tonijnmengsel tot op 1 cm boven de rand.
Mimosa garnituur aanbrengen.
Kapje terug op de tomaat plaatsen.
Sla op bord of schotel schikken.
Tomaat op de sla plaatsen.
Op het kapje vijf stippen mayonaise aanbrengen in een rondje.
Koel serveren.

Benodigdheden

300 gr
4
½
15 gr
2
15 gr
2 dl
1 cl
15 gr
2 gr
20 st
5 cl
1 gr

Tonijn
Tomaten
Sla
Peterselie
Eieren
Kervel
Mayonaise
Azijn
Uien
Zout
Dragonblaadjes
Dragonazijn
Peper
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Vleesschotel voor 20 personen

Benodigdheden
2 kg
2
1 kg
25 gr
100 gr
100 gr
5

Vleeswaren
Sla
Tomaten
Peterselie
Uien
Aardappelsalade
Eieren
Mayonaise
1,5 l Vinaigrette
20 cl Azijn
100 gr Wortelen
10 gr Zout
3 gr
Peper
4
Citroen
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Aardappelsalade met vinaigrettesaus bereiden.
Eieren koken, verfrissen en pellen
Uien pellen en zeer fijn snijden.
Peterselie plukken, wassen, hakken en drogen.
Sla wassen, drogen en ontnerven
Tomaten emonderen en snijden.
Mayonaise bereiden of uit emmer gebruiken.
Gebonden vinaigrettesaus bereiden.
Gekookte, gerookte ham (hesp), parijse worst, boterhamworst, salami en/
of gebraad
Vleeswaren in plakken snijden
Salade op bord of schotel schikken.
Daarop de verschillende soorten vleeswaren schikken
Garneren met de sla, tomaten, eieren .
Serveren met mayonaise, vinaigrette, augurken, zilveruitjes en mosterd

De soorten vlees zijn afhankelijk van de soort maaltijd en
het budget. De dikte van de
vleeswaren is afhankelijk van
het soort vleeswaren (meestal
zo dun mogelijk).

Benodigdheden
700 gr
1
2
25 gr
75 gr
50 gr
3
7 dl
3 cl
1

1 bx

Vis
Sla
Tomaten
Peterselie
Uien
Augurken
Eieren
Mayonaise
Azijn
Citroen
Zout
Peper
Groentenmengeling
of macedoines

Er mag aardappelsalade bijgeserveerd worden.
De eenheidsmaat van een
blik groentemengeling is 4/4
(800 - 850 gr).

Vissalade voor 10 personen
1. Eieren koken, verfrissen en pellen.
2. Mayonaise bereiden.
3. Vis pocheren en terugkoelen ( of blikjes makreel openen en de vis laten
uitlekken).
4. Uien pellen en fijn snipperen.
5. Tomaten emonderen en in partjes snijden
6. Citroenen wassen, canneleren en snijden.
7. Peterselie plukken, wassen, hakken en drogen.
8. Augurken fijn snijden.
9. Sla schoonmaken, ontnerven, wassen en drogen.
10. Groentemengeling bereiden:
Groentenmengeling uit blik spoelen en drogen.
Mengen met een weinig mayonaise, gesnipperde uien, zout en peper.
11. Vis mengsel bereiden:
Uitgelekte vis mengen met uien, augurken, peterselie en mayonaise.
Kruiden met zout en peper.
Afsmaken met citroensap.
12. Sla op bord of schotel schikken.
de groentemengeling in sokkelvorm plaatsen.
Op de sokkel het vismengsel plaatsen.
Garneren met tomaat, ei, citroen, mayonaise en peterselie.
Mayonaise afzonderlijk opdienen.
of : garneren naar eigen keuze, met de bovengenoemde garnituren.
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Benodigdheden

Mosselsalade voor 20 personen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mosselen in azijn, gebruiken
Eieren koken, verfrissen en pellen.
Sla wassen, drogen en ontnerven.
Tomaten emonderen en snijden.
Peterselie plukken, wassen, hakken en drogen.
Dragonblaadjes fijn hakken.
Kervel plukken, wassen, hakken en drogen.
Gebonden vinaigrettesaus bereiden (zie verder).
Mosselen mengen met wat vinaigrette, kervel en dragon.
Sla op bord of schotel schikken.
Mosselen koepelvorming op sla plaatsen.
Napperen met vinaigrettesaus.
Bestrooien met peterselie.
Garneren met eieren en tomaten.

3 kg
2
1kg
25 gr
20 gr
1,5 l
20 cl
5

Deze bereiding kan met diepvriesmosselen of met verse
mosselen gemaakt worden.

Zeevruchtencocktail voor 20 personen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Eieren koken, verfrissen en pellen.
Mayonaise bereiden of klaarzetten.
Cocktailsaus bereiden van deze mayonaise.
Citroen wassen, canneleren en in schijfjes snijden.
Tomaten emonderen en in schijfjes snijden.
Peterselie plukken en wassen.
Sla wassen, drogen en ontnerven en snijden (ciseleren.)
Roze en grijze garnalen nazien op ongerechtigheden.
Krab- en tonijnblikken openen, laten uitlekken en ontdoen van ongerechtigheden.
10. Mosselen laten ontdooien
11. De geciseleerde sla op een bord of in voorgerechtkommetjes leggen.
De zeevruchten afzonderlijk of gemengd op de sla schikken.
12. De zeevruchten lichtjes napperen met de cocktailsaus.
13. Garneren met de eieren, tomaten, citroen en peterselie.
14. Cocktailsaus afzonderlijk serveren.
15. Zeer koel serveren.

In de handel kan men in diepvriesvorm zeevruchtenmengsels kopen.
Als je deze gebruikt voor een koude
cocktail dient men er wel voor te waken dat alle zeevruchten gegaard werden voor het verpakken en diepvriezen. Sommige mengsels bevatten
rauwe inkvis, uitstekend geschikt
voor een warme bereiding, bijvoorbeeld een paella, maar niet om koud
geconsumeerd te worden.

Mosselen op azijn
Sla
Tomaten
Peterselie
Kervel
Vinaigrette
Dragon op azijn
Eieren

Benodigdheden
250 gr
250 gr
250 gr
250 gr
500 gr
1½l
5
25 gr
5
5 cl
2 st
1 kg

Roze garnalen
Grijze garnalen
Krab
Tonijn
Mosselen
Cocktailsaus
Citroen
Peterselie
Eieren
Azijn
Sla
Tomaten

Het gamma van de zeevruchten kan uitgebreid worden.
Diepvries mosselen pocheren in een goed gekruide
visfumet na het ontdooien.
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Vis met vinaigrettesaus voor 20 personen

Benodigdheden
2 kg
2
1 kg
25 gr
100 gr
100 gr
5
1,5 l
20 cl
100 gr
10 gr
3 gr

visfilets
Sla
Tomaten
Peterselie
Selderij
Uien
Eieren
Vinaigrette
Azijn
Wortelen
Zout
Peper
Citroen

In deze bereiding kunnen
ook bruikbare restanten verwerkt worden.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Sinaasappelen
Krab
Sla
Tomaten
Citroen
Peterselie
Munt
Cocktailsaus

Langdurig contact tussen
schil en krabmengsel moet
vermeden worden. De schil
kan immers een bittere smaak
aan de vulling afgeven.
Eventueel garneren met krabpoten.
De krab uit blik kan vervangen worden door diepvrieskrab of verse krab.
Het sinaasappelvlees mag
max. 1/3 van de vulling bedragen.
De cocktailsaus is op basis
van 1 ½ liter mayonaise.

Vis pocheren in gezouten water of in court-bouillon.
Laten afkoelen.
Eventuele graten en vellen verwijderen.
Eieren koken, verfrissen en pellen.
Uien pellen en fijn snijden.
Peterselie plukken, wassen, hakken en drogen.
Tomaten emonderen en snijden.
Citroenen wassen, canneleren en snijden.
Sla schoonmaken, ontnerven, wassen en drogen.
Gebonden vinaigrettesaus bereiden.
Vis mengen met een deel v/d vinaigrette.
Sla op bord of schotel schikken.
Daarop de vis plaatsen.
Naperen met vinaigrette.
Bestrooien met peterselie.
Garneren met tomaten, eieren en citroen.
Rest van de saus afzonderlijk opdienen.

Sinaasappel met krab voor 20 personen

Benodigdheden
10
1,6 kg
2 st
1 kg
5
25 gr
25 gr
1,5 l

20

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mayonaise bereiden of klaarzetten.
Cocktailsaus bereiden.
Sinaasappelen wassen, halveren, uithollen, het vruchtvlees ontdoen van de
vliezen en in stukjes snijden.
De blikken krab openen, afgieten en het kraakbeen verwijderen.
Sinaasappelvlees en krab vermengen met een weinig cocktailsaus.
Sla schoonmaken, ontnerven en wassen.
Peterselie plukken en wassen.
Tomaten emonderen en in schijfjes snijden.
Muntblaadjes wassen.
Citroen wassen, canneleren en snijden.
De sla op een schotel of bord leggen, op de sla de sinaasappelschil schikken.
De schil opvullen met het krabmengsel.
Lichtjes napperen met cocktailsaus.
Garneren met peterselie en munt.
Omkransen met de tomaten en citroen.
Cocktailsaus afzonderlijk serveren.
Zeer koel opdienen.
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Benodigdheden

Vinaigrettesaus voor 1 liter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uien pellen en zeer fijn snijden
Peterselie, kervel, dragon en bieslook, wassen en fijn hakken
Olie en azijn monteren.
Op smaak brengen met zout, peper en worcestersaus.
Peterselie, kervel, dragon, bieslook en uien toevoegen.
Alles goed mengen
Koel opdienen.

0,75 l
0,25 l
25 gr
15 gr
15 gr
15 st
60 gr

Een ongebonden vinaigrette wordt gebruikt om te vermengen
of om koude bereidingen op smaak te brengen.
Een gebonden vinaigrette verkrijgt men door de ongebonden
vinaigrette beetje bij beetje (al roerend) toe te voegen aan een
eidooier of mosterd

Soja- of Maïsolie
Azijn
Peterselie
Kervel
Bieslook
Dragonblaadjes
Uien
Zout
Worcestersaus
Peper

Benodigdheden

Franse dressing voor 1 liter
1. 3 delen olie monteren met 1 deel azijn.
2. Ui snipperen en toevoegen.
3. Worcestersaus en kruiden toevoegen.

Naar gelang de verwerking
kan mosterd en/of suiker
worden toegevoegd

0,75 l
0,25 l
60 gr
10 gr

Benodigdheden

Mayonaise voor 20 pers personen
1. Gepasteuriseerde eidooiers, mosterd, azijn, zout, peper in een mengkom mengen tot een homogene massa
2. Al roerend de olie toevoegen.
3. Indien de bereiding te dik of te vettig wordt verdunnen met wat water of azijn
naar smaak.
4. Olie toevoegen tot gewenste dikte en hoeveelheid.
5. Koel opdienen in een sauskom.
Alle ingrediënten moeten dezelfde (kamer)temperatuur hebben.
Er kan ook afgesmaakt worden met citroensap.
Indien gekruid met zout op het einde komen er witte stippen op de mayonaise.

Mayonaise

Groene kruidensaus
+ geblancheerde en gehakte spinazie
+ gehakte peterselie, kervel e.a. kruiden.

Soja- of Maïsolie
Azijn
Uien
Zout
Worcestersaus
Peper

150 gr
2l
10 cl
50 gr
10 gr
2 gr

Gepast. eidooier
Soja- of maïsolie
Azijn
Mosterd
Zout
Peper
Water
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Remouladesaus voor 20 personen
Benodigdheden
2l
2 gr
1 gr
50 gr
100 gr
50 gr
100 gr

Mayonaise
Zout
Peper
Peterselie
Uien
Kappertjes
Augurken

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mayonaise
Whisky of Cognac
Cayennepeper
Tomatenketchup
Worcestersaus
Slagroom

Remouladesaus is een
afgeleide van mayonaise
met uien, kappertjes,
augurken en peterselie.
De bereiding van de
mayonaise is op basis
van 2 liter olie.

Cocktailsaus voor 20 personen

Benodigdheden
1l
5 cl
3 gr
30 cl
6 cl
S20 cl

Uien pellen en fijn snijden.
Augurken laten uitlekken en fijn snijden.
Kappertjes laten uitlekken en fijn hakken.
Peterselie plukken, wassen en fijn hakken.
Mayonaise bereiden
Saus afwerken:
Garnituren bij de mayonaise voegen.
Goed mengen en op smaak brengen.
Koel opdien in een sauskom.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gebruik kant en klaar mayonaise.
Slagroom half opkloppen.
Saus afwerken:
Worcestersaus, ketchup en whisky bij de mayonaise voegen.
Op smaak brengen met cayennepeper.
Half geklopte room door de saus spatelen.

Kruidenboter voor 20 personen
Benodigdheden
500 gr Boter
1
Citroen
100 gr Peterselie
Zout
Peper
Worcestersaus

De boter kan ook met behulp
van een spuitzak opgespoten
worden in rozetjes op een
plaat.
Zet de plaat in de koeling en
bij gebruik kan men de rozetjes per portie uithalen.

1. Peterselie plukken, wassen en zeer fijn hakken.
2. Citroen wassen, in twee snijden en uitpersen.
3. Boter gladroeren en vermengen met enkele druppels citroensap en de
peterselie.
4. Afsmaken met zout, peper en worcestersaus (facultatief).
5. Alles zeer goed mengen.
6. Van het botermengsel een rol maken met een diameter van 3 cm.
7. De rol in vetvrij papier of in plasticfolie wikkelen.
8. Rol in de koelkast laten opstijven.
9. Plakken snijden en koel serveren.

Lookboter
Boter + gehakte peterselie + peper en zout + citroensap + geperste knoflook.
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EENVOUDIGE TOASTJES
KAVIAAR (100 stuk)
500 gr kaviaar (of lompeieren), 100 toasten, 100 gr boter en citroen
Toast beboteren en beleggen met kaviaar. Garneren met citroen.

PLATTE KAAS (100 stuks)
1,5 kg platte kaas, 100 toasten, 100 gr boter, 1 kg radijzen, 100 gr bies
look, 3 gr Zout, 1 gr peper, 2 gr cayenne of kerrie.
Radijsjes wassen en in schijfjes snijden. Bieslook wassen en in pijpjes
van + 3 cm snijden. Platte kaas laten uitlekken en kruiden met zout en
peper. Toast beboteren.
Platte kaas met gekartelde spuitmond op de toast spuiten.
Garneren met bieslook en radijzen.

BOURSIN (100 stuks)
900 gr Boursin met fijne kruiden, 100 toasten, 100 gr boter,
100 gr bieslook
Bieslook wassen en in pijpjes van t 3 cm snijden. Toast beboteren.
Boursin met gekartelde spuitmond op de toast spuiten.
Garneren met bieslook.

SNIJDKAAS (100 stuks)
500 gr snijdkaas, 100 st toasten, 100 gr boter, 250 gr Marachinokersen.
Marachinokersen halveren. Snijdkaas in sneden snijden en gewenste
vorm geven. Toast beboteren. Toast beleggen met de kaas.
Garneren met de marachinokers.

LEVERPASTEI (100 stuks)
1 kg leverpastei, 100 toasten, 200 gr boter, 10 cl Cognac,
100 gr peterselie, zilveruitjes.
Peterselie plukken en wassen. Zilveruitjes laten uitlekken.
Leverpastei, boter en cognac goed mengen. Toast beboteren.
Leverpastei met gekarteld spuitmondje op de toast spuiten.
Garneren met peterselie en zilveruitjes.

GEROOKTE HAM (100 stuks)
500 gr Gerookte ham, 100 toasten, 100 gr boter, 2 l palmharten,
25 cl rode pepers.
Gerookte ham ontvetten, ontzwoerden en in vorm snijden.
Palmharten in stukken snijden. Rode pepers in figuurtjes snijden.
Toast beboteren. Beleggen met ham en de palmharten.
Garneren met de rode pepers.
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EENVOUDIGE TOASTJES
GEROOKTE HAM (100 stuks)
500 gr gerookte ham, 100 toastjes, 100 gr boter, 2 l. palmharten,
rode paprika.
Gerookte ham ontvetten en in vorm snijden. Palmharten in stukken snijden.
Rode paprika in figuurtjes snijden. Toast beboteren
Beleggen met ham en de palmharten. Garneren met de rode paprika.

Enkele andere presentatie
voorbeelden

GEKOOKTE HESP (100 stuks)
500 gr hesp, 100 toastjes, 100 gr boter, asperges, 100 gr peterselie
Hesp ontvetten en in de gewenste vorm snijden. Asperges laten uitlekken en
versnijden. Peterselie plukken en wassen. Toast beboteren.
Toast beleggen
met hesp en asperges. Garneren met peterselie.

KIPPESALADE (100 stuks)
3 kg kip, 100 toastjes, 100 gr boter, 50 cl mayonaise, 10 eieren, 1 ananas, 1
sla, 100 gr peterselie. Kip blancheren, verfrissen, koken, ontbenen en het vlees
in brunoise snijden. Eieren koken, verfrissen, pellen en hakken. Ananas in brunoise snijden. Kip, eieren, ananas mengen met de mayonaise. Toast beboteren.
Garneren met een blaadje sla op de toast. Toast beleggen met de kippensalade
en bestrooien met gehakte peterselie.

Zorg steeds voor een mooi
kleurenplaatje

VLEESSALADE (100 stuks)
1,5 kg soepvlees, 100 toastjes, 100 gr boter, 10 eieren, augurken, 100 gr uien,
mayonaise, sla.
Soepvlees blancheren, verfrissen, koken tot gaarheid en in brunoise snijden.
Eieren koken, verfrissen, pellen en fijn snijden. Augurken fijn snijden. Uien
pellen en fijn snijden. Soepvlees, eieren, augurken, uien
mengen met de mayonaise. Toast beboteren. Garneren met een blaadje sla op
de toast. Toast beleggen met de vleessalade.

GEROOKTE ZALM (100 stuks)
800 gr gerookte zalm, 100 toastjes, 100 gr boter, 3 kg aardappelen, dille.
Aardappelen wassen, koken, in plakjes van 1/2 cm dikte snijden. Sneden pareren in de vorm v/d toast. Gerookte zalm in dezelfde vorm snijden. Dille wassen. Toast boteren en beleggen met aardappelen en zalm.
Garneren met een takje dille.

ZALMSALADE (100 stuks)
1 kg zalm uit blik, 100 toastjes, 100 gr boter, 50 cl mayonaise, 10 cl ketchup,
10 eieren, 1 l perzikken.
Eieren koken, verfrissen, pellen en fijn snijden. Mayonaise bereiden.
Zalm laten uitlekken en nazien. Zalm en eieren vermengen met de
mayonaise en de ketchup. Toast beboteren en beleggen met de zalm.
Garneren met de perzik.
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TONIJNSALADE (100 stuks)
1 kg tonijn uit blik, 100 toast, 100 gr boter, 50 cl mayonaise, 10 eieren, 10 gr
peterselie.
Eieren koken, verfrissen, pellen en fijn snijden. Tonijn laten uitlekken, nazien. Tonijn en eieren vermengen met de mayonaise. Peterselie plukken en
wassen. Toast boteren. Toast beleggen met de tonijn. Garneren met de peterselie.

GARNALEN (100 stuks)
1 kg grijze garnalen, 100 toastjes, 100 gr boter, 50 cl mayonaise, 10 eieren, 1
sla, 10 tomaten, 10 gr kervel.
Eieren koken, verfrissen, pellen en fijn snijden. Tomaten emonderen, ontpitten en in reepjes snijden. Kervel wassen en plukken. Sla schoonmaken, ontnerven en wassen. Garnalen mengen met de mayonaise. Toast boteren.
Toast beleggen met sla en garnalen. Garneren met een takje kervel en reepjes
tomaat.

KRABSALADE (100 stuks)
1 kg krabvlees, 100 toastjes, 100 gr boter, 10 eieren, 50 cl mayonaise, 100 gr
kaviaar, 1 sla.
Krab laten uitlekken. Eieren koken, verfrissen, pellen en uien snijden.
Sla schoonmaken, ontnerven en wassen. Toast boteren. Krab, eieren mengen
met de mayonaise. Toast beleggen met de sla en de krab
Garneren met de kaviaar.

GEROOKTE HARING (100 stuks)
2 haringen, 100 toastjes, 100 gr boter, 1 ui, 100 gr peterselie.
Haring schoonmaken en snijden. Peterselie plukken, wassen en hakken.
Uien pellen en in ringen snijden. Toast boteren. Toast beleggen met haringen
en uiringen. Bestrooien met peterselie.

ANSJOVIS (100 stuks)
100 ansjovisfilets, 100 toastjes,100 gr boter, 10 eieren, 10 tomaten.
Eieren koken, verfrissen, pellen in schijfjes snijden en deze halveren.
Tomaten emonderen halveren en snijden. Ansjovisfilets oprollen.
Toast boteren. Toast beleggen met ei en tomaat. De opgerolde ansjovisfilet op
het ei en de tomaat plaatsen.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN.
Deze toastjes zijn voorbeelden van een scala van mogelijkheden van beleg.
Toastjes worden geserveerd op recepties, bij het aperitief,…
Als toastjes kunnen ronde en vierkante gebruikt worden.
Toastjes kunnen ook als voorgerecht gegeven worden, dan slechts één soort
en toast met een afmeting van 6 x 9 cm. gebruiken
Ze worden dan opgediend op een voorgerechtbordje met een blaadje sla, een
schijfje tomaat, een stukje citroen en/of andere garneringen.

Surimi-sticks, een alternatief
voor krabvlees
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Open sandwiches
Onder open sandwiches wordt verstaan:

Dek de open sandwiches
af met plastic folie
(tegen uitdroging)
Open sandwiches moeten hanteerbaar zijn

Benodigdheden
2 kg
5
1
4
4
3 delen
1 deel

1

komkommer
eieren
sla
augurken
radijzen
olie
azijn
Water
Kristalsuiker
Mosterd
Peper
Zout
Ui

Een sneetje wit of bruin brood in een bepaalde vorm uitgestoken, bijvoorbeeld
rond of vierkantjes, besmeerd met boter en belegd met sla en de navolgende
combinaties zijn mogelijk:
1.
Sla, haring en ui
2.
Sla, garnalen en saus
3.
Paling en radijs
4.
Rosbief, ananas en kers
5.
Ham en asperges.
6.
Fricandeau, mandarijn en druif.
7.
Tong en champignons
8.
Salami en augurk
9.
Kaas en gember
10.
Ei en kaviaar
11.
Tomaat en peterselie

Komkommersalade voor 20 personen
Snijden komkommers
Manier 1
Komkommers wassen en in de lengte doorsnijden, op elke helft in de
lengte 3 kanalen aanbrengen met canneleermesje.
De helften in dunne (3-4 mm) plakjes snijden.
Manier 2
Eerst schillen, daarna wassen en in de lengte doorsnijden.
Bij dikke komkommers het zaad verwijderen.
Bereiding
Franse dressing bereiden ( zie eerder in dit boek).
De komkommer in de dressing laten intrekken.
De eieren koken en de peterselie hakken, radijsbloempje maken,
augurkwaaiertjes snijden
Komkommersalade schikken op een schaal met een garnituur van sla,
radijs, hardgekookt ei, augurkwaaiertjes en gehakte peterselie.
Koel serveren
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Tomatensalade voor 20 personen
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tomaten emonderen:
Tomaten ontdoen van kroontje en wassen.
Pan met water aan de kook brengen, bakje met koud water bij de hand
houden.
Tomaten kruisvormig inkerven met een mesje. Met een schuimspaan de
tomaten enige tellen in het kokende water dompelen, daarna af laten koelen in het koude water. Uit het water halen en het velletje van de tomaten
verwijderen.
In plakjes of partjes snijden.
Dressing bereiden (zie franse dressing eerder in dit boek).
De tomaten met de dressing napperen en koel zetten (intrekken).
De eieren koken en de peterselie hakken, radijsbloemetjes maken, augurkenwaaiertjes snijden
Tomatensalade schikken op een schaal met een garnituur van sla, radijs,
hardgekookt ei, augurkenwaaiertjes en gehakte peterselie
Koel serveren.

Benodigdheden
2 kg
5
1
2
2
3 delen
1 deel

1

tomaten
eieren
sla
augurken
radijs
olie
azijn
Water
Kristalsuiker
Mosterd
Peper
Zout
Ui

Gemengde salade voor 4 personen
1. Tomaten en komkommer voorbereiden conform werkwijze komkommer
en tomaten salade.
2. Een mengeling bereiden van enkelvoudige salades (bvb. wortelsalade vermengt met knolselder, radijsjes, augurken, paprika’s etc...)
3. Sla plukken en van de nerf ontdoen, in ruim water wassen en goed uit
laten lekken.
4. Ei hard koken, koelen en pellen.
5. Onder in een slaschaal de sla leggen en vermengen met de dressing, hierop
een mengeling van diverse enkelvoudige salades
6. De tomaten en komkommersalade er mooi opleggen.
7. Garneren met plakjes hardgekookt ei, en gehakte peterselie
8. Koel serveren.

Benodigdheden

1
1
3
1

sla
komkommer
tomaten
eieren
Radijsjes
Augurken
Andere salades
3 delen olie
1 deel azijn
Water
Kristalsuiker
Mosterd
Peper
Zout
Uien
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8 Gevulde eieren
Benodigdheden
4
eieren
30 gr boter
1 eetlepel mayonaise
Worcestersaus
Peper
Zout

Benodigdheden
650 gr
650 gr
650 gr
750 gr

appel
aardappel
augurken
gaar vlees
Mayonaise
Peper
Zout
Aroma
Voor de Garnering
Zilverui
Tomaat
Augurk
2
sla
Mayonaise

Mayonaise dient een dekkende saus te zijn en mag
niet door de huzarensalade
zakken
Niet te veel mayonaise
gebruiken
Fijne brunoise = 0.5 cm

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eieren hard koken, halveren en de dooiers eruit halen.
Wit van ei schoonspoelen.
Boter wit en zalfachtig kloppen.
Dooiers doorwrijven en vermengen met de boter.
Wat mayonaise toevoegen tot gewenst resultaat (zacht, spuitbaar).
Op smaak brengen met worcestersaus en kruiden (let op indien u gezouten
boter gebruikt).
7. Eifarce in de eiwitten spuiten.
8. Kleurrijk garneren met o.a. garnaal of reepje radijs, paprika, geplukte kruiden, etc..

Huzarensalade voor 20 personen
1. Vlees in fijne brunoise snijden.
2. Aardappelen schillen, wassen en in fijne brunoise snijden
en blancheren
3. Augurken in fijne brunoise snijden.
4. Appels schillen, klokhuis verwijderen en in fijne brunoise snijden.
5. Alle ingrediënten luchtig vermengen met de dressing
en laten intrekken.
6. Sla plukken en van de nerf ontdoen, in ruim water wassen en goed uit
laten lekken.
7. Dresseren de sla op een schaal schik hier de salade op en garneren met
zilveruitjes, tomaat en waaiertje van augurk.
8. Gebruik mayonaise als deksaus koel serveren
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Rode koolsalade voor 20 personen
1. Buitenste lelijke bladeren van de rode kool verwijderen.
2. Rode kool in vier kwarten verdelen.
3. Stronk verwijderen en de kool in ragfijne julienne snijden of
gebruik een mandoline.
4. Rode kool en zilveruitjes vermengen met de dressing.
5. Sla plukken en van de nerf ontdoen, in ruim water wassen en goed
uit laten lekken.
6. Dresseer de sla op een schaal schik hier de rode koolsalade op
en garneren met zilveruitjes.

Benodigdheden
1
rode kool
20 gr. Zilveruitjes
Dressing

Bloemkoolsalade voor 20 personen
1. Buitenste bladeren verwijderen, kleine roosjes plukken en de roosjes
wassen.
2. Pan met ruim water aan de kook brengen en de bloemkoolroosjes hier
enige minuten in blancheren (moet knapperig blijven).
3. Bloemkoolroosjes uit het water nemen en af laten koelen (schrikken
in koud water).
4. Dressing bereiden.
5. Peterselie hakken en aan de dressing toevoegen. Bloemkool met de
dressing mengen.
6. Sla plukken en van de nerf ontdoen, in ruim water wassen en goed uit
laten lekken.
7. Dresseer de sla op een schaal schik hier de bloemkoolsalade op en
garneren met peterselie.

Benodigdheden
3
50 gr
1

Benodigdheden

Wortelsalade voor 20 personen
1. Wortelen schrapen, wassen en aan julienne snijden op de mandoline.
2. Vermengen met dressing.
3. Dressing bereiden conform recept.
4. Sla plukken en van de nerf ontdoen, in ruim water wassen en
goed uit laten lekken.
5. Dresseer de sla op een schaal schik hier de wortelsalade op.

bloemkolen
peterselie
Dressing
sla

1 kg
1
1

wortel
citroen
Dressing
sla

Men kan de dressing verrijken met wat sinaasappelsap
en rozijnen.
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Knolselderijsalade voor 20 personen

Benodigdheden
2
1
1

knolselderij
citroen
Mayonaise
sla

30

1e methode
1. Knolselderij schillen, wassen en in vieren snijden. Op de mandoline
in juliënne snijden.
2. Water met zout en citroensap (om verkleuring te voorkomen) en de
knolselderij aan de kook brengen, enige minuten laten koken, afgieten en af laten koelen.
3. Vermengen met wat mayonaise.
Sla plukken en van de nerf ontdoen, in ruim water wassen en goed uit
laten lekken.
4. Dresseer de sla op een schaal schik hier de knolselderijsalade op.
Noot: in plaats van mayonaise kan ook dressing gebruikt worden.
2de methode
1. Rauw laten en besprenkelen met citroensap.
2. Vermengen met vinaigrette.

Benodigdheden
1 ½ kg
200 gr
5
1

witlof
appelen brunoise
eieren
sla
Mayonaise
Peper
Zout

Niet vergeten om op smaak te
maken.
Appel met wat citroensap besprenkelen om verkleuring te
voorkomen

Witlofsalade voor 20 personen
1.

2.
3.
4.
5.

Rijstsalade voor 10 personen

Benodigdheden
1 dl
plantaardige olie
1
ui
250 gr langkorrelige rijst
1/2 l kippenbouillon
5 eetlepels tomatenketchup
Tijm

1/2 kg blokjes ham
1
groene paprika
5 eetlepels wijnazijn
1
sla

Witlof tot bijna aan het einde van de stronk halveren, daarna zeer fijn
snijden (3 mm), wassen in ruim water en onder water zetten met wat
citroensap (tegen verkleuring). Bij gebruik goed laten uitlekken.
Appels schillen, van klokhuis ontdoen en in blokjes snijden,
vermengen met witlof
Mayonaise vermengen met het witlof en de appelen.
Sla plukken en van de nerf ontdoen, in ruim water wassen en goed
uit laten lekken.
Dresseer de sla op een schaal schik hier de witlofsalade op.

1.
2.
3.
4.
5.

Paprika in blokjes snijden, ui snipperen
Fruit de ui in de hete olie in een grote koekenpan.
Voeg de rijst, kippenbouillon, ketchup en tijm toe en breng alles aan de kook.
Zet het vuur lager, laat de rijst in ca. 25 minuten afgedekt gaar
worden.
Roer de overige ingrediënten er met een vork door. Laat afgedekt afkoelen.
Serveer met blaadjes sla.
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Gevogeltesalade voor 10 personen
Benodigdheden
1. Kook het kippenvlees gaar en snij deze in julienne.
2. Borstel de champignons proper en snij deze in julienne. Boter een
pannetje in, leg hierin de champignons, voeg wat peper toe en enkele
druppels citroensap en scheutje water.
Dek de pan af met aluminiumfolie en gaar deze champignons op het
fornuis.
3. Snij de bleekselderijstengel in julienne en blancheer deze.
4. Schil de appel en snij deze in julienne.
5. Voeg kerrie en Worcestersaus toe aan de mayonaise en spatel hierdoor de geslagen slagroom.
6. Meng alle ingrediënten door elkaar.
7. Serveren in een glazen kom, schaal of bordje met enkelvoudige salades en garneringen.
8. Garneren met o.a. de mandarijnpartjes.

Krabsalade voor 10 personen
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Ontdooi diepvrieskrab en laat goed uitlekken (of gebruik blik).
Kook de eieren.
Emondeer de tomaten en snij deze in plakjes.
Schil de komkommer, snij deze in de lengte middendoor en verwijder
de zaadjes.
Snij de komkommerhelften in plakjes.
Hak de sjalotten.
Roer de mayonaise los met de rode wijnazijn en het citroensap.
Meng de tomatenketchup, de sjalotten en de Worcestersaus door de
saus.
Snij het krabvlees fijn en vermeng dit met 2 gehakte eieren en de
saus.
Serveer de salade op slablaadjes en garneer met schijfjes tomaat,
komkommer en ei

Exotische krabsalade
Idem krabsalade, maar meng hierdoor brunoise van ananas en/of perzik.

750 gr
250 gr
1
120 gr
1

kippenvlees
champignons
appel
mandarijnpartjes
bleekselderijstengel
kerrie
4 dl
mayonaise
1 dl
geslagen room
Zout
Worcestersaus
Enkelvoudige salades

Benodigdheden
850 gr krabvlees
3 dl
mayonaise
4 eetlepels tomatenketchup
3
sjalotten
3 theelepels Worcestersaus
Zout en peper
2 theelepels citroensap
3 eetlepels rode wijnazijn
1
sla
6
eieren
3
tomaten
1
komkommer

Surimisalade:
Idem krabsalade maar gebruik
surimistaafjes i.p.v. krab.

Krabcocktail
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sla plukken, wassen en ciseleren.
Citroen in schijfjes of partjes snijden (om aan het glas te bevestigen), 1 per glas.
Eieren koken en in partjes snijden, 1 partje per glas.
Tomaten emonderen en in partjes snijden, 1 partje per glas.
Krabsalade zoals bovenstaand recept bereiden, maar met de helft minder mayonaise.
Cocktailglazen voorzien van een bedje geciseleerde sla, daarop de krabsalade schikken.
Napperen met cocktailsaus.
Garneren met partje ei, citroen, toefje peterselie en partje geëmondeerde tomaat.
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Ham-preisalade voor 10 personen

Benodigdheden
400 gr gekookte beenham,
400 gr wit van prei,
3 dl gebonden vinaigrette,
3 tomaten , 2 eieren,
aspergepunten, veldsla en
100 gr prei om te garneren.
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1.
2.
3.
4.
5.

Tomaten emonderen en in schijfjes snijden.
Eieren hard koken en hakken.
Wit van prei, wassen, en zo dun mogelijk snijden.
Gekookte ham in fijne julienne snijden.
De prei vermengen met de ham en ‘binden’ met wat gebonden vinaigrettesaus. De rest van de saus apart bijserveren.
6. De salade garneren met veldsla, schijfjes geëmondeerde tomaat, gehakte
ei en aspergepunten.
7. Het geheel bestrooien met fijn gesneden prei. (wit en lichtgroen).
Indien de prei niet flinterdun gesneden wordt en met wat groen eraan, dan
dient de prei eerst geblancheerd te worden.

Aardappelsalade

Benodigdheden
Aardappelen, bieslook, peterselie, franse dressing,
Kleurrijk garnering met groene en rode groenten

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Benodigdheden
250 gr
175 gr
1
1
2
2

fijne groene boontjes
tonijn
Tomaat
Rode ui
Olijven groen
Olijven zwart
Vinaigrette
1
Ei
1
Sla
Olijven om te garneren

Geschilde aardappelen wassen.
De aardappelen in brunoise snijden.
Bieslook en peterselie fijn hakken.
Aardappelbrunoise blancheren.
Een Franse dressing bereiden met mosterd:
3 delen olie met 1 deel azijn monteren, mosterd, gesnipperde ui, Worcestersaus, peper en zout toevoegen.
Gehakte bieslook en peterselie toevoegen.
De nog warme aardappelen vermengen met de dressing, zonder ze te
beschadigen.
Koelen.
Serveren: De aardappelsalade wordt in het midden van een schaal hoog
opgewerkt en bestrooid met gehakte peterselie en/of bieslook. De randen van de schotel worden gegarneerd met sla en kleurrijke garneringen
(tomaat, komkommer, etc..)

Niçoisesalade voor 4 personen
1. Vinaigrette bereiden (zie recept).
2. De groene boontjes schoonmaken en blancheren.
3. Tomaat emonderen en concasseren (zaadjes verwijderen, in blokjes snijden).
4. De rode ui, en de ontpitte olijven in ringen snijden.
5. Alle deze ingrediënten luchtig vermengen en koel zetten. (hou 4
mooie uiringen apart)
6. Ei hard koken en in plakjes snijden.
7. Sla plukken.
8. Sla schikken op een schaal of rond bord of side-plates.
9. De niçoisesalade in het midden op de sla schikken.
10. Garneren met schijfjes ei, uiringen en olijven.
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Russische salade voor 4 personen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aardappelen, knolselderij en wortel schoonmaken, wassen en in fijne
brunoise snijden.
De groenten apart blancheren, gebruik bij het blancheren van de
knolselderij wat citroen om verkleuring tegen te gaan.
Augurk in fijne brunoise snijden.
Franse dressing bereiden (zie recept).
Alle groenten en garnalen of vis samenvoegen en luchtig vermengen
met een spatel.
Op smaak brengen met kruiden en de dressing.
Dresseren, garneren en decoreren.

Benodigdheden
150 gr
100 gr
80 gr
100 gr
80 gr
1

aardappelen
knolselderij
wortel
augurk
gare doperwten
kleine ui
Franse dressing
Peper
Zout
150 gr garnalen of
gekookte vis

Russische eieren voor 4 personen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De Russische salade bereiden conform bovenstaand recept.
De eieren hard koken.
De remouladesaus bereiden (zie recept).
De sla plukken.
De sla op een bord schikken.
In het midden van de sla de Russische salade schikken.
De eieren halveren en met de bolle kant naar boven op de Russische
salade schikken.
8. De eihelften (2 per persoon) napperen met de remouladesaus.
9. Ansjovis oprollen en vullen met een kappertje en dit in het midden
van de met saus bedekte eieren plaatsen.
10. Garneren met een enkelvoudige salade, garnalen en/of vis.

Benodigdheden
400 gr verse Russische
salade
4
eieren
1 dl
remouladesaus
Sla
4
ansjovisfilets
Kappertjes
Garneringen o.a. enkelvoudige salade, vis en garnalen
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De bouillons
Kippenbouillon
voor 3 liter

Benodigdheden (3 liter)
2
1 grote
100 gr
100 gr
80 gr

kippenbouten
wortel
prei (schoon)
selderij (schoon)
uien
Peterseliestengels
Wat
tijm
Blaadje laurier
5 gr
foelie
5 gr
peperbollen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kippenbouten wassen.
Opzetten met 5 liter koud water.
De prei, selderij, wortelen en de uien grof snijden en toevoegen.
De tijm, laurier, peterseliestengels, peperbollen en foelie toevoegen.
De bouillon 1 ½ uur laten trekken, geregeld afschuimen.
Bouillon zeven door een puntzeef, vervolgens door een neteldoek.
Bouillon onmiddellijk gebruiken bij een bereiding of:
7. Kippenbouten en bouillon apart terugkoelen.
8. Afgedekt en gelabeld bewaren in de koeling.

De bouillon mag tijdens
deze fase niet koken.
Bij verdere bewerking
kan de bouillon gereduceerd en/of wat aangesterkt worden met weinig
kippenbouillon-poeder
(let op zout)

bouillon voor het zeven

gezeefd en ontvet

voor 12 liter
Benodigdheden (12 liter)
2
soepkippen
4 grote wortelen
300 gr prei (schoon)
300 gr selderij (schoon)
200 gr uien
20 gr peterseliestengels
Wat
tijm
3 blaadjes laurier
20 gr foelie
20 gr peperbollen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Soepkippen wassen.
Opzetten met 15 liter koud water.
De prei, selderij, wortelen en de uien grof snijden en toevoegen.
De tijm, laurier, peterseliestengels, peperbollen en foelie toevoegen.
De bouillon 3 uur laten trekken, geregeld afschuimen (let op droogkoken).
Bouillon zeven door een puntzeef, vervolgens door een neteldoek.
Bouillon onmiddellijk gebruiken bij een bereiding of:
7. Kip en bouillon apart terugkoelen.
8. Afgedekt en gelabeld bewaren in de koeling.

Gebruik voor grotere hoeveelheden altijd soepkippen. Dit levert meer smaak
op. Let wel, gezien het hoog gehalte aan vet in soepkippen dient de bouillon
goed ontvet te worden tijdens en na de bereiding.
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Blanke runderbouillon voor 10 liter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Soepvlees opzetten met 12 liter koud water.
Op hoog vuur zetten en verhitten tot ongeveer 95°C, dan vuur temperen.
Schep met een schuimspaan het schuim af, 3 of 4 keer na elkaar.
Ontvet het vocht met een pollepel.
De prei, selderij, wortelen en de uien grof snijden en toevoegen.
De tijm, laurier, peterseliestengels en peperbollen toevoegen.
De bouillon 6 uur laten trekken, geregeld afschuimen.
Ontvet de bouillon met een soeplouche.
Bouillon zeven.

Benodigdheden
2 kg
soepvlees
300 gr wortel (schoon)
300 gr prei (schoon)
300 gr selderij (schoon)
200 gr uien
20 gr peterseliestengels
Wat
tijm
3 blaadjes laurier
10 gr peperbollen

Bouillon
voor later
gebruik zo
snel mogelijk
afkoelen
(terugkoelkast).
Bij een temperatuur van 2°C de
bouillon afdekken met plastic
folie en in de koeling plaatsen.

Benodigdheden

Visfumet voor 3 liter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De groenten schoonmaken en grof snijden.
Peterseliestengels wassen.
Graten, koppen en staarten van de vis schoonmaken en grof snijden.
Het visafval en de groenten uitzweten in boter.
Overgieten met de witte wijn en aan de kook brengen.
Tijm en laurier toevoegen.
Aanlengen met 2 liter water en 15 minuten laten trekken aan 95°C.
Zeven, ontvetten en kruiden.
Verwerken in soep of saus.

1 liter
150 gr
150 gr
50 gr
1 kg

witte wijn
selderij
ui
wortel
visafval
Tijm
Laurier
Peterseliestengels
Zout
Peper

De vis fumet nooit langer
koken dan 20 minuten
(troebel worden van de fumet + amoniaksmaak).

Bouillons en fumets worden gebruikt als basis bij de
bereiding van soepen en sausen.
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De soepen
Heldere groentesoep voor 4 personen

Benodigdheden
1,5 l
25 gr

bouillon
vermicelli
Wortelen
Bloemkool
Prei
Sperziebonen
Selderij
Peterselie
zout
Soeparoma

1.
2.
3.
4.

Dag voordien verse bouillon bereiden (zie vorig hoofdstuk)
Bouillon zeven.
Vermicelli apart gaarkoken en bewaren in koud water.
Groenten schoonmaken, in fijne brunoise (blokjes) snijden en goed
wassen.
Bouillon aan de kook brengen en de harde groenten toevoegen (wortel,
bloemkool)
Na enkele minuten koken de overige groenten toevoegen. Houdt de
groenten knapperig.
Net voor het serveren de vermicelli en de peterselie toevoegen.
Op smaak brengen met zout en soeparoma.

5.
6.
7.
8.

Diverse groenten kunnen gebruikt worden.
Reken op ongeveer een totaal van 500 gr. groenten.
Aan de soep kunnen eventueel in brunoise gesneden stukjes soepvlees of
soepballetjes toegevoegd worden.

Gebonden champignonsoep voor 4 personen
Benodigdheden

1,5 l
75 gr
90 gr
150 gr

bouillon
boter
bloem
champignons
Rookspek
Peterselie
Culinaire room

Indien geen verse bouillon
beschikbaar is kun je ook een
bouillonblokje of bouillonpasta gebruiken.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dag voordien verse bouillon bereiden (zie vorig hoofdstuk)
Bouillon zeven.
Boter smelten in een pan, rookspek toevoegen en even laten fruiten..
Bloem toevoegen en goed vermengen.
De bekomen roux al roerend laten drogen op het fornuis.
Bouillon beetje bij beetje toevoegen en gladroeren.
Soep aan de kook brengen.
Champignons goed wassen en in plakjes snijden (eminceren).
Champignons aan de soep toevoegen.
Even laten opkoken en afsmaken.
Vlak voor het serveren een scheutje room toevoegen.
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Brunoisesoep voor 20 personen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bouillon zeven (zie hoofdstuk bouillons)
Tijm, laurier en peterseliestengels samenbinden (kruidentuiltje)
Prei, knolselderij, uien en wortelen schoonmaken.
De groenten in brunoise snijden (dobbelsteentjes van 0,5 cm.).
De wortelen, de knolselderij, kruidentuiltje toevoegen aan de bouillon.
Na 5 minuten koken de zachtere groenten (prei en uien) toevoegen.
De soep laten koken tot de groenten zacht zijn.
Het kruidentuiltje verwijderen.
De soep ontvetten en brunoise van soepvlees toevoegen.
De soep afsmaken met peper en zout.
Opdienen in een voorverwarmde soepkom

Benodigdheden
10 l
1 kg
750 gr
750 gr
750 gr
250 gr
20 gr
Wat
Wat
Wat
Wat

Benodigdheden

Juliennesoep voor 20 personen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bouillon zeven (zie hoofdstuk bouillons)
Tijm, laurier en peterseliestengels samenbinden (kruidentuiltje)
Prei, knolselderij, uien en wortelen schoonmaken.
De groenten in julienne snijden (flinterdunne reepjes).
De wortelen, de knolselderij, kruidentuiltje toevoegen aan de bouillon.
Na 5 minuten koken de zachtere groenten (prei en uien) toevoegen.
De soep laten koken tot de groenten zacht zijn.
Het kruidentuiltje verwijderen.
De soep ontvetten en brunoise van soepvlees toevoegen.
De soep afsmaken met peper en zout.
Opdienen in een voorverwarmde soepkom

runderbouillon
soepvlees uit bouillon
prei (schoon)
knolselderij (schoon)
wortelen (schoon)
uien
peterselie
tijm
laurier
zout
peper

10 l
1 kg
750 gr
750 gr
750 gr
250 gr
20 gr
Wat
Wat
Wat
Wat

runderbouillon
soepvlees uit bouillon
prei (schoon)
knolselderij (schoon)
wortelen (schoon)
uien
peterselie
tijm
laurier
zout
peper
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Normandische soep voor 20 personen

Benodigdheden
10 l
runderbouillon
1 kg soepvlees uit de bouillon
750 gr prei (schoon)
750 gr knolselderij (schoon)
750 gr wortelen (schoon)
250 gr uien
20 gr peterseliestengels
500 gr aardappelen
1 blik peulbonen
Wat zout
Wat peper
Wat tijm
Wat laurier

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

In grootkeukens wordt de
verse bouillon veelal
vervangen door halffabrikaten
in de vorm van pasta of
korrels. Hou er wel rekening
mee dat deze halffabrikaten
zeer zout kunnen zijn.

500 gr

500 gr
1 blik
150 gr
1 blik
150 gr

bouillon
hesp
spek
prei (schoon)
knolselder (schoon)
wortelen (schoon)
uien
peterseliestengel
Look
Aardappelen
Wat zout
Wat peper
Wat tijm
Wat laurier
paprika
doperwten
tomatenpuree
peulbonen
vermicelli
Gemalen kaas

Bouillon zeven.
Tijm, laurier en peterseliestengels samenbinden (= kruidentuiltje)
Prei, knolselderij, uien en wortelen schoonmaken.
De groenten en aardappelen in brunoise snijden.
De wortelen, knolselderij, aardappelen en het kruidentuiltje toevoegen aan
de bouillon.
Na 5 minuten koken de zachtere groenten (prei en uien) toevoegen.
De soep laten koken tot de groenten zacht zijn.
Het kruidentuiltje verwijderen.
De gespoelde peulbonen toevoegen.
De soep ontvetten en brunoise van soepvlees toevoegen.
De soep afsmaken met peper en zout.
Opdienen in een voorverwarmde soepkom.

Een Normandische soep is een Brunoise soep met toevoeging van
aardappelen en peulbonen.
De eenheidsmaat van een blik peulbonen is 800 gram.

Minestronesoep voor 20 personen

Benodigdheden
10 l
250 gr
250 gr
750 gr
750 gr
750 gr
250 gr
20 gr
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bouillon zeven (of halffabrikaat gebruiken).
Tijm, laurier en peterseliestengels samenbinden (= kruidentuiltje)
Prei, knolselderij, uien en wortelen schoonmaken.
De groenten in brunoise snijden.
Paprika blancheren en in brunoise snijden.
Vermicelli gaarkoken en in koud water bewaren.
De wortelen, knolselderij, aardappelen en kruidentuiltje toevoegen aan de
bouillon.
Na 5 minuten koken de zachtere groenten (prei en uien) toevoegen.
De soep laten koken tot de groenten zacht zijn.
Het kruidentuiltje verwijderen.
De gespoelde peulbonen, doperwten en de paprika toevoegen.
De hesp en het spek in julienne snijden en toevoegen
De soep ontvetten en afsmaken met peper en zout.
De vermicelli toevoegen.
Opdienen in een voorverwarmde soepkom.

Een Minestronesoep is een Normandische soep met toevoeging van doperwten, look, paprika, hesp, spek, tomatenpuree en vermicelli.
Het is een volle soep en eigenlijk ook wel een maaltijdsoep.
Gemalen kaas wordt afzonderlijk opgediend.
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Heldere tomatensoep voor 20 personen
1. Een verse kippenbouillon of runderbouillon bereiden (zie hoofdstuk 2).
2. Tomatenpuree in de kookketel laten ontzuren en afblussen met de gezeefde
bouillon.
3. Tomaten emonderen en in brunoise snijden.
4. Vermicelli gaar koken en bewaren in koud water.
5. Gehakt aanmaken met melk, paneermeel, peper, zout en nootmuskaat.
6. Kleine balletjes maken en blancheren in kokend water.
7. Prei en selderij fijn snijden en goed wassen.
8. Prei en selderij aan de bouillon toevoegen en laten opkoken, de balletjes
toevoegen.
9. De vermicelli, tomaten en de peterselie toevoegen vlak voor het serveren.

Benodigdheden
10 l
500 gr
750 gr
750 gr
20 gr
1 kg
400 gr

bouillon
gehakt
prei (schoon)
selderij (schoon)
peterselie
tomaten
tomatenpuree
Wat Peper
350 gr Vermicelli
Gemalen muskaat
Soeparoma

Een heldere soep wordt altijd bereid met een verse bouillon en nooit met
halffabrikaten.
De bouillon de dag voordien laten trekken.

Heldere kippensoep voor 20 personen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Verse kippenbouillon bereiden (daags voordien).
Kip uit de bouillon halen.
Vel van de kip verwijderen.
Kip plukken en het vlees in brunoise snijden.
Vermicelli apart gaar koken, spoelen en onder koud water bewaren.
Peterselie hakken.
De bouillon zeven en op smaak brengen met soeparoma en zout.
De gekookte vermicelli toe voegen.
Vlak voor het serveren de kip en de peterselie toevoegen aan de hete soep.

Benodigdheden
10 l
kippenbouillon
20 gr peterselie
350 gr vermicelli
soeparoma
zout

Benodigdheden

Haaivinnensoep voor 20 personen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

De kabeljauw gaar maken in water en look.
Kip met de daon salem bladeren gaar koken.
Het kookvocht van de kip en de kabeljauw samen voegen en zeven.
Kip en kabeljauw fijn snijden en bij de bouillon voegen.
De bouillon op smaak brengen met zout, peper en ve-tsin.
3 Eiwitten loskloppen en door de bouillon kloppen.
Omelet bakken en in chinoise snijden (ruitjes).
Fijn gesneden krab en omelet-ruiten toevoegen.
Garnalen verdelen over de soepterrines, hete soep bijvoegen.
Bestrooien met gehakte peterselie.

250 gr
200 gr
200 gr
800 gr
10 gr
50 gr
5 bl

kabeljauw
krab
garnalen
kip
knoflook
Peterselie
maïzena
daon salom
ve-tsin
zout
peper
6 eieren

Daon Salem is een Chinese bladkruid.
Ve-tsin is een wat zoutige smaakversterker (natriumglutaminaat MSG of E621) en mag slechts in een heel kleine
hoeveelheid gebruikt worden (een te grote hoeveelheid kan leiden tot maagklachten en/of een te hoge bloeddruk).
De krab of de garnalen kunnen vervangen worden door ham. Indien er sesamolie voorhanden is kan men een paar
druppels hiervan toevoegen aan de soep.
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Selderijsoep voor 20 personen

Benodigdheden
10 l
bouillon
500 gr prei (schoon)
500 gr uien
750 gr aardappelen
1,25 kg selderij (schoon)
3 gr
peper
250 gr margarine
Gaargekookte brunoise van knolselderij kan als garnituur toegevoegd worden aan de soep.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bouillon zeven (of halffabrikaat gebruiken).
Soepgroenten schoonmaken, fijn snijden, spoelen en laten uitlekken.
Margarine smelten in een kookketel en de groenten toevoegen.
De groenten laten uitzweten (sueren).
De bouillon toevoegen en aan de kook brengen.
Afschuimen.
Aardappelen wassen, schillen, snijden, spoelen en toevoegen.
Bij gaarheid de soep mixen.
Soep laten opkoken en afsmaken.

Preisoep voor 20 personen
Benodigdheden
10 l
bouillon
1,25 kg prei (schoon)
500 gr selderij (schoon)
750 gr aardappelen
500 gr uien
3 gr
peper
250 gr margarine
Gaargekookte julienne van prei
kan als garnituur toegevoegd
worden aan de soep.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Benodigdheden
10 l
bouillon
1,25 kg uien
500 gr prei (schoon)
750 gr aardappelen
500 gr selderij (schoon)
3 gr
peper
250 gr margarine
Halve uiringen uitgezweet
in boter kunnen aan de
soep worden toegevoegd
als garnituur.

Bouillon zeven (of halffabrikaat gebruiken).
Soepgroenten schoonmaken, fijn snijden, spoelen en laten uitlekken.
Margarine smelten in een kookketel en de groenten toevoegen.
De groenten laten uitzweten (sueren).
De bouillon toevoegen en aan de kook brengen.
Afschuimen.
Aardappelen wassen, schillen, snijden, spoelen en toevoegen.
Bij gaarheid de soep mixen.
Soep laten opkoken en afsmaken.

Ajuinsoep voor 20 personen
(uiensoep)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bouillon zeven (of halffabrikaat gebruiken).
Soepgroenten schoonmaken, fijn snijden, spoelen en laten uitlekken.
Margarine smelten in een kookketel en de groenten toevoegen.
De groenten laten uitzweten (sueren).
De bouillon toevoegen en aan de kook brengen.
Afschuimen.
Aardappelen wassen, schillen, snijden, spoelen en toevoegen.
Bij gaarheid de soep mixen.
Soep laten opkoken en afsmaken.

Hoofdstuk 3: Soepen
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Crecysoep voor 20 personen
(wortelsoep)
Benodigdheden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bouillon zeven (of halffabrikaat gebruiken).
Soepgroenten schoonmaken, fijn snijden, spoelen en laten uitlekken.
Margarine smelten in een kookketel en de groenten toevoegen.
De groenten laten uitzweten (sueren).
De bouillon toevoegen en aan de kook brengen.
Afschuimen.
Aardappelen wassen, schillen, snijden, spoelen en toevoegen.
Rijst koken en laten afkoelen.
Bij gaarheid van de groenten, de soep mixen.
Soep laten opkoken en afsmaken.
Rijst toevoegen.
Brood in grove brunoise snijden en kort fruiten in hete olie, daarna goed
laten uitlekken.
13. De gefruite korstjes worden apart opgediend.

10 l
bouillon
1,25 kg wortelen (schoon)
500 gr prei (schoon)
750 gr aardappelen
500 gr selderij (schoon)
500 gr uien
3 gr
peper
100 gr rijst
250 gr margarine
1
brood

De eventuele zoete smaak van wortelen wegwerken met een weinig
tomatenpuree.
De gefruite korstjes droog op keukenpapier opwarmen in de oven, dan
zijn ze minder vettig.

Bloemkoolsoep voor 20 personen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bouillon zeven ( of halffabrikaat gebruiken)
Soepgroenten schoonmaken, fijn snijden, spoelen en laten uitlekken.
Margarine smelten in een kookketel en de groenten toevoegen.
Bloemkool schoonmaken, wassen, snijden en toevoegen.
De groenten laten uitzweten (sueren).
Bloem toevoegen en laten drogen.
De bouillon toevoegen en aan de kook brengen.
Afschuimen.
Aardappelen wassen, schillen, snijden, spoelen en toevoegen.
Bij gaarheid de soep mixen.
Soep laten opkoken en afsmaken.

Enkel witte selderij en wit van prei gebruiken voor de bereiding van
witte soepen. Om een bloemkoolroomsoep te bekomen, enkel binden
met bloem (geen aardappelen), mixen, zeven en juist voor het doorgeven room toevoegen.
Bloemkooltopjes kunnen eventueel apart worden gaargekookt en als
garnituur worden toegevoegd aan de soep.

Benodigdheden
10 l
250 gr
2 kg
250 gr
250 gr
250 gr
3 gr
150 gr
2 gr
250 gr

bouillon
prei (schoon)
bloemkool
aardappelen
selderij (schoon)
uien
peper
bloem
nootmuskaat
margarine

Hoofdstuk 3: Soepen
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Gebonden tomatensoep voor 20 personen
Benodigdheden
10 l
bouillon
500 gr prei (schoon)
500 gr wortelen (schoon)
250 gr aardappelen
500 gr selderij (schoon)
500 gr uien
3 gr
peper
150 gr bloem
1 blik (800 gr) tomatenpuree
250 gr margarine

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bouillon zeven (of halffabrikaat gebruiken).
Soepgroenten schoonmaken, fijn snijden, spoelen en laten uitlekken.
Margarine smelten in een kookketel en de groenten toevoegen.
De groenten laten uitzweten (sueren).
Tomatenpuree en wat later de bloem toevoegen en laten drogen.
De bouillon toevoegen en aan de kook brengen.
Aardappelen wassen, schillen, snijden, spoelen en toevoegen.
Afschuimen.
Bij gaarheid de soep mixen.
Soep laten opkoken en afsmaken.

Om een tomatenroomsoep te bereiden enkel binden met bloem (geen aardappelen, maar meer
bloem gebruiken), na het mixen zeven en juist voor het opdienen room toevoegen.
Tomatensoep met balletjes:
Gehakt aanmaken en kleine balletjes draaien. Deze eventjes blancheren in kokend water tot ze boven
komen drijven. De balletjes op het laatste moment toevoegen.

Aspergesoep voor 20 personen
Benodigdheden
10 l
250 gr
250 gr
250 gr
250 gr
2 kg
3 gr
150 gr
250 gr

bouillon
prei (schoon)
selderij (schoon)
aardappelen
uien
asperges
peper
bloem
margarine

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bouillon zeven (of halffabrikaat gebruiken).
Soepgroenten schoonmaken, fijn snijden, spoelen en laten uitlekken.
Margarine smelten in een kookketel en de groenten toevoegen.
Asperges wassen, schillen en de punten afsnijden.
De rest grof snijden en toevoegen aan de soepgroenten.
De groenten laten uitzweten (sueren).
Bloem toevoegen en laten drogen.
De bouillon toevoegen en aan de kook brengen.
Aardappelen wassen, schillen, snijden, spoelen en toevoegen.
Afschuimen.
De aspergepunten apart gaarkoken.
Bij gaarheid de soep mixen.
Soep laten opkoken, afsmaken en de aspergepunten toevoegen.

Enkel witte selderij en wit van prei gebruiken voor de bereiding van witte soepen. Om een aspergeroomsoep te bekomen, enkel binden met bloem (geen aardappelen), mixen,
zeven en juist voor het doorgeven room toevoegen.
Kervelblaadjes kunnen eventueel als garnituur worden toegevoegd aan de roomsoep
(= Argenteuilroomsoep)
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Kerriesoep voor 20 personen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kippenbouillon bereiden en zeven.
De kip uit de bouillon in brunoise snijden.
Uien fijnsnijden, rookspek in reepjes snijden.
Uien en rookspek uitzweten in boter.
3 Afgestreken eetlepels kerrie toevoegen (of naar wens).
De bloem toevoegen en deze roux wat laten garen.
Beetje bij beetje de bouillon toevoegen en glad roeren.
Aan de kook brengen en enkele minuten laten doorkoken.
Soep afsmaken met de kruiden.
Vlak voor het doorgeven de kipbrunoise en de room
toevoegen.

Benodigdheden
10 l
350 gr
20 gr
500 gr
250 gr

kippenbouillon
rookspek
peterselie
uien
bloem
wat peper
kerrie (naar smaak)
soeparoma
200 gr margarine
room
Een zelfgemaakte bouillon is
bij deze bereiding aan
te raden.

Benodigdheden

Bonensoep voor 20 personen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bouillon zeven (of halffabrikaat gebruiken).
Soepgroenten schoonmaken, fijn snijden, spoelen en laten uitlekken.
Boter smelten in een kookketel en de groenten toevoegen.
De groenten laten uitzweten (sueren).
De bonen toevoegen.
De bouillon toevoegen en aan de kook brengen.
Afschuimen.
Aardappelen wassen, schillen, snijden, spoelen en toevoegen.
Bij gaarheid de soep mixen.
De soep zeven.
Soep laten opkoken en afsmaken.

10 l
500 gr
500 gr
750 gr
500 gr
1 kg
3 gr
250 gr

Droge bonen spoelen voor
gebruik. Bonen die geweekt
moeten worden toevoegen
met het weeksap.

Bruine bonensoep voor 20 personen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Daags voordien de bonen weken in koud water.
De rookworst in. halve plakjes snijden.
Uien snipperen, de overige groenten schoonmaken en klein snijden.
De bonen koken in het weekwater met de gezeefde bouillon in een kookketel met roerwerk.
Ondertussen vetspek blancheren.
De uien in kerrie wentelen en fruiten.
Als de bonen stuk gekookt zijn de vellen afscheppen met een schuimspaan.
De groenten toevoegen en gaar koken.
Vetspek, uien, worst en soepvlees toevoegen.
Afsmaken met peper en zout.
Let op zout: hou rekening met het
zoutgehalte van de worst !

bouillon
prei (schoon)
selderij (schoon)
aardappelen
uien
droge bonen
peper
margarine

Benodigdheden
10 l
1,5 kg
600 gr
1 kg
600 gr
300 gr
300 gr
4 kg

bouillon bereid met
1 kg soepvlees
rookworst
vetspek
uien
knolselderij (schoon)
bleekselderij (schoon)
winterpeen (schoon)
bruine bonen
wat peper
wat zout
wat kerrie
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Erwtensoep voor 20 personen
Benodigdheden
10 l
500 gr
500 gr
500 gr
750 gr
1 kg

bouillon
prei (schoon)
bleekselderij (schoon)
uien
aardappelen
spliterwten
wat peper
250 gr margarine

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bouillon zeven (of halffabrikaat gebruiken).
Soepgroenten schoonmaken, fijn snijden, spoelen en uitlekken.
Margarine smelten in een kookketel en de groenten toevoegen.
De groenten laten uitzweten (sueren).
De spliterwten spoelen en toevoegen.
De bouillon toevoegen en aan de kook brengen.
Afschuimen.
Aardappelen wassen, schillen, snijden, spoelen en toevoegen.
Bij gaarheid de soep mixen.
De soep zeven.
Soep laten opkoken en afsmaken.

Erwten die geweekt moeten worden toevoegen met het weeksap.
Afval van gerookt spek (vb: zwoerden) of resten eventueel laten meekoken (smaak).
Het spekafval verwijderen voor het mixen
Erwtensoep + gebakken speklardons + broodcroutons = St-Germainsoep.

Snert voor 20 personen
Benodigdheden
1 kg rugspek
1 kg rookworst
1 kg varkenskarbonade

1 kg prei (schoongemaakt)
750 gr uien
500 gr bleekselderij
(schoongemaakt)
500 gr knolselderij
(schoongemaakt)
Maggi-zout
Wat peper
2,5 kg spliterwten

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Spliterwten, rugspek en karbonaden opzetten met voldoende water.
Goed laten koken tot de soep gaat binden (door vrijgekomen zetmeel).
Vlees uithalen en in brunoise snijden.
Soepgroenten schoonmaken, in brunoise (1 cm) snijden en spoelen.
Rookworst in plakjes snijden.
De erwtenmassa mixen tot een gladde massa.
De blokjes vlees, groenten en rookworst toevoegen.
Alles langzaam laten garen om alle ingrediënten de kans te geven hun
smaak af te geven.
9. Afsmaken met maggi-zout en peper.

Indien men groene erwten gebruikt dan dienen deze gedurende 12
uren te weken.
Het weeksap dient dan gebruikt te worden om de erwten te garen.
Snert behoort tot de categorie van de maaltijdsoepen.

Hoofdstuk 4: Warme voorgerechten
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De warme voorgerechten
Gegratineerde visschelp voor 4 personen
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Roux bereiden en afkoelen.
Water aan de kook brengen met visbouillonkorrels.
De vis wassen en pocheren in de visbouillon/fumet tot gaarheid.
De vis uithalen en apart houden.
De gepelde garnalen nazien en spoelen.
Een vissaus bereiden:
De visfumet eventueel zeven en de juiste hoeveelheid terug aan de
kook brengen.
De roux beetje bij beetje toevoegen en losroeren tot men de juiste dikte
heeft bereikt.
Al roerend enkele ogenblikken laten opkoken.
De schelpen voorbereiden:
Schelpen beboteren.
De vis klein maken en verdelen over de schelpen.
De garnalen verdelen over de schelpen.
Citroen uitpersen en aan de saus toevoegen.
De vis bedekken met een laagje dikke saus.
Bestrooien met gemalen kaas, paneermeel en een nootje boter.
Gratineren in de oven of salamander.
Opdienen op een voorverwarmd bord.
Garneren met takje peterselie en citroen.

Benodigdheden
Visbouillonkorrels
1l
water
400 gr visfilets
100 gr gepelde garnalen
peterselie
30 gr gemalen kaas
60 gr boter
75 gr bloem
Paneermeel
2
citroenen

Zorg voor een mooie
gegratineerde korstje.

Eventueel kunnen de randen van de visschelp voorzien worden van
Hertoginnenaardappelen. De Hertoginnenaardappelen worden dan opgespoten voor men de vis toevoegt.
De schelp kan eventueel vastgezet worden op het bordje met een stoffen
servet of met wat aardappelpuree.
Alle zeevis en gaar gemaakte zeevruchten zijn bruikbaar voor deze bereiding.

Indien geen schelpen voorhanden zijn kan men ook
een vuurvast schaaltje gebruiken.
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Kippenpasteitje voor 4 personen
(vol-au-vent)
Benodigdheden
Kippenbouillon
(zie hoofdstuk 2)
2
Kippenbouten
100 gr champignons
10 gr peterselie
2
citroenen
60 gr boter
75 gr bloem
1
Ei
10 cl room
Zout
Peper
4
bladerdeegpasteitjes

1. Dag van te voren kippenbouillon bereiden met de kip.
2. Kip plukken en in grove brunoise snijden.
3. Champignons au blanc stomen:
In 4 snijden (grote in 6) en spoelen.
Pannetje beboteren, champignons toevoegen.
Peper en wat citroensap toevoegen.
Onder gesloten deksel garen.
4. Citroen wassen, canneleren en snijden.
5. Peterselie kuisen, plukken en wassen.
6. Roux bereiden:
Boter smelten in kookpot, de bloem toevoegen.
De bekomen roux al roerend laten drogen.
7. Velouté bereiden:
Beetje bij beetje de gezeefde bouillon toevoegen en losroeren tot gewenste
dikte.
Al roerend enkele ogenblikken laten opkoken.
8. De kip en de champignons met kooksap toevoegen en de velouté warm
houden.
9. Citroensap (1/2 citroen) en een liaison (eigeel + room) toevoegen.
10. De pasteitjes opwarmen in de oven.
11. Pasteitje op een voorverwarmd bordje schikken.
12. Dekseltje uitsnijden en vullen met de velouté.
13. Dekseltje terug plaatsen.
14. Garneren met citroen en takje peterselie.

De velouté dient als binding, dus niet te veel gebruiken.

Koninginnehapje: Dezelfde bereiding,
maar de pasteitjes bedekken met een
laagje Hollandse saus voor dat men het
dekseltje terugplaatst.

Indien de bereiding geserveerd word als hoofdschotel
(bijvoorbeeld met frietjes of rijst) neem dan dubbel zoveel kip.
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Toast met gebakken champignons voor 20 personen
1. Toasten bereiden:
Brood in sneden snijden van 2 cm dikte
Van de sneden rechthoeken (9-6 cm) maken. (of toastbrood gebruiken)
Lichtjes insnijden.
Roosteren.
2. Peterselie plukken, wassen, fijn hakken en drogen.
3. Citroen wassen, halveren en uitpersen.
4. Champignons (draaien), steeltje afsnijden, spoelen en drogen.
5. Champignons sauteren:
Boter smelten en kleuren in de pan.
Champignons toevoegen.
Kruiden met zout en peper.
Bij gaarheid afsmaken met citroen.
6. Toasten licht verwarmen en op een voorverwarmd bordje schikken.
7. Champignons er mooi opschikken.
8. Napperen met een weinig bakvocht.
9. Bestrooien met gehakte peterselie.
10. Garneren met takje peterselie en een tomatenroosje.

Benodigdheden
350 gr
10 gr
1
50 gr
1/2

1

De boter kan ook vervangen
worden door kruidenboter of
lookboter (kruidenboter met
look)

Gevulde champignons (4 pers.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Ui pellen en snipperen.
Peterselie kuisen, plukken, wassen, fijnhakken en drogen.
Look pellen en hakken.
Yorkse ham in grof hakken.
De stelen van de champignons losmaken.
De stelen grof hakken, spoelen en drogen.
Champignonkoppen met de steelkant op een geoliede plaat leggen, afsmaken met peper en zout, in de oven laten garen en regelmatig bedruipen.
Champignonvulling bereiden:
Ui uitzweten in boter.
De gehakte champignon en de Yorkse ham toevoegen en laten garen.
Look en peterselie onder mengen.
Laten drogen door toevoeging van paneermeel.
Ei loskloppen en onder het mengsel roeren.
Champignonkoppen vullen met het mengsel.
Beleggen met een nootje boter.
In de oven opwarmen.
Champignons op een voorverwarmd bord schikken.
Garneren met een takje peterselie en een schijfje citroen.

grote champignons
peterselie
citroen
boter
brood
Zout
Peper
tomaat

Benodigdheden
700 gr
10 gr
2 gr
80 gr
1
5 cl
50 gr

grote champignons
peterselie
look
uien
citroen
olijfolie
boter
Zout
Peper
1
Ei
100 gr Yorkse ham
Paneermeel

Het ei dient om het geheel
wat te binden.
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Omelet met fijne kruiden voor 4 personen
Benodigdheden

8
eieren
5 cl
room
20 gr margarine
Dragon
Zout
Peper
Peterselie
Kervel
Bieslook

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eieren, room, zout, peper zeer goed klutsen.
De verse kruiden kuisen, plukken, wassen, fijnhakken en drogen.
De fijne kruiden toevoegen en mengen.
Margarine smelten in een pan.
Eimengsel in de hete pan gieten
De onderkant bakken.
De omelet in 2 of 3 plooien.
Zorg dat de omelet binnenin smeuïg blijft.

Pan pizza voor 4 personen
Benodigdheden

Tomatenmengsel bereiden:

1
ui
1 teentje knoflook
100 gr tomatenpuree
1 blik tomatenblokjes
Suiker
Basilicum
Oregano
Paprikapoeder
Zout
Brood
Garnituur*
Gemalen kaas

1.
2.
3.
4.

Gesnipperde ui en knoflook in hete olijfolie aanzetten.
100 gr Tomatenpuree toevoegen en wat laten mee fruiten.
Vervolgens 1 blik (0,8 l) geconcasseerde tomaten met vocht bijvoegen.
Wat suiker (of gebruik tomatenketchup), Italiaanse kruiden, paprikapoeder
en zout toevoegen.
5. Gedurende 20 minuten zachtjes laten pruttelen.
6. Laat dit mengsel afkoelen.
Toasten bereiden :

1.
2.
3.
4.

Brood in sneden snijden van 2 cm dikte.
Van de sneden rechthoeken (9-6 cm) maken.
Lichtjes insnijden.
Roosteren.

Afwerking:*
Garneren met: dunne plakjes champignons
of plakjes chorizoworst
of ansjovisfilets
of gebakken gehakt
of uiringen, salami, plakjes tomaat, zwarte olijven
of diverse groenten gemengd met gare vis
of diverse soorten kazen.
Afgarneren met gemalen kaas. Opwarmen in de oven.
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Gevuld flensje met garnalen voor 4 personen
1. Blanke roux bereiden.
2. Garnaalkoppen met bouillonblokje opzetten in water en 10 minuten laten koken.
3. Deze garnalenbouillon zeven.
4. De champignons in plakjes snijden en spoelen.
5. Salpicon bereiden:
De koude roux al roerend beetje bij beetje toevoegen aan de hete bouillon. De bekomen velouté moet dik zijn.
Onder voortdurend roeren enkele ogenblikken laten opkoken.
Eventueel zeven.
Zout, peper en citroen toevoegen.
6. De champignons uitzweten in boter.
7. De garnalen en de velouté toevoegen.
8. Gemalen kaas toevoegen en goed mengen.
9. Citroen wassen, canneleren en snijden.
10. Flensjes opwarmen tussen 2 borden in de oven.
11. Flensje op bord leggen, salpicon in het midden daarop leggen.
12. Flensjes dichtplooien.
13. Garneren met takje peterselie en citroen.

Benodigdheden
4 ongesuikerde flensjes
Visbouillonblokje
200 gr garnalenkoppen
150 gr gepelde garnalen
60 gr boter
75 gr bloem
100 gr champignons
1
citroen
Zout
Peper
50 gr gemalen kaas

De flensjes (zie hoofdstuk nagerechten) mogen
niet gesuikerd worden
Indien de salpicon niet vast is
kan op het einde wat opgeloste
maïzena worden toegevoegd.

Toast ‘Hawaï’ voor 4 personen
1. Toasten bereiden:
Brood in sneden snijden (1 cm).
Sneden vierkantig (10 cm) of rond (groter dan schijf ananas) uitsnijden.
Roosteren en laten afkoelen.
2. Beboteren.
3. Sneden hesp ontvetten en halveren.
4. Ananas uit blik halen en laten uitlekken.
5. Sneden kaas op dezelfde grootte snijden als de toasten.
6. Toast beleggen met hesp, ananas en kaas.
7. In een hete oven plaatsen.
8. Als de kaas volledig gesmolten is, is de bereiding klaar.
9. Opdienen op een voorverwarmd bordje en met een weinig cayennepeper
bestrooien.

Benodigdheden
½
40 gr
2 sn
½ blik
4 sn

brood
boter
gekookte ham
ananas
kaas
Cayennepeper

Een cocktailkers of een takje peterselie kan ook gebruikt worden als garnituur.
Indien men de ananas vervangt door perziken dan
noemt de bereiding
Toast “Melba”.
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Groentebereidingen
Witlof in de room voor 4 personen
Benodigdheden
1 kg
15 cl
30 gr

witlof
room
margarine
Peper
Zout
Muskaatnoot

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Witlof wassen in ruim water.
Harde kern verwijderen.
Witlof fijn snijden en bewaren in koud water.
Boter smelten in een kookpannetje.
Witlof uitlekken en toevoegen, kruiden met zout, peper en muskaatnoot.
Witlof uitzweten (sueren).
Room toevoegen en laten inkoken.

Voor grotere hoeveelheden: Witlof reinigen en braiseren. Bechamel bereiden
(+ wat vrijgekomen kookvocht).
Room toevoegen aan de bechamel.
Witlof overgieten met de saus.

Kapucijners voor 4 personen
Benodigdheden
600 gr kapucijners
Zout

Benodigdheden
600 gr uien
Kerrie
Zout
Margarine

1. Kapucijners de dag voordien te week zetten.
2. Kapucijners met het weekwater 1.30 tot 2 uur laten gaarkoken.
3. Afgieten en wat zout toevoegen.

Gebakken uien voor 4 personen
1. Uien pellen en in halve ringen snijden.
2. De margarine smelten en wanneer deze bruin wordt de uien toevoegen.
3. Licht bruin bakken en wat zout en kerrie toevoegen.
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Bloemkool met bechamelsaus voor 4 personen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Bladeren van de bloemkool verwijderen.
Bloemkool in roosjes snijden en goed wassen.
Enige tijd in zout water laten staan.
In ruim vers water met zout aan de kook brengen tot ze bijna gaar zijn.
Roux bereiden:
Boter smelten, bloem toevoegen, mengen en laten drogen (garen).
Bechamel bereiden:
Een deel kookvocht en een deel melk beetje bij beetje aan de roux
toevoegen en gladroeren.
Als de juiste dikte is bereikt, al roerend enkele ogenblikken laten opkoken.
De saus kruiden.
Bloemkool goed laten uitlekken.
Bloemkool in een voorverwarmde schaal leggen.
Overgieten met de Bechamelsaus en bestrooien met muskaatnoot.

Gegratineerde hesprolletje met witlof
voor 4 personen
1. Mornaysaus (zie hoofdstuk sauzen) bereiden met 3/4 liter melk.
2. Witlof braiseren:
Buitenste bladeren verwijderen, hart uitsnijden en steel kruiselings insnijden. Goed wassen.
Kookpot beboteren en het witlof toevoegen.
Kruiden met peper, zout en nootmuskaat.
Citroensap, suiker en beetje water toevoegen.
Deksel op de pot plaatsen en het witlof laten garen.
3. Bij gaarheid de groente goed laten uitlekken.
4. Hesp ontvetten.
5. Een witlofstam op een snede hesp leggen en de hesp oprollen.
6. De hespenrollen in een beboterde groentekom leggen.
7. Overgieten met de Mornaysaus.
8. Bestrooien met gemalen kaas en paneermeel.
9. Beleggen met nootje boter.
10. Randen van de groentekom afvegen.
11. Gratineren in de oven.
12. De hete groentekom op een bord met servet opdienen.

Gegratineerde groenten
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De groenten schoonmaken, versnijden en spoelen.
De groenten gaarkoken in water en zout.
Een Mornaysaus bereiden (zie hoofdstuk sausen).
De groenten goed laten uitlekken.
Vuurvaste kom beboteren en de groenten toevoegen.
De groenten overgieten met een Mornaysaus, bestrooien met kaas en paneermeel.
7. Klontje boter toevoegen.
8. Gratineren in voorverwarmde oven of salamander.

Benodigdheden
1
30 gr
35 gr
1/4 l

bloemkool
Zout
Boter
Bloem
Melk
Muskaatnoot
Peper

Sausen die gebonden worden
met een roux altijd even laten
opkoken om de bloemsmaak
te verwijderen.
De dikte van de saus
controleren door de bolle
kant van een lepel door de
saus te halen.

Benodigdheden
600 gr
4 sn
25 gr
50 gr
1
75 cl

Witlof
Gekookte hesp
Gemalen kaas
Boter
Citroen
Mornaysaus
Zout
Peper
Muskaatnoot
Paneermeel
Suiker

Hoofdstuk 5: De groenten

Basiskoken

Rode kool voor 20 personen

Benodigdheden
5 kg rode kool, 1 kg appelen,
100 gr boter, azijn,
150 gr suiker, zout, peper,
maïzena, kruidnagels en laurier, groentenbouillonpasta.
Ook kan rijst of havermout op
voorhand worden toegevoegd
als bindmiddel ter vervanging
van maïzena.
In plaats van verse appelen
kan men ook appelcompote
gebruiken (of half om half).
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1. Rode kool versnijden :
Buitenste bladeren verwijderen. In 4 snijden.
Harde stronk uitsnijden.
Snijden met de groentemachine.
2. In een pannetje een ½ l. water laten inkoken met kruidnagels,
laurierblaadjes en azijn.
3. Appelen schillen, in 4 snijden, klokhuis verwijderen en in stukken snijden.
4. De rode kool toevoegen.
5. Kruiden met zout, peper, suiker en een weinig van het inkooksel.
6. Tot 1/3 overgieten met bouillon (water + bouillonpasta).
7. Deksel sluiten en laten braiseren.
8. Bij gaarheid het overgebleven kookvocht binden met maïzena Afsmaken
met zout, peper en suiker.

Spinazie in de boter voor 20 personen
Benodigdheden
6 kg spinazie, 200 gr boter,
zout, peper, nootmuskaat.

Eventueel de spinazie hakken
na het koken.
Wassen : Doe zout bij het
water om het ongedierte beter
los te weken.

1. Spinazie schoonmaken :
Verwelkte bladeren verwijderen.
Bladeren ontnerven.
Veelvuldig wassen en spoelen.
2. Spinazie gaarkoken met hangend water.
3. Gesmolten boter toevoegen.
4. Zout, peper en nootmuskaat toevoegen.

Prei in de boter
De zelfde bewerkingen als voor spinazie. Gebruik alleen het witte en het lichtgroene gedeelte van de prei.

Andijvierolletjes met spek voor 4 personen
Benodigdheden
1 kg andijvie, 12 sneden spek,
50 gr boter, zout, peper,
paprikapoeder,
kippenbouillon(blokje).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Andijvie schoonmaken en goed, meerdere malen wassen.
Water en zout aan de kook brengen en de struiken 5 minuten laten koken.
De andijvie laten uitlekken in een vergiet.
2 cm. van de stronk afsnijden en de struiken openplooien.
Struiken kruiden met zout en peper.
Rol 1/2 struikjes strak op en pers daarbij het vocht uit de bladeren.
Snij de rolletjes in stukken van 4 cm.
Wikkel elk rolletje in een plak ontbijtspek.
De rolletjes inwrijven met paprikapoeder.
Ze in een beboterde ovenvaste schotel schikken en schenk er wat bouillon of
water over.
11. Afdekken met aluminiumfolie of deksel.
12. Plaats de schotel 15 minuten voor consumptie in een hete voorverwarmde
oven.
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Geglaceerde groenten voor 4 personen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Groenten schillen en wassen.
Groenten tourneren (in gelijke tonvorm brengen).
Water opzetten met bouillonblokje en de groenten hierin gaarkoken.
Boter smelten in een pan.
Gaargekookte groenten toevoegen.
Bestrooien met suiker.
Afsmaken met zout en peper.
Opschudden.
Als de groenten glanzend zijn, zeer warm opdienen.

Gevulde tomaat met duxelles voor 4 personen
1. Tomaten uithollen:
Tomaten wassen.
Kroontje en vastzetting verwijderen.
Kapje tegenover kroontje af snijden.
Tomaat uithollen.
Binnenkant kruiden met zout en peper.
Omdraaien en laten uitlekken.
2. Binnenste van wit brood fijnwrijven.
3. Sjalotten pellen en fijn snijden.
4. Champignons fijn snijden en spoelen.
5. Duxelles bereiden:
Sjalotten uitzweten in boter.
Champignons toevoegen en uitzweten.
Tomatenpuree toevoegen en uitzweten.
Broodkruim toevoegen.
Kruiden met peper en zout.
6. Tomaten opvullen met duxelles.
7. De gevulde tomaten op een geboterde braadplaat schikken.
8. In een matige oven opwarmen en de laatste 5 minuten het kapje terugplaatsen.
9. Zeer warm opdienen.

Benodigdheden
1 kg
30 gr

30 gr

* Te gebruiken groenten zijn:
Rapen, knolselderij,
wortelen... .
Geglaceerde groenten worden
gebruikt als garnituur en tezelfdertijd als groente.

Benodigdheden
4
300 gr
50 gr
20 gr
40 gr
40 gr

Prei schoonmaken, in stukken van 3 cm. snijden en spoelen.
Boter smelten en de prei toevoegen.
De prei door de boter roeren, zodat alle stukjes glimmen van de boter.
Bestrooi de groente met peper en zout.
Deksel opplaatsen en op zacht vuurtje 10 - 12 minuten laten smoren.
De groente serveren in voorverwarmde groentekom.
Eventueel bestrooien met gehakte peterselie

tomaten
champignons
sjalotten
tomatenpuree
broodkruim
boter
Zout
Peper

De tomaat wordt NIET gepeld.
De tomaten met duxelles
worden als garnituur en als
groente geserveerd bij een
vlees- of visschotel

Benodigdheden

Gesmoorde prei voor 4 personen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

groente*
boter
Zout
Peper
suiker
Bouillonblokje

1 kg
70 gr

prei
boter
Zout
Peper
peterselie
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Wortelstamppot voor 20 personen

Benodigdheden
4 kg
3 kg
1 kg

aardappelen,
wortelen,
uien
Zout
peper
200 gr boter
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Aardappelen in gelijke stukken snijden.
Wortelen schoonmaken en in gelijke stukken snijden van 1 cm.
Uien pellen, halveren en eminceren (= halve ringen).
Rooster plaatsen in kookketel en aardappelen toevoegen.
De aardappelen net onder gezouten water zetten en aan de kook brengen.
Uien toevoegen.
De wortelen toevoegen na 5 minuten kooktijd.
!! Indien de wortelen klein zijn ze later toevoegen.
De groenten en de aardappelen dienen op hetzelfde ogenblik gaar te zijn.
Onder gesloten deksel laten koken.
Bij volledige gaarheid het overgebleven kookvocht aftappen.
Rooster verwijderen.
Peper, zout en boter toevoegen.
De bereiding licht stampen met stamper.

Warme bieten voor 20 personen
Benodigdheden
300 gr rookspek
3 kg
bieten
250 gr uien
10 gr zout
3 gr
peper
100 gr suiker
3
kruidnagels
50 gr maïzena
10 cl azijn
2 blaadjes laurier
100 gr boter

1. Bieten koken.
Rooster plaatsen in kookketel.
Bieten wassen en in de kookketel doen.
Overgieten met water en wat azijn en aan de kook brengen.
Net zo lang koken tot ze gaar zijn.
Kookwater afgieten en de bieten overvloedig spoelen met koud water.
2. Vel verwijderen.
3. Laurier en kruidnagels opzetten met weinig water (1/3) en witte wijn of
azijn (2/3) en heel zachtjes laten trekken.
4. De bieten raspen met groentesnijmachine.
5. Uien snipperen en rookspek in reepjes snijden.
6. De gesnipperde uien en de reepjes rookspek aanfruiten in een braadbak.
7. Bietjes toevoegen, verwarmen en op smaak brengen met zout, peper.
8. Suiker en het gezeefde aftreksel toevoegen.
9. Licht binden met wat opgeloste maïzena.

Bieten zijn gaar wanneer het buitenste velletje loskomt.
In plaats van azijn kan men ook witte wijn gebruiken.
De bietjes kunnen ook koud geserveerd worden:
De geraspte bietjes worden dan vermengd met gesnipperde
ui en dressing of vinaigrette.
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Wortelpuree voor 4 personen
1.
2.
3.
4.
5.

De wortelen schoonmaken en in gelijke (kleine) stukken snijden.
De wortelen goed gaar koken in weinig water met zout.
De wortelen pureren en vermengen met de aardappelpuree (binding).
De bekomen wortelpuree eventueel bijkruiden en in rozetten spuiten.
Opwarmen tot serveertemperatuur en licht kleuren in de oven.

Benodigdheden
300 a 350 gr warme aardappelenpuree (zoals voor Duchesse-aardappelen),
1 kg wortelen, zout.

Erwtjes op z’n Frans voor 4 personen
1.
2.
3.
4.
5.

De gesnipperde ui (of zilveruitjes*) uitzweten in de boter.
De suiker toevoegen en de uien glaceren.
De erwten toevoegen en vermengen met de uien.
Op serveertemperatuur brengen en kruiden met peper en zout.
Net voor het doorgeven de geciseleerde sla door de bereiding mengen.

Benodigdheden
150 gr boter, suiker, 1 ui,
1 handvol geciseleerde latuwsla, zout, peper,
800 gr gare erwten,
1 gesnipperde ui (of klassiek
met zilveruitjes*).

*Indien men zilveruitjes gebruikt moeten deze eerst gekookt worden. Gebruik
in geen enkel geval zilveruitjes op azijn. De uitjes moeten zoet zijn, niet zuur.

Prinsessenboontjes ‘Lyonnaise’ voor 20 personen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Prinsessenboontjes wassen in koud water.
Breek de uiteinden af.
Prinsessenboontjes beetgaar koken in water en zout (hou ze knapperig).
Prinsessenboontjes afgieten en laten uitlekken.
Uien pellen en snipperen.
Uien uitzweten in een braadbak.
Uien deglaceren met azijn.
De prinsessenboontjes toevoegen en kruiden.
Deksel van de braadbak dichten.
Zachtjes laten garen, regelmatig opschudden.

Benodigdheden
4 kg
200 gr
20 gr
2 gr
5cl
250 gr

prinsessenboontjes
uien
zout
peper
azijn
boter

Prinsessenboontjes uit blik eerst spoelen en verder vanaf punt 5. Diepvries prinsessenbonen laten ontdooien en verder vanaf punt 5. OF: In bevroren toestand koken in water en zout en nadien vermengen met uitgezwete uien.
De prinsessenbonen kunnen ook in gerookte spekreepjes gerold worden. Ze worden dan lichtjes gekleurd in de oven.
Gebakken gerookte spekreepjes kunnen toegevoegd worden.

Prinsessenbonen (of sperziebonen), boterbonen, peulbonen
en andere soorten kunnen op
deze manier bereid worden.
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Spruitjes voor 20 personen

Benodigdheden
5 kg
20 gr
1 gr
2 gr
200 gr

spruitjes
zout
nootmuskaat
peper
boter

Diepvriesspruiten minder
lang koken dan verse.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Buitenste bladeren van de spruiten verwijderen
Een inkeping geven in het hardste gedeelte en wassen.
Rooster plaatsen in de kookketel en vullen met water.
Zout toevoegen en aan de kook brengen.
Spruitjes toevoegen en ze gaar koken.
Afgieten en rooster uithalen.
Gesmolten boter toevoegen.
Kruiden met zout, peper en nootmuskaat.
Voorzichtig omscheppen.

Gesauteerde spruitjes voor 20 personen
Benodigdheden
5 kg
20 gr
1 gr
2 gr
350 gr

spruitjes
zout
nootmuskaat
peper
margarine

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kool met spek voor 20 personen

Benodigdheden
700 gr
3l
300 gr
5 kg

mager gerookt spek
bouillon
uien
kool (savooie, witte,
chinese kool of
boerenkool)
20 gr zout
2 gr
peper
1 gr
nootmuskaat
400 gr margarine

Buitenste bladeren van de spruiten verwijderen
Een inkeping geven in het hardste gedeelte en wassen.
Rooster plaatsen in de kookketel en vullen met water.
Spruitjes aan het water toevoegen en tot ¾ gaarheid koken.
Afgieten en terugkoelen.
Margarine licht laten kleuren in de braadbak (hazelnootkleurig).
De spruitjes kleuren en laten gaar worden.
Kruiden met zout, peper en nootmuskaat.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kool reinigen, wassen en daarna in repen snijden.
Uien in grove brunoise snijden.
Spek in gelijke reepjes snijden (grove julienne).
De uien en het spek aanzetten in de hete margarine.
De kool toevoegen en kruiden met peper.
De kool enkele ogenblikken in de margarine laten vatten.
De bouillon toevoegen (of water met bouillonpasta) en het deksel van de
braadbak dichten.
8. Wanneer de kool bijna gaar is deksel openen en even laten opstomen.
9. Kool afsmaken met nootmuskaat en zout.

Prei in de room voor 20 personen
Benodigdheden
2l
6 kg

40 cl

Bechamelsaus
prei
peper
muskaatnoot
room
zout

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Het groen en de wortels van de prei snijden.
Het wit en geel van de prei in de lengte halveren.
Prei wassen en in gelijke stukken snijden.
Spoelen.
Bechamel (zie hoofdstuk sauzen) bereiden.
Prei met aanhangend vocht enkele ogenblikken laten stomen in boter onder
gesloten deksel.
7. De prei overgieten met de saus tot gelijke hoogte.
8. Dit even laten opkoken.
9. Room, zout, peper en nootmuskaat toevoegen.
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Het groen van de prei kan gebruikt worden voor de bereiding van bouillons of soepen.
Nooit de prei in de roomsaus doen zo ja bekomt men saus met groenten.
Kleine hoeveelheden:
Fijngesneden prei uitzweten in boter. Bouillon en room toevoegen en laten inkoken, afsmaken met zout, peper en muskaatnoot.
2de BEREIDINGSMETHODE (Nederland):
Roux bereiden en laten afkoelen. Prei gaarkoken in water en zout. Als de prei gaargekookt is het vocht afgieten en de roux toevoegen. De bereiding al roerend nogmaals laten opkoken. De prei bevat namelijk nog voldoende vocht om een binding te bekomen. Afwerken met wat koffiemelk, zout, peper en nootmuskaat.

Spinazie in de room voor 20 personen
Benodigdheden
1. Spinazie reinigen:
Verwelkte bladeren en steeltje verwijderen.
Veelvuldig wassen.
Spoelen.
2. Spinazie gaar koken met hangend water.
3. Bechamel bereiden.
4. Overgieten met de saus
5. Room, zout, peper en nootmuskaat toevoegen.

Het kookvocht van bladgroenten nooit verwerken tot saus (nitraten worden omgezet
in het schadelijke nitriet). Gebruik enkel
melk en/of room om de saus te bekomen.

2l
6 kg

40 cl

Indien men de spinazie wenst
te hakken moet men dit doen
na het koken. Om gemakkelijker te werken is het dan beter
de spinazie te laten afkoelen.
Spinazie nooit opwarmen in
een aluminium kookpot
( nitrietvergiftiging).
Nooit de spinazie in de roomsaus doen zo ja bekomt men
saus met groenten.

Andijvie in de room voor 20 personen
1. Andijvie schoonmaken:
Verwelkte bladeren verwijderen.
Bladeren ontnerven.
Veelvuldig wassen.
Snijden en spoelen.
2. Andijvie gaarkoken met het water en zout (kookketel met rooster).
3. Bechamel bereiden.
4. Andijvie afgieten en goed laten uitlekken.
5. Rooster uit de kookketel halen.
6. Overgieten met de saus.
7. Room, zout, peper en nootmuskaat toevoegen.

Bechamelsaus
spinazie
peper
muskaatnoot
room
zout

Benodigdheden
2l
6 kg

50 cl

Bechamelsaus
andijvie
peper
muskaatnoot
room
zout
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Roerbakgroenten voor 20 personen
Benodigdheden
750 gr
750 gr
500 gr
500 gr
500 gr
500 gr
500 gr
30 cl

wortelen (schoon)
rapen (schoon)
knolselderij (schoon)
courgette
snijbonen
bloemkool
broccoli
olijfolie
zout
peper
bouillon

1. Groenten schoonmaken:
Wortelen schillen en in grove brunoise snijden.
Rapen schillen en in grove brunoise snijden.
Knolselder schillen en in brunoise snijden.
Courgette wassen en in plakjes snijden.
Snijbonen reinigen en in chinoise snijden.
Bloemkool en broccoli wassen en verdelen in hapklare stukjes.
2. Olijfolie (of andere) in braadbak verwarmen.
3. De groenten spoelen en laten uitlekken.
4. De groenten in de braadbak licht laten kleuren.
5. Bevochtigen met weinig water (bodem bedekt).
6. Bouillonpasta toevoegen.
7. Onder gesloten deksel knapperig gaar laten worden.
8. De groenten kruiden met zout en peper.

Indien men een wok gebruikt (oorspronkelijke manier), dan worden de groenten al spatelend gegaard in een zeer
hete wok, zonder bevochtiging, zonder bouillon en zonder deksel.
Diverse soorten groenten kunnen gebruikt worden.
Gebruikt men gedeeltelijk blikgroenten, dan worden deze op het laatste toegevoegd.
Gebruikt men gedeeltelijk diepvriesgroenten, dan worden deze eerst ontdooid en toegevoegd na het bevochtigen.

Gebraisseerd witlof voor 20 personen
Benodigdheden
5 kg
1

witlof
citroen
Zout
Peper
Muskaatnoot
50 gr suiker
300 gr margarine

1 Kg rauwe witlof =
900 gr schoon =
700 gr gebraisseerd.
Gesauteerd witlof : bij
deze bereiding wordt het
lof eerst gebakken en
daarna bevochtigd en
gebraisseerd Of eerst
gebraisseerd en gekoeld
en daarna gebakken

1. Citroen wassen, halveren en uitpersen.
2. Witlof schoonmaken:
Buitenste bladeren verwijderen.
Bitter gedeelte verwijderen.
Wassen en laten uitlekken.
3. Kookketel beboteren met de margarine en voorzien van een rooster.
4. Witlof in de ketel leggen.
5. Bestrooien met zout, peper, muskaat en suiker.
6. Eventueel een tweede, een derde,... laag witlof inleggen.
7. Na elke laag kruiden.
8. Wat bouillon of water (bodem bedekken) en citroensap toevoegen.
9. Onder gesloten deksel laten garen.
10. Overtollig water aftappen met aftapkraan.
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Benodigdheden

Stamppot van kool voor 20 personen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kool schoonmaken en snijden:
Buitenste bladeren verwijderen.
Kool in 4 snijden.
Harde kern uitsnijden.
Kool eminceren (dikke reepjes).
Rooster plaatsen in kookketel en ruim water met zout toevoegen.
De kool toevoegen en zachtjes laten koken tot ze gaar zijn.
Vocht afgieten en de kool laten uitlekken in een vergiet.
De aardappelen in de kookketel storten en ze net onder zetten met water.
Zout toevoegen en de aardappelen laten koken tot ze gaar zijn.
De aardappelen afgieten en het rooster verwijderen.
De aardappelen fijn stampen met stamper (of kookketel gebruiken met roerwerk) en vermengen met de kool.
13. Uitgebakken dobbelsteentjes buikspek toevoegen.
14. Opgewarmde melk, zout, peper toevoegen en alles goed vermengen.

½ kg
5 kg
2 kg
10 gr
1l

buikspek
aardappelen
kool (schoon)
zout
peper
melk

De groenten en aardappelen kunnen ook tezamen gekookt worden
(zie wortelstamppot).
Indien men gedroogde boerenkool
uit blik gebruikt dan is de verhouding het volgende :
450 gr (= 1 blik) op 10 kg. aardappelen.

Wortelen ‘à la bourgeoise’ voor 20 personen
(gestoofde wortelen)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Uien pellen en snipperen.
Peterselie plukken, wassen en hakken.
Manieboter bereiden (boter met bloem vermengen).
Wortelen voorbereiden:
Wassen en schillen met een dunschiller.
Wortelen in de lengte doormidden snijden.
Wortelen in stukken snijden van een have centimeter dikte.
Uien uitzweten in een kookketel en de wortelen toevoegen.
Bevochtigen met weinig water en wat bouillonpasta toevoegen.
Zout, peper, suiker, tijm en laurier toevoegen.
Onder gesloten deksel laten gaar stoven (20 minuten).
Het overgebleven kookvocht (bodempje) licht binden door toevoeging van
een weinig manieboter.
13. Net voor het serveren de wortelen bestrooien met de peterselie.

Benodigdheden
4 kg
wortelen (schoon)
500 gr uien
wat peterselie
bouillonblokje
wat tijm
100 gr bloem
3 blaadjes laurier
10 gr zout
peper
50 gr suiker
200 gr boter

De wortelen kunnen ook in andere vormen gesneden worden.
Hoe grotere stukken hoe langer de kooktijd.

Jardinière groenten voor 20 personen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wortelen bereiden schoonmaken en schillen met dunschiller.
In lange schuine sneden snijden en deze sneden in balkjes snijden.
Al dente koken op z’n Engels (water en zout).
Doperwten: Indien diepvries: In kokend gezouten water dompelen tot gaarheid. Indien blik: Spoelen en opwarmen.
Wortelen en erwten afgieten.
Uien snipperen, uitzweten in boter en de groenten toevoegen.
Het gerecht afsmaken.
Serveren met een (derde) seizoengroente naar keuze.

Benodigdheden
2 kg
wortelen (schoon)
3 kg
doperwten
300 gr uien
Seizoengroente*
10 gr zout
peper
200 gr boter
* voorbeeld: 20 stronken witlof
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Sambal Taughé voor 20 personen

Benodigdheden
1 kg
750 gr
1
10
200 gr

taughé
uien
prei
tomaten
champignons
Ketumbar
Knoflookpoeder
2 dl
olie
Tomatenketchup
250 gr garnalen of ham
(Ketumbar = koriander)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tomaten emonderen en in partjes snijden.
Uien pellen en snipperen.
Champignons in schijven (plakjes) snijden.
Prei fijn snijden en wassen.
Olie in de braadbak verhitten en de uien toevoegen.
2 Theelepels ketumbar en 2 theelepels knoflook toevoegen.
Champignons en garnalen toevoegen en laten mee fruiten.
Taugé wassen (groene dopjes verwijderen), toevoegen en kort meebakken.
Houdt de taugé knapperig.
Tomaten, 4 eetlepels tomatenketchup en de prei toevoegen.
Op smaak brengen met peper en zout.

Sambal kool voor 20 personen

Benodigdheden
1,5 kg witte kool
250 gr wortel (schoon)
½
citroen
Knoflookpoeder
2 dl
olie
sambal of kerrie
Djinten
Bouillonblokjes
Santen
Laos
500 gr gehakt
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Witte kool reinigen en fijn snijden.
Wortelen reinigen en in brunoise snijden.
Halve citroen uitpersen.
Olie verhitten in braadbak.
2 Eetlepels laos en 1 eetlepel sambal vermengen met de olie.
Wortelen en kool toevoegen (niet bruinbakken).
Melk en citroensap toevoegen.
3 Eetlepels suiker, zout en santen toevoegen.
Zachtjes laten garen.

(Djinten = komijn)

Sambal boontjes voor 20 personen
Benodigdheden
2,5 kg sperziebonen
2
uien
Knoflookpoeder
2 dl
olie
sambal of kerrie
Djinten
Bouillonpasta
Santen
Laos
500 gr gehakt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sperziebonen schoonmaken en in 2 snijden.
Ze koken in water en zout.
Olie verhitten
Gesnipperde uien toevoegen.
2 theelepels knoflookpoeder en 2 theelepels laos toevoegen.
1 Eetlepel sambal, 2 theelepels djinten en gehakt toevoegen.
Langzaam laten garen.
De sperziebonen toevoegen en zachtjes laten meebakken.
Bouillonblokjes en santen toevoegen.
Goed dooreenmengen.

(Djinten = komijn)

Sambalgroenten onmisbaar bij rijsttafels
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De aardappelbereidingen
Gesauteerde aardappelen voor 4 personen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ongeschilde aardappelen wassen.
Koken in gezouten water tot 3/4 gaarheid.
Afgieten.
Laten afkoelen.
Aardappelen pellen en in schijven snijden van 1 cm.
Boter en olie verhitten in een pan.
Aardappelen toevoegen.
Aardappelen kleuren en laten garen.
Regelmatig opschudden.
Kruiden met peper en zout.

Benodigdheden
2 kg

40 gr
5 cl

ongeschilde
aardappelen
Zout
Peper
Boter of margarine
Olie (arachide)

Gebakken aardappelen voor 20 personen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aardappelen wassen.
Aardappelen schillen.
Aardappelen spoelen.
In gelijke stukken snijden.
Rooster plaatsen in kookketel.
Aardappelen toevoegen.
Water en zout toevoegen en aan de kook brengen.
Koken tot 3/4 gaarheid.
Kookwater aftappen.
Aardappelen terugkoelen en koel bewaren tot gebruik.
Margarine en olie in de braadbak verhitten (tot hazelnootkleur).
3/4 Van de oppervlakte van de braadbak bedekken met de (koelkast-koude)
aardappelen.
13. Aardappelen kleuren en kruiden.
14. Temperatuur lager draaien en de aardappelen bakken tot ze gaar zijn.

Lyonnaise aardappelen
Dit zijn gebakken aardappelen gemengd met gebakken uien.

Duitse aardappelen voor 20 personen
Gebruik bovenstaand recept van de gebakken aardappelen en vermeng dit met
1/2 kg gebakken lardons van rookspek, 1 kg gesnipperde en gebakken uien en
diverse gare groenten (boontjes, wortelen, erwten, champignons, bloemkoolroosjes, etc…). Voeg net voor doorgifte gehakte peterselie toe.

Benodigdheden
10 kg

aardappelen
(of 7 kg geschild)
20 cl Olie (arachide)
500 gr margarine
Zout , Peper

Indien de aardappelen onregelmatig worden versneden, zullen de grotere stukken nog
hard zijn. Indien men reeds
geschilde aardappelen gebruikt, dan moeten deze eerst
gespoeld worden. Warme aardappelen worden papperig bij
het bakken, daarom dienen ze
teruggekoeld worden.
Restanten van natuur aardappelen kunnen ook gebruikt
worden om te bakken, op voorwaarde dat ze nog stevig en
koud zijn.
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Parijse aardappelen.
Idem als gebakken aardappelen, maar de aardappelen worden uitgeboord met
een Parisiëneboor i.p.v. in stukken gesneden, zodoende men mooie gelijke bolletjes bekomt.

Dobbelsteenaardappelen
Benodigdheden
4 kg

ongeschilde
aardappelen
Arachideolie
Zout

1.
2.
3.
4.

Aardappelen wassen, schillen en spoelen.
In dobbelstenen snijden van 1,5 cm.
Spoelen en drogen.
Verdere bereiding zoals frieten:
- 1ste fruitbeurt aan 160°C.
- 2de fruitbeurt aan 180°C.

OF:

Benodigdheden
10 kg aardappelen,
100 gr boter
2l
melk
Zout
Peper
Nootmuskaat.

Indien de aardappelen onregelmatig worden versneden,
zullen de grotere stukken nog
hard zijn.
Indien men reeds geschilde
aardappelen gebruikt, dan
moeten deze eerst gespoeld
worden.
(reken dan op ongeveer 7 kg
schoon per 20 personen)

tot 3/4 gaarheid koken in water en zout, daarna terugkoelen.
In koude toestand sauteren in hete boter en olie.

Aardappelpuree
voor 20 personen

Hertoginnenaardappelen

1. Aardappelen schillen en spoelen.
2. In gelijke stukken snijden.
3. Rooster plaatsen in kookketel.
Aardappelen toevoegen.
4. Water en zout toevoegen en aan
de kook brengen.
5. Koken tot gaarheid. Kookwater
aftappen en rooster verwijderen.
6. Enkele ogenblikken laten drogen
en kruiden met zout, peper en
nootmuskaat.
7. Boter toevoegen en de aardappelen pureren.
8. Tijdens het mengen beetje bij
beetje kokende melk toevoegen.
9. Eventueel nog afsmaken.

voor 4 personen

of Duchesse aardappelen
1. Aardappelpuree bereiden met 2 kg
aardappelen. Vervang hierbij de
melk door 2 eigelen.
2. De aardappelen opspuiten op een
beboterde plaat (Rozetten).
3. Eventueel de aardappelen instrijken met eigeel.
4. De aardappelen kleuren en op serveertemperatuur brengen in een
voorverwarmde oven.

Hoofdstuk 6: De aardappelen

Voortgezette opleiding

Ardense kroketten
1. Aardappelpuree bereiden als voor Hertoginnenaard. (met eidooiers in plaats
van melk) en vermengen met fijn gehakte Ardeense ham.
2. Puree in de gewenste vorm brengen.
3. Paneren op z’n Engels.

Frieten voor 20 personen

Slagaardappelen

1. Aardappelen schillen en spoelen.
2. Aardappelen in balkjes snijden van
1 cm. (of bij machinaal 9 mm plaat)
3. Spoelen en drogen.
4. 1 e fruitbeurt aan 160 °C. om de
aardappelen te laten garen.
5. Aardappelen goed laten uitlekken.
6. 3 Minuten voor consumptie: 2 e
fruitbeurt aan 180 °C. om ze te
kleuren (goudgeel).
7. Goed opschudden en uitlekken.
8. Onmiddellijk opdienen.

Idem als voor frieten, maar de aardappelen worden in gelijke blokken
gesneden van 2 cm op 2 cm.
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Mogelijke vormen
Indien men een kroketapparaat heeft, in de vorm van een
gewone aardappelkroket.
Of : Rond en plat maken.
Of : Bolvormig

Benodigdheden
15 kg aardappelen, zout,
frituurvet-of olie.

Stekjesaardappelen
Idem als frieten maar de frietjes
zijn 0,5 cm dik (of bij machinaal
snijden de 6 mm plaat gebruiken).
Frans: pommes allumettes

Natuur aardappelen voor 20 personen
Benodigdheden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aardappelen wassen.
Aardappelen schillen.
Aardappelen spoelen.
In gelijke stukken snijden.
Rooster plaatsen in kookketel.
Aardappelen toevoegen.
Water en zout toevoegen en aan de kook brengen.
Koken tot gaarheid.
Kookwater aftappen.
Enkele ogenblikken laten drogen (‘bloemen’).

Gepersilleerde aardappelen voor 20 personen
1. Natuur aardappelen bereiden (zie boven) tot en met punt 9.
2. Boter klaren (boter opwarmen, schuim afscheppen, langzaam overgieten
zonder het wit bezinksel).
3. Peterselie hakken.
4. Aardappelen overscheppen in doorgeefbak (cafetariabak).
5. Geklaarde boter gelijkmatig over de aardappelen gieten, zodoende alle
aardappelen glazen.
6. Bestrooien met gehakte peterselie.

10 kg

aardappelen
of 7 kg geschild
Zout

Natuur aardappelen voor een
garnituur van een schotel
kunnen getourneerd worden.
Indien de aardappelen onregelmatig worden versneden,
zullen de grotere stukken nog
hard zijn.
Indien men reeds geschilde
aardappelen gebruikt, dan
moeten deze eerst gespoeld
worden.

Benodigdheden
10 kg

aardappelen
of 7 kg geschild
Zout
50 gr peterselie
250 gr boter
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Slagaardappelen voor 20 personen
Benodigdheden
20 kg

aardappelen
Frituurolie of -vet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aardappelkroketten voor 20 personen

Benodigdheden
12 kg

diepvrieskroketten
Frituurolie of -vet

Aardappelen wassen.
Aardappelen schillen.
Aardappelen spoelen.
Aardappelen in gelijke grove stukken snijden van 2 cm.
Spoelen en drogen.
1 Ste fruitbeurt aan 160 °C. om de aardappelen te laten garen.
Aardappelen goed laten uitlekken.
3 Minuten voor consumptie:
2 De fruitbeurt aan 180 °C. om ze te kleuren (goudgeel).
Goed opschudden en laten uitlekken.
Onmiddellijk opdienen.

1.
2.
3.
4.
5.

Diepvrieskroketten voorbakken op 180°C tot ze licht gekleurd zijn.
Ze goed laten uitlekken en mooi schikken op een plaat.
2 minuten voor consumptie:
Kroketten frituren op 180° C tot ze mooi gekleurd zijn.
Goed laten uitlekken en onmiddellijk serveren.

Het voorbakken dient om:
- de kroketten te ontdooien (geen risico op ijsklontjes).
- tijd te besparen gedurende de dienst.
- verse kroketten worden in de marine niet meer bereid (tijdrovend).

Cocotte aardappelen
voor 20 personen
Benodigdheden
10 kg aardappelen vuil;
300 gr boter; 25 gr peterselie;
2 dl arachideolie;
zout en peper

1. De boter klaren.
2. Peterselie hakken.
3. Aardappelen schillen, spoelen en
cocottes tourneren 3 a 4 cm.
4. De getourneerde aardappelen enkele minuten blancheren en afgieten.
5. Braadslede voorzien van olie, de
aardappelen toevoegen en ze kruiden.
6. De aardappelen napperen met geklaarde boter.
7. In een warme oven laten kleuren/
garen, regelmatig opschudden.
8. Goed uitgelekt opdienen, bestrooid met peterselie.

Kasteelaardappelen
Zie cocotte, maar de aardappelen
worden groter getourneerd
(6 à 7 cm)

Getourneerde aardappel met 7 gelijke vlakken :
-

kleine maat = cocotte
grotere maat = chateau
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Visbereidingen
Gepocheerde vis voor 20 personen
1ste methode: Volledige onderdompeling
1.
2.
3.
4.
5.

Water met visbouillonpasta tot 90° verhitten (of verse visfumet gebruiken).
Filets wassen en snijden in stukken van ongeveer 200 gr.
De filets mooi naast elkaar in de bouillon onderdompelen.
De vis laten pocheren tot gaarheid (10-12 min.).
Bedienen met schijfjes citroen en bijpassende saus.

Benodigdheden
4 kg
4

visfilets
citroenen
Visbouillon
(witte wijn)

150 gr margarine bij
methode 2

2de methode: Halve onderdompeling
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Water met visbouillonpasta tot 90° verhitten (of verse visfumet gebruiken)
Filets wassen en snijden in stukken van ongeveer 200 gr.
Een diepe braadslede beboteren.
De vis er in schikken.
Overgieten tot op halve hoogte met de vloeistof.
Afdekken met boterpapier.
Laten garen in de oven op 200°C.
Serveren met schijfjes citroen en bijpassende saus.

De filets kunnen vervangen
worden door moten (darnes).
Reken dan op 220 -240 gr
per persoon.
Moot = Dikke schijf vis van
rondvissen, dwars op de
lengte gesneden.
Methode 2 is zeer geschikt
wanneer in charges gewerkt
moet worden.

Gesauteerde vis
Benodigdheden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De gereinigde vis wassen.
De vis drogen.
De vis kruiden met peper en zout.
De vis in de bloem wentelen en afkloppen.
Boter klaren (melkzuur scheiden van de boter ).
Boter in de braadbak laten kleuren (hazelnootkleurig).
De vis kleuren aan de twee zijden.
Braadbak lager draaien en de vis bakken tot gaarheid.
Serveren met schijfjes citroen.

8 kg
4

vis
citroenen
Zout en peper
500 gr Boter

Gebruikte vissoorten: Alle
platvissen (tong, schol, etc...)
en kleinere rondvissen (forel,
makreel etc..)
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Gefrituurde vis voor 20 personen

Benodigdheden
6 kg

visfilet
Bloem

Voor het bierbeslag:
850 gr bloem
9 dl
bier
1,5 dl olie
Zout
6
eieren
(dooiers en eiwitten)
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1. Visfilets wassen, afdrogen/deppen en in porties verdelen.
2. Bierbeslag maken:
Bloem aanroeren met bier.
Olie, eidooiers en wat zout toevoegen en dit tot een gladde massa roeren.
Vlak voor gebruik de 6 eiwitten opkloppen tot stevig schuim.
Het eiwitschuim voorzichtig door het beslag spatelen.
3. Vis door de bloem wentelen en de overtollige bloem er af kloppen.
4. Vis door het beslag halen en frituren op 170°C.

Gebruik voor het tot schuim kloppen van eiwit kraaknet materiaal.
Schuim moet zo geklopt worden dat het niet meer liquide is.

Mosselen ‘natuur’ voor 20 personen
Benodigdheden
20-22 kg mosselen, 2 kg uien,
2 kg selderij, 200 gr boter,
zout, peper, cayennepeper, 50
gr peterselie
Saus: mosterd, maynaise of
afgeleide

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De mosselen meerdere malen goed wassen en weken in water met zout.
De groenten eminceren en uitzweten in gesmolten boter.
De mosselen toevoegen en kruiden met peper en cayennepeper.
Opschudden en een deksel op plaatsen (of deksel dichtdoen van kookketel).
Het stomen gebeurt op hevig vuur, regelmatig opschudden of omscheppen.
De mosselen zijn gaar als ze allen open zijn.
Bestrooien met gehakte peterselie voor het doorgeven.
Wat mosterd aanlengen met wat kookvocht (warme mosselsaus) of mayonaise (koude mosselsaus) om een begeleidend sausje te bekomen.

Vis in papillotte
1. Schoongemaakte vis spoelen.
2. Stukken alu. folie insmeren met (olijf)olie.
3. Hierop een bedje groentegarnituur (voorbeeld: ui, prei, wortel, …) leggen
met daarop de vis en eventueel schijfje citroen.
4. De folie strak aan de randen dichtvouwen, één kant openlaten en enkele
druppels witte wijn toevoegen.
5. De papillotte nu helemaal dichtdoen en strak aanspannen, zodoende er geen
lucht kan ontsnappen (stoomeffect).
6. In een hete oven van ± 175 ºC. gaar stomen.
7. Als de papilotte bol en strak staat, is de vis gaar. Doe eventueel voor het
serveren een gaarheidstest !
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Gevogelte
Gebraden kip voor 20 personen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kippen eventueel nog schoonmaken (ingewanden uithalen).
Kippen wassen en drogen.
De binnenkant kruiden en klompje margarine toevoegen.
De kipkruiden vermengen met de olie.
Kippen inwrijven met de gekruide olie.
De kippen in een beboterde braadslede schikken.
Kippen braden in een oven van 240°C. vlug laten vatten.
Oven verminderen tot maximaal 200°C. en verder laten braden.
Draaien en regelmatig bedruipen met vetstof.
Kip in 4 snijden en gedeeltelijk overgieten met een saus.

Benodigdheden
5 braadkippen van > 1,4 kg
10 cl arachide of maïsolie
Kipkruiden*
Peper
200 gr margarine
* afhankelijk van de samenstelling van de kipkruiden kunnen nog andere kruiden toegevoegd worden (paprika, kerrie,
…). Kant en klare kipkruiden
bevatten meestal veel zout.

Controle gaarheid: Kip optillen met vleesvork en schuin houden. Als het
uitlopende sap een witte kleur heeft dan is de kip gaar. Andere bereidingsmethode: Kip sauteren en garen in de steamer.

Gebakken kippenbout
1. Kippenbouten wassen, drogen en kruiden.
2. Kippenbouten sauteren/braden:
Boter of margarine verhitten en licht laten kleuren.
Kippenbouten aankleuren.
Na kleuring de bouten langzaam laten garen in de oven.
3. Regelmatig overgieten met het braadvet tijdens het braden.

Kippenbouten dienen langer
te bakken dan filets.

Benodigdheden

Kipfilet met spek voor 4 personen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kipfilets wassen, drogen en kruiden.
Kipfilets kruislings omwikkelen met sneden spek (barderen).
Spek vastmaken met tandenstoker.
Boter of margarine verhitten en licht laten kleuren.
Kipfilets kleuren. Vuur lager zetten en de filets langzaam laten garen.
Filets uitnemen en warm houden.
Pan deglaceren met water of bouillon.
Poedersaus oplossen in water en al roerend toevoegen tot gewenste dikte.
Saus afsmaken en eventueel zeven.
De tandenstokers verwijderen.
Kip schikken op een schotel of bord en half overgieten met de saus.
12. De rest van de saus apart bijserveren in een warme sauskom.

4

kipfilets
8 sneden gerookt spek
Boter of margarine
Kipkruiden
Peper
Bruine saus in poeder
2de methode: De kipfilets
kleuren op het fornuis en garen in de oven.
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Kerrieragout voor 20 personen

Benodigdheden
5
500 gr
750 gr
750 gr
750 gr
25 gr
300 gr
40 gr

kippen
rookspek
uien
selderij
prei
peterselie
bloem
kerrie
zout
500 gr margarine
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bouillon trekken van de kip (zie hoofdstuk bouillons).
Bouillon zeven.
Kippen plukken.
Uien pellen en snipperen.
Spek in julienne snijden.
Margarine verhitten en de uien toevoegen.
Spek toevoegen laten meebakken.
Kerrie toevoegen en vermengen (myoteren).
Bloem toevoegen en laten drogen.
Bouillon beetje bij beetje toevoegen en losroeren, tot de juiste dikte.
Saus enkele ogenblikken al roerend laten opkoken.
Kip toevoegen en afsmaken.
Voor het serveren gehakte peterselie toevoegen.

Niet meer roeren in de ragout
na toevoeging kip.

Kalkoengebraad ‘Hawaï’ voor 20 personen

Benodigdheden
4 kg
2,5 l
25 gr

kalkoengebraad
demi-glacesaus
peterselie
Zout
Peper
20
Marachino-kerzen
5 blikken ananas
10 cl grand-marnier
200 gr margarine

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Demi-glace bereiden (zie hoofdstuk Sausen).
Gebraad braden in de oven (zie hoofdstuk Vlees).
De helft van de ananasschijven laten karameliseren:
Kleuren in hete boter, bestrooien met suiker en omdraaien in de pan.
De andere helft in stukjes snijden.
Saus afwerken :
Demi-glace aanlengen met ananassap.
Stukjes ananas en Grand-Marnier toevoegen.
7. Gebraad in sneden snijden en gedeeltelijk overgieten met de saus.
8. De ananasschijven op het vlees leggen
9. Garneren met kersen en peterselie.

Hoofdstuk 9: Vlees
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Vleesgerechten
Biefstuk en ander individueel vlees
Techniek sauteren :
1. Margarine in braadbak doen en laten kleuren (hazelnootkleurig), of geklaarde boter gebruiken.
2. Biefstukken er in schikken en vlug laten dichtschroeien.
3. Omdraaien en de tweede zijde laten dichtschroeien.
4. Kruiden met zout en peper.
5. Temperatuur verminderen en het vlees bakken tot gewenste gaarheid.
Bleu : Binnenste blijft rood maar is warm.
Saignant (rare): Binnenste is rood, niet meer bloedend.
A point (medium): Binnenste is rozé.
Buin cuit (well done): Doorbakken.
Eventueel vet uit de pan gieten en deglaceren met de bijhorende saus.

Techniek grilleren :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vervang de boter door olie.
Grillade (of grill plaat) verhitten en insmeren met wat olie (borsteltje).
Vlees door de olie (**) halen en enkele seconden laten afdruipen.
Vlees op de grillade leggen en kruiden.
Ruitjes vormen door het vlees een kwart te draaien.
Vlees omdraaien, kruiden en ruitjes vormen.
Vlees grilleren tot gewenste gaarheid.

De margarine moet hoog verhit worden om het vlees onmiddellijk dicht te schroeien.
Niet meer dan 3/4 van de braadbak of panoppervlak bedekken met vlees.
Varkensvlees wordt altijd doorbakken (moet wel sappig blijven).
Worsten altijd eerst wellen (enkele ogenblikken in warm water dompelen).

** Diverse kruiden kunnen aan de olie worden toegevoegd
(Provenciaalse kruiden, barbecuekruiden, grill-kruiden, etc...)
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Benodigdheden
600 gr varkensvlees
3
eieren
Peper
Zout
1
tomaat
1
citroen
4
ansjovisfilets
Kappertjes
2
augurken
Paneermeel

Het woord ‘Wiener’ (Weens)
staat voor de garnituur van
tomaat, ei, ansjovis, kappertjes en augurk. Indien het
vlees zonder deze garnituur
geserveerd wordt dan noemt
de bereiding
‘Gepaneerd varkenslapje’
(Schnitzel in het Duits)

Cordon bleu:
Vlees platslaan, bedekken met
ham en kaas. Vlees dichtplooien en paneren zoals boven beschreven

Basiskoken
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Wiener schnitzel voor 20 personen
1. Vlees in dunne lapjes snijden en licht platslaan onder plastiekfolie.
2. Vlees ontdoen van vet of aanhangsels (pareren).
3. Vlees paneren à l’anglaise:
In de bloem wentelen en afkloppen.
In de anglaise wentelen. (losgeklopt ei, olie, peper en zout).
In de paneermeel wentelen.
4. 1 ei hard koken.
5. Tomaat in plakjes snijden.
6. Waaiertje van augurk maken.
7. Citroen canneleren en in plakjes snijden.
8. Afwerking:
Boter verhitten tot hazelnootkleur.
Schnitzel toevoegen en vuur wat lager draaien.
Schnitzel langzaam gaar laten bakken.
Het vlees op een warme schotel schikken.
9. Vlees garneren:
Aan de ene kant een plakje citroen, met een waaiertje.
Daarnaast een plakje tomaat met daarop een plakje ei en daar weer bovenop een opgerold ansjovis met daarin een kappertje.
10. Zeer warm opdienen.
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Gebraad met jus voor 20 personen
1. Mise en place mirepoix:
De groenten schoonmaken en in stukken snijden.
2. Vlees pareren c.q. opkuisen.
3. Margarine laten kleuren in de braadbak en het vlees toevoegen.
4. Het gebraad aan alle zijden laten kleuren / dichtschroeien.
5. Braadslede beboteren en het gebraad hierin schikken.
6. Het gebraad kruiden met peper en zout.
7. Gebraad overgieten met het vet uit de braadbak.
8. Braadslede met gebraad in een oven plaatsen van 220°C.
9. Tijdens het braden het vlees regelmatig overgieten met het braadvet.
10. Na 2/3 braadtijd de mirepoix toevoegen.
11. Bij gaarheid het gebraad uit de oven nemen en op een warme plaats 10 minuten laten rusten.
12. JUS bereiden :
Het vet uit de braadslede gieten.
Braadslede op het fornuis plaatsen en deglaceren (water of vleesbouillon).
Vleesaanbaksels enkele minuten laten los koken.
Poedersaus oplossen in wat water en beetje bij beetje al roerend toevoegen
tot men de juiste sausdikte bekomt.
Saus zeven en eventueel wat kruiden.
13. Gebraad in fijne sneetjes snijden met snijmachine (tegendraads).
14. Het vlees schikken op bord of schotel en half naperen.
15. De rest van de saus apart opdienen.

Benodigdheden
4 kg
200 gr
200 gr
200 gr

gebraad
selderij
wortelen
uien
Zout
Peper
Poedersaus/bouillon
200 gr margarine

De braadslede mag max. 1/4
groter zijn dan het gebraad.
Rosbief (rood vlees) mag niet
doorbakken worden, maar
moet rozé blijven
(kerntemperatuur 42-45 °C.).
Varkens-, kalkoen- en kalfsgebraad moeten doorbakken
zijn, doch sappig blijven
De tijd tussen het aankleuren
en het braden moet zo kort
mogelijk zijn.

Vleesbrood / hamburgers voor 20 personen
Gehakt goed vermengen met eieren, paneermeel en de kruiden.
Voor vleesbrood
1. Porties van 2 kg afwegen, de lucht uitslaan en opbollen.
2. Vorm van een rechthoekig brood geven.
3. Ruitgarnering aanbrengen met botte kant van het mes.
4. Vleesbrood op een beboterde braadslede leggen.
5. Braadslede in een oven van 280°C. plaatsen en laten vatten.
6. Oven verminderen tot 200°C. en laten braden tot à point.
7. Het vleesbrood regelmatig bedruipen met het braadvet.
8. Vlees uit de oven nemen en 15 minuten laten rusten (vochtverlies).
9. Vlees in sneden snijden en gedeeltelijk overgieten met de saus.
Voor hamburgers
1. Porties van 180 gr. afwegen, de lucht uitslaan en opbollen.
2. Bolletjes platdrukken tot ongeveer 2 cm.
3. Ruitgarnering aanbrengen met botte kant van het mes.
4. Margarine in de braadbak laten kleuren.
5. De hamburgers toevoegen en laten kleuren aan beide zijden.
6. Braadbak lager draaien en hamburgers laten bakken tot gaarheid.
7. Of: hamburgers uitnemen en in enkele minuten in een oven van 200°C laten
garen (ideaal wanneer men moet werken in charges).

Benodigdheden
4 kg gehakt, 300 gr paneermeel, 3 eieren, 200 gr margarine, peper, zout, nootmuskaat.

Duitse steak =
Hamburger waarop spiegelei
gelegd wordt.
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Kalfsblanket voor 20 personen

Benodigdheden
4 kg
kalfsvlees
250 gr prei
250 gr selderij
250 gr uien
250 gr wortelen
100 gr margarine
200 gr bloem,
20 cl room
2
eieren
Zout, peper, tijm, laurier,
kruidnagel, bouillon(pasta),
Sap van 1/2 citroen,
peterselie
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1. Bouquette : Prei en selderij schoonmaken. Wortelen wassen en schillen.
Uien schillen en besteken met kruidnagel.
Dit met een koordje samenbinden.
2. Kalfsvlees ontvetten, ontzenuwen en in dobbelstenen snijden van 2 à 3 cm.
3. Rooster plaatsen in de kookketel en het vlees blancheren: opzetten in koud
water en aan de kook brengen, daarna water aflaten.
4. Het vlees spoelen met koud water en uit de kookketel nemen.
5. Bouillon aan het kookpunt brengen. (vers of halffabrikaat).
6. Vlees en bouquette aan de bouillon toevoegen.
7. Regelmatig afschuimen en langzaam laten garen.
8. Bij gaarheid, bouquette verwijderen en vocht aftappen in een kookpan.
9. Kookpan met de juiste hoeveelheid vocht op het fornuis plaatsen en koude
roux beetje bij beetje bij het kookvocht doen tot gewenste dikte.
Saus al roerend enkele minuten laten doorkoken.
10. Veloutésaus afzetten, een liaison en citroensap toevoegen.
11. De saus bij het vlees voegen (vlees net onder).
12. Bestrooien met gehakte peterselie.

Kalfsblanket op aloude wijze
Dit is een kalfsblanket met toevoeging van gekookte zilveruitjes (niet zuur) en
gare champignonpartjes (champignons in 4 snijden en garen in boter en citroensap onder gesloten deksel).

Kalfsvlees ‘Marengo’ voor 20 personen
Benodigdheden
4 kg
kalfsvlees
150 gr uien
150 gr knolselderij
150 gr wortelen
50 gr peterselie
50 gr dragon
2 teentjes look
Muskaatnoot
Maïzena
Zout
Peper
20 gr tomatenpuree
tijm
laurier
200 gr boter
2
eieren
25 cl room

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kalfsvlees ontvetten, ontzenuwen en in dobbelstenen snijden van 2 à 3 cm.
Uien pellen en in ¼ ringen snijden (eminceren).
Wortelen wassen, schillen en in grove brunoise snijden.
Knolselderij schillen, wassen en in grove brunoise snijden.
Dragonblaadjes fijn hakken.
Peterselie plukken, wassen en fijn hakken.
Look pellen.
Boter smelten en laten kleuren in de braadbak.
Vlees toevoegen en kleuren.
Vlees kruiden met peper, zout en nootmuskaat.
Knolselderij, wortelen, uien en look toevoegen.
Tomatenpuree toevoegen en ontzuren.
Het geheel overscheppen in een kookketel (aan de wal in braadbak laten).
Tijm en laurier toevoegen.
Onderzetten met bouillon (water + halffabrikaat of verse).
Onder gesloten deksel laten stoven (regelmatig roeren).
Bij gaarheid vlees de saus afwerken:
Ontvetten.
Het vlees binden met in water opgeloste maïzena.
Nogmaals al roerend laten verhitten (binding).
Kruiden en afwerken met een liaison (eidooier en room).
18. Vlees voor het bedienen bestrooien met peterselie en dragon
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Vlaams stoofvlees voor 20 personen

Benodigdheden

(Vlaamse karbonaden)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Rundvlees ontvetten en ontzenuwen.
Vlees in dobbelsteentjes snijden van 2 à 3 cm.
Uien pellen en eminceren (schijven).
Margarine laten kleuren in de braadbak en het vlees toevoegen.
Kruiden met peper en zout.
Als het vlees mooi bruin gekleurd is weinig tomatenpuree toevoegen en
laten ontzuren.
Alles overscheppen in een kookketel.
Braadbak deglaceren met weinig water en roastingsresten laten los koken.
De bekomen ‘jus’ zeven en bij het vlees voegen.
De uien laten bruinen in margarine.
Suiker toevoegen aan de uien en laten karameliseren.
Uien deglaceren met azijn en bij het vlees voegen.
Bruin bier toevoegen en wat water tot het vlees onderstaat.
Wat bouillonpasta toevoegen.
Langzaam laten stoven onder gesloten deksel tot het vlees gaar is
(regelmatig roeren).
Boterham besmeren met mosterd, dit toevoegen en terug laten opkoken.
Binden met in water opgeloste maïzena.
Afsmaken.

4 kg
1 kg

rundsvlees
uien
Bouillonpasta
Zout
Peper
Maïzena
50 gr suiker
10 cl azijn
eetlepel mosterd
4
boterhammen
150 gr tomatenpuree
2l
bruin bier
250 gr margarine

De boterhammen met mosterd zorgen voor een lichte
binding en de mosterd geeft
smaak af aan het gerecht.
Controleer de gaarheid van
het vlees alvorens de bereiding te binden.

Gehaktbal met jus voor 13 personen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Gehakt goed vermengen met eieren, paneermeel en de kruiden.
Ballen maken van 120 gr. (13 stuks) en licht platdrukken.
Margarine laten kleuren in de braadbak of grote braadpan.
Gehaktballen toevoegen en aan beide zijden laten kleuren.
De ballen overscheppen in een hoge kookpot.
Wat tomatenpuree aan het bakvet toevoegen en laten kleuren.
Bloem toevoegen en laten drogen.
Blussen met voldoende water en glad roeren.
Zeven en bij de gehaktballen voegen (onderzetten).
Gehaktballetjes nastoven in de jus.
Op smaak brengen met peper, zout en aroma.

Benodigdheden
1 ½ kg gemengd gehakt
Paneermeel
1 eetlepel tomatenpuree
Zout
Peper
Muskaatnoot
150 gr bloem
2
eieren
500 gr margarine

Gehakt ballen in tomatensaus: zelfde bewerking, maar een tomatensaus maken i.p.v.een jus.
Eventueel kan wat bouillonpoeder toegevoegd worden voor de smaak.
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Goulash voor 20 personen

Benodigdheden
4 kg
1 kg
2
500 gr
1 kg
2
2

rundsstoofvlees
uien
lookteentjes
tomaten
champignons
rode paprika
groene paprika
Zout
Peper
Cayennepeper
Paprikapoeder
200 gr tomatenpuree
bouillon
Maïzena
400 gr margarine

Controleer de gaarheid van
het vlees alvorens de bereiding te binden.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Rundvlees ontvetten en ontzenuwen.
Vlees in dobbelsteentjes snijden van 3 cm.
Uien pellen, in ¼ ringen snijden en kleuren in margarine.
Rode en groene paprika wassen, halveren, ontpitten en blancheren.
Paprika in grove julienne snijden.
Look pellen en fijn pletten.
Champignons eminceren, spoelen en kleuren in margarine.
Tomaten emonderen, ontpitten en in grove stukken snijden.
Rundvlees dichtschroeien in de braadbak in hete margarine.
Kruiden met peper en zout.
Look, cayennepeper en paprikapoeder toevoegen.
Tomatenpuree toevoegen en laten ontzuren.
Alles overscheppen in een kookketel en bevochtigen met bouillon (water +
bouillonblokje).(of bereiden in de braadbak).
Uien toevoegen.
Langzaam laten stoven op matig vuur (overdracht van smaken).
Bij halve gaarheid champignons en paprika’s toevoegen.
Als het vlees volledig gaar is de bereiding binden met in water opgeloste
maïzena.
De tomaten toevoegen en de saus afsmaken.

We blancheren de paprika
om deze beter verteerbaar te
maken
Duur bereiding :
2 ½ tot 3 uur afhankelijk van
de kwaliteit van het vlees.
Let op voor droogkoken.

Benodigdheden
750 gr gehakt
50 gr uien
150 gr prei
20 gr paneermeel
zout
ketumbar, sambal
200 gr kokos
Djahé
2
eieren
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Rempehbal voor 20 personen
(als bijgerecht rijsttafel)
1. Ui pellen en snipperen.
2. Prei fijn snijden.
3. Alle ingrediënten goed mengen behalve de kokos.
(neem 1 eetlepel sambal en 1 eetlepel ketumbar)
4. Kleine balletjes draaien en bestrooien met kokos.
5. Olie verhitten in de braadbak.
6. Balletjes kleuren en gaar bakken.
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Gebraiseerd rundsvlees voor 20 personen
Eerste Methode:
1. Mirepoix bereiden:
2. Uien, selderij en wortelen schoonmaken en in grove stukken snijden.
3. Vlees opkuisen (pareren).
4. Margarine laten kleuren in de braadbak.
5. Stuk vlees dichtschroeien aan alle zijden en kruiden.
6. Het vlees in een kookketel leggen.
7. Mirepoix aankleuren in de braadbak (zelfde bakvet).
8. Mirepoix bij het vlees voegen.
9. Vlees bevochtigen met bouillon (water + bouillonblokje) en rode wijn tot
op halve hoogte.
10. Onder gesloten deksel laten braiseren tot a point; het vlees regelmatig
draaien.
11. Vlees uitnemen en warm houden.
12. Braiseervocht aftappen en zeven.
13. Vocht binden met opgeloste poedersaus (Spaanse saus in poeder).
14. Vlees in sneden snijden en gedeeltelijk overgieten (napperen) met de saus.

Benodigdheden
4 kg
100 gr
100 gr
100 gr

rosbief
selderij
wortelen
uien
Zout
Peper
Bouillon
Poedersaus
1l
Rode wijn
200 gr margarine

Rosbief kan vervangen worden
door een ander malse
vleessoort.

Tweede Methode:
1. Indien men een verse Spaanse saus gebruikt:
2. Vlees aankleuren, bevochtigen met Spaanse saus.
3. Laten braiseren in de saus met rode wijn.

Gestoofd runderlapje voor 20 personen
1. De uien in brunoise snijden.
2. Laat in de braadbak op de hoogste stand de margarine bruin worden, het
schuim moet juist weg zijn.
3. Voeg het vlees toe, kruid met gekneusde peperkorrels, kleur het vlees aan
beide kanten en voeg dan zout toe.
4. Haal het vlees uit de braadbak en voeg aan het hete vet de kruiden en de
gesneden uien toe.
5. Als de uien licht bruin gekleurd zijn de tomatenpuree toevoegen.
6. Vervolgens de bloem toevoegen en laten garen.
7. Blus de braadbak af met de azijn en de bouillon (of water met bouillonpasta) en voeg het vlees terug toe.
8. Laat dit stoven tot gaarheid*. Tijdens het stoven de lappen regelmatig omzetten, eventueel nog wat bouillon of water toevoegen (vlees moet altijd
net onder staan).
9. Controleer de jus consistentie**.
10. Proef af.

*(afhankelijk van de kwaliteit en het soort vlees)
**(indien nodig eventueel wat opgeloste poedersaus toevoegen of zeven, etc..)
Eventueel garnituur toevoegen, bijvoorbeeld brunoise van paprika.

Benodigdheden
3 kg
3l
1
250 gr

lapjes rundsstoofvlees
bouillon
grote ui
tomatenpuree
Laurier
Kruidnagel
Peperkorrels
2 eetlepels azijn
100 gr bloem
400 gr margarine
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Sausen
Spaanse saus voor 20 personen

Benodigdheden
Vlees-of spekafval
100 gr uien
100 gr selderij
100 gr wortelen
200 gr bloem
zout
peper
bouillonpasta
100 gr tomatenpuree
100 gr margarine

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

3 l runderbouillon/fonds bereiden of halffabrikaat gebruiken.
Groenten reinigen en in stukken snijden.
Margarine licht laten kleuren in een kookpan of ketel.
De groenten en het vlees- of spekafval toevoegen en licht laten kleuren.
Tomatenpuree toevoegen en ontzuren.
Bloem toevoegen en laten drogen.
(men bekomt een bruine, gearomatiseerde, getomateerde roux.)
De bouillon beetje bij beetje bij de roux voegen en losroeren.
Al roerend aan de kook brengen.
20 Minuten laten doorkoken onder regelmatig roeren.
Saus passeren.
Saus inkoken tot juiste dikte, of bijbinden met poedersaus.
Saus afsmaken met de kruiden.
Indien de saus een gebraad vergezeld, dan het braadvet en de
mirepoix gebruiken van het vlees, dan verder vanaf punt 5.

Demi-glace voor 20 personen
Een demi-glace is een
Spaanse saus tot de helft
ingekookt en is een basis
voor andere sausen.

1. Een dubbel recept Spaanse saus bereiden met extra veel spek- en vleesafval
(zie boven.) tot punt 8.
2. 1 uur langzaam laten inkoken onder regelmatig roeren.
3. Saus passeren.
4. Saus afsmaken met de kruiden.

Jagersaus voor 20 personen
Benodigdheden
2l
200 gr
1 kg
50 gr
25 cl
10 cl
100 gr

demi-glace
sjalotten
champignons
peterselie
witte wijn
Cognac
margarine

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Demi-glace bereiden,
Jagersaus is een afgeleiPeterselie plukken, wassen en hakken.
de van de Demi-Glace
Sjalotten pellen en fijn snipperen.
met een garnituur van
Champignons eminceren.
sjalotten, champignons
Demi-glace passeren en ontvetten.
en peterselie en de
Sjalotten sueren.
smaak van witte wijn.
Champignons sauteren.
Het flamberen dient om
Sjalotten bij de champignons voegen.
de alcohol te verwijdeCognac toevoegen, verhitten en flamberen.
ren en het vet uit de pan
Blussen met witte wijn.
weg te nemen.
Demi glace toevoegen en even laten opkoken.
Afsmaken.
Vleesgerecht napperen met deze saus en bestrooien met peterselie.
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Pikante saus voor 20 personen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Spaanse saus bereiden.
Sjalotten pellen en snipperen.
Azijn, witte wijn en sjalotten laten inkoken.
Peterselie en kervel plukken, wassen en fijn hakken.
Augurken zeer fijn snijden.
Dragonblaadjes wassen en fijn hakken.
Saus en het inkooksel samenvoegen.
Even laten opkoken.
Saus zeven, ontvetten en afsmaken.
De garnituur (kruiden, augurken) bij de saus voegen.
11. Zeer warm opdienen.

Benodigdheden
2l

100 gr
20 gr
20 gr
20 gr
50 gr
40 cl

Spaanse saus
sjalotten
peterselie
dragonblaadjes
kervel
augurken
witte wijn

Pikante saus is een afgeleide van Spaanse saus met een garnituur van gehakte kervel, peterselie, dragon
en augurken en gearomatiseerd met sjalotten, witte wijn en azijn.
In tegenstelling tot wat de sausbenaming doet vermoeden is deze saus NIET kruidig/heet.

Tomatensaus voor 20 personen
1.
2.
3.
4.

Runderbouillon bereiden of halffabrikaat gebruiken.
De groenten reinigen en in stukken snijden.
Boter smelten in kookpan of ketel en de groenten uitzweten (sueren).
Tomatenpuree en bloem toevoegen en laten drogen / garen.
(= getomateerde gearomatiseerde roux)
De roux al roerend beetje bij beetje overgieten met de fonds.
Aan de kook brengen en 20 minuten laten koken (regelmatig roeren).
De saus zeven, ontvetten en afsmaken.
Zeer warm opdienen.

5.
6.
7.
8.

Benodigdheden
3l
100 gr
100 gr
100 gr
200 gr
200 gr

bouillon
selderij
uien
wortelen
bloem
tomatenpuree
Peper
Zout
100 gr margarine

Gebruik visbouillon voor saus bij vis. Gebruik kippenbouillon voor saus bij gevogelte.

Provençaalse saus voor 20 personen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Een licht gebonden tomatensaus bereiden (zie boven).
Uien pellen en in halve ringen snijden.
Paprika’s wassen, halveren, ontpitten en in julienne snijden.
(Paprika’s eventueel blancheren en verfrissen).
Look pellen en fijn pletten.
Champignons schoonmaken, in schijven snijden (eminceren) en spoelen.
Peterselie plukken, wassen en hakken.
Uien uitzweten.
Champignons, tomatenconcassée en paprika’s toevoegen.
Parfumeren met look en Provençaalse kruiden.
Overgieten met de saus.
Langzaam laten opkoken en afsmaken met cayennepeper.
Bestrooien met gehakte peterselie. Zeer warm opdienen.

Provençaalse saus is een afgeleide van Tomatensaus met toevoeging van
paprika’s, tomaten, look, uien en champignons afgesmaakt met kruiden.

Benodigdheden
2l
300 gr
10 gr
1 l.
2
3
20 gr
250 gr

50 gr

tomatensaus
uien
knoflook
tomatenconcassée
groene paprika
rode paprika
peterselie
champignons
Cayennepeper
Provençaalse kruiden
margarine
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Kerriesaus voor 20 personen

Benodigdheden
3l
250 gr
200 gr
2
200 gr

Kippenbouillon
appelen
uien
citroenen
bloem
zout
peper
kerriepoeder
100 gr margarine
20 cl room
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kippenbouillon bereiden of halffabrikaat gebruiken.
Uien pellen en snipperen.
Appelen schillen, in 4 snijden, ontpitten en in stukken snijden.
Uien en appelen uitzweten in margarine.
Kerrie toevoegen en laten uitzweten (myoteren).
Bloem toevoegen en laten drogen / garen.
Deze roux al roerend langzaam overgieten met kippenbouillon tot gewenste dikte. De roux niet laten ‘verdrinken’.
Al roerend even laten opkoken.
Myoteren = op een lag vuurtje
Kruiden met zout en peper.
verhitten van specerijen met
Saus door een puntzeef steken.
heel weinig vetstof met als
Room en citroensap toevoegen.
doel de smaak van de specerijen beter tot z’n recht te laten
komen en ook de structuur
ervan te veranderen waardoor
ze gemakkelijker oplossen.

Satésaus voor 20 personen
1

500 gr
15 cl
1 dl

Benodigdheden

(Katjansaus)

Ui
Citroensap
Knoflookpoeder
Ketumbar
Djahé
Zout
Suiker
pindakaas
olie
trassi
sambal

1. Olie verhitten en een stukje trassi, 1 eetlepel sambal, 2 theelepels knoflookpoeder toevoegen.
2. 2 Theelepels ketumbar en 2 theelepels djahé toevoegen.
3. Alles goed onder de olie mengen.
4. Pindakaas toevoegen en roeren tot de pindakaas vloeibaar is.
5. Afblussen met 30 cl water en even aan de kook brengen.
6. Afsmaken met zout, suiker, citroensap en ketjap (sojasaus).
Als de saus een tijdje staat dan kan het zijn dat de dikte
toeneemt en dat er vet komt bovendrijven.
Om dit te voorkomen kan men regelmatig een weinig
vocht toevoegen en roeren.

Portugese saus
Portugese saus is een tomatensaus (zie eerder) met een garnituur van gehakte
peterselie, geconcasseerde tomaten en op smaak gebracht met cayennepeper.
Noot: de peterselie en de tomaten pas toevoegen bij doorgifte.
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Bechamelsaus voor 20 personen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Boter smelten, bloem toevoegen en mengen.
Drogen en al roerend laten garen op het vuur (blanke roux).
De roux al roerend langzaam overgieten met de melk.
De roux niet laten ‘verdrinken’.
Even laten opkoken.
Kruiden met zout, peper en nootmuskaat.

Voor grote hoeveelheden wordt koude roux aan de kokende melk toegevoegd.
Een groot voordeel hierbij is dat men altijd de gewenste hoeveelheid saus bekomt. De koude roux wordt dan beetje bij beetje al roerend aan de kokende
melk toegevoegd. Bij het bekomen van de juiste dikte geen roux meer toevoegen en de saus enkele minuten al roerend laten doorkoken.
Indien de bechamel een groentenbereiding moet vergezellen, gebruik dan
een gedeelte van het kookvocht van de groente i.p.v. 100 % melk.

ROUX

Benodigdheden
250 gr bloem
zout
peper
muskaatnoot
3l
melk
150 gr boter

Grote hoeveelheden:
Warme melk binden met
koude roux
Kleine hoeveelheden:
Warme roux losroeren met
koude melk.

LOSROEREN

EVEN KOKEN

Mornaysaus voor 20 personen
1. Bechamelsaus bereiden (zie boven).
2. De kaas toevoegen aan de saus en NIET meer laten koken.
3. Kaas goed losroeren tot alles gesmolten is.

Benodigdheden
3l
Bechamelsaus
400 gr gemalen kaas

Roomsaus voor 20 personen
1. Bechamelsaus bereiden.
2. Bouillonpasta/blokje toevoegen naar smaak.
3. De room toevoegen aan de saus en NIET meer laten koken.

Benodigdheden
3l

Voor kleine hoeveelheden kan men de braadpan van het vlees afblussen met
koksroom, wat bouillonpasta toevoegen en laten inkoken tot sausdikte.
Afsmaken net voor serveren.
Indien de saus kip moet vergezellen, gebruik dan kippenbouillon.
Bij vleesgerechten vleesbouillon gebruiken.
Bij groentegerechten groentebouillon gebruiken.

40 cl

bechamelsaus
Bouillonblokje
culinaire room
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Archiducsaus voor 20 personen
Benodigdheden
3l

Bechamel saus
of veloutésaus
750 gr champignons
20 cl porto of brandy
40 cl room
margarine

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bij kleinere hoeveelheden (bijvoorbeeld 4 personen), worden de champignons
gebakken in de pan van het vlees en wordt er uitsluitend room gebruikt (dus
geen bechamel)
•
•

Voor een gevogelteveloutésaus
gebruikt men kipbouillon, indien men een visveloutésaus
wenst gebruikt men een visfumet.

Indien de saus kip moet vergezellen kiest men een gevogelteveloutésaus, bij
een varkens- of een rundgerecht gebruikt men een rundsveloutésaus.
Indien men een bechamelsaus gebruikt, kan deze wat versterkt worden met
wat bouillonpasta (groenten, gevogelte of rundbouillon)

Veloutésaus voor 20 personen

Benodigdheden
250 gr bloem
zout
peper
muskaatnoot
3l
bouillon*
150 gr boter
3
eidooiers
30 cl room
1/2
citroen

Bechamelsaus bereiden of veloutésaus•
Champignons schoonmaken en eminceren (schijven) of in kwartjes snijden.
Champignons kleuren in gebruinde margarine.
Champignons deglaceren met porto of brandy.
Room toevoegen en laten inkoken tot sausdikte.
Hete saus (Bechamel of velouté) bij de champignons doen en vermengen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Boter smelten, bloem toevoegen en mengen.
Drogen en al roerend laten garen op het vuur (blanke roux).
De roux al roerend langzaam overgieten met koude, ontvette bouillon.
De roux niet laten ‘verdrinken’.
Even laten opkoken.
Kruiden met zout en peper.
Afwerken met een liaison (eigeel en room) en het sap van 1/2 citroen.

Voor grote hoeveelheden wordt koude roux aan de hete bouillon toegevoegd.
Een groot voordeel hierbij is dat men altijd de gewenste hoeveelheid saus bekomt. De koude roux wordt dan beetje bij beetje al roerend aan de hete bouillon
toegevoegd. Bij het bekomen van de juiste dikte geen roux meer toevoegen en
de saus enkele minuten al roerend laten opkoken.

Blackwellsaus voor 20 personen
Benodigdheden
3 l bechamelsaus
40 cl pickels (piccalilly)
40 cl witte wijn

1.
2.
3.
4.

Bechamelsaus bereiden.
Pickles toevoegen en vermengen.
Braadpan van het vlees deglaceren met witte wijn (en/of bouillon).
Dit vocht even laten opkoken en zeven, vervolgens aan de saus toevoegen.
De saus niet meer laten koken na toevoeging van de pickles.
Wordt vooral geserveerd bij varkensvlees.
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Hollandse saus (15-20 pers)
Benodigdheden
1. Boter klaren.
2. Eidooiers en witte wijn loskloppen in een mengketel.
3. De mengketel in een bain-marie plaatsen van 45 graden.
(meer ervaren kok kan werken rechtstreeks op de hete plaat)
4. Het mengsel opkloppen tot een luchtige massa (8-beweging).
5. Kruiden met peper en zout.
6. De geklaarde boter beetje bij beetje toevoegen al kloppend. Indien de bereiding te dik of te vettig wordt, wat vocht toevoegen.
7. Afsmaken en opdienen.

1 kg
roomboter
250 gr gepast. Eidooier
20 cl witte wijn (of sap van
1 citroen gebruiken)
Zout en peper

Mousseline saus
Dit is een Hollandse saus waaraan 25 cl half geklopte room is toegevoegd.

Béarnaise saus (20 pers.)
1. Boter klaren.
2. Dragon wassen, bladeren en stengels scheiden en de bladeren fijn hakken,
de stengels bewaren.
3. Kervel plukken, wassen en fijn hakken.
4. Gastrique bereiden:
Witte wijn, dragonazijn, peperkorrels, sjalotten, kervel en dragonstengels,
peper en zout tot de helft laten inkoken.
5. Deze reductie zeven door een passeerdoek.
6. Eierdooiers en 2/3 van de gastrique opkloppen (8 beweging) tot een luchtige
massa au bain-marie van 45 graden.
7. Kruiden met zout en peper.
8. Al roerend de geklaarde boter beetje bij beetje toevoegen.
9. Proeven en eventueel nog wat gastrique toevoegen.
10. Gehakte dragon en kervel toevoegen en opdienen.

Benodigdheden
1 kg
roomboter
250 gr gepast. Eidooier
20 cl witte wijn
30 cl dragonazijn
25 gr kervel (of peterselie)
50 gr dragon
60 gr sjalotten
10 gr peperkorrels
Peper en zout

Choron saus
Dit is een Béarnaisesaus met toevoeging van wat tomatenpuree en geëmondeerde geconcasseerde tomaat.
Aandachtspunten voor bovenstaande botersauzen.
•
•
•
•

De geklaarde boter moet de zelfde temperatuur hebben als het eimengsel in de ketel.
Bij 50°C. of meer coaguleren de eidooiers, dus blijf onder de 50°C.
Voeg de boter beetje bij beetje bij het eimengsel terwijl men in een 8-vorm klopt met een garde, dit maakt de saus luchtig (laat je eventueel assisteren door een tweede persoon).
Indien de saus een te vettige aanzicht heeft, kan men dit wat verhelpen door wat koud vocht
(witte wijn, water, citroensap) door de saus te roeren.
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Rijst en deegwaren
Rijst basisbereiding voor 20 personen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rooster plaatsen in kookketel.
Ruim water en zout toevoegen en aan de kook brengen.
Als het water kookt de rijst toevoegen.
Na een paar minuten regelmatig met een houten spatel roeren.
Regelmatig spijsafvoer openen om verstopping te voorkomen.
Laten koken tot de rijst net gaar is.
Water aflaten en rooster verwijderen.
De rijst laten drogen met gesloten deksel en spijsafvoer. ± 15 min voor nasi,
± 20 min voor witte rijst.
9. Rijst los maken met vleesvork.
10. Rijst in een open grote bak storten en afkoelen (anders gaart hij door).

Benodigdheden
3 kg rijst
15 gr zout

Gaarheid rijst: voor nasi vier
pitjes, voor witte rijst 3 pitjes.
Deze methode wordt gebruikt
bij de Nederlandse Marine.
Bij de Belgische marine wordt
de Pilaw methode het vaakst
gebruikt.

Pilaw methode voor 20 personen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uien schillen en snipperen. Rijst wassen.
Uien uitzweten in een kookketel in boter en de rijst toevoegen.
Overgieten met 2 keer het volume bouillon (heet water + bouillonpasta).
Kruiden met zout en peper.
Tijm en laurier toevoegen.
Deksel plaatsen.
Regelmatig losroeren met vleesvork.
Laten koken tot het vocht verdwenen is (indien vocht verdwenen is en de
rijst is nog niet gaar, nog wat water toevoegen en terug vanaf punt 7).
9. Rijst enige ogenblikken met open deksel laten drogen en overscheppen in
een doorgeefbak.

Benodigdheden
500 gr uien
3 kg
parboiled rijst
Bouillon
zout en peper
snuifje tijm
3 blaadjes laurier
150 gr boter

Het volume van het water meet je best met een pannetje; 1 pannetje rijst = 2 pannetjes water.
Sommige rijstsoorten vragen iets meer vocht (zie verpakking).
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Nasi goreng voor 20 personen

Benodigdheden
1,2 kg varkensvlees
200 gr rookspek
400 gr ham
300 gr prei
500 gr uien
knoflook
2 kg
rijst
Sambal, trassi, ve-tsin
zout
olie
soeparoma
(ev. Soja saus)
10
eieren
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Rijst koken (basisbereiding) en terugkoelen, houdt de rijst knapperig.
Uien pellen en in gelijkmatige stukken snijden van 1 cm op 1 cm.
Spek in repen snijden van ½ cm dikte (kraakbeentje verwijderen).
Ham in repen snijden van ½ cm dikte.
Prei fijn snijden.
Omelet bakken.
Varkensvlees in brunoise snijden (1 cm op 1 cm).
Olie verhitten in de braadbak.
2 eetlepels sambal, 2 theelepels knoflook, 2 theelepels trassi, gesnipperde
uien en julienne van spek toevoegen.
Alles goed omroeren in de hete olie. Vlees toevoegen en laten meebakken.
Rijst toevoegen en omzetten.
Klontjes losmaken.
Op smaak brengen met zout, ve-tsin, soeparoma (en ev. Sojasaus).
Deel van de ham, prei en omelet toevoegen en goed mengen.
De rest van de ham, prei en omelet als garnering over de nasi strooien.

In België wordt de Nasi geserveerd met een spiegelei i.p.v omelet.
De trassi, ve-tsin en de soeparoma worden bij de Belgische Marine vervangen door nasi-kruidenmix.
Sambal, sojasaus en kroepoek afzonderlijk opdienen.

Koken van deegwaren voor 20 personen
Benodigdheden
3 kg
Zout
10 cl

deegwaar
olie

Soorten :
Spaghetti
Macaroni
Elleboogjes
Strikjes
Spirelli
Wagenwieltjes
etc…

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kookketel voorzien van rooster.
Ruim water aan de kook brengen en wat olie toevoegen.
Deegwaar toevoegen.
Gaarkoken zonder deksel (al dente).
Tijdens het koken af en toe roeren.
Water aftappen en de deegwaar afkoelen met koud stromend water.
Deegwaar uit de kookketel nemen en bewaren in koud water.
Bij gebruik de deegwaren opwarmen in heet water met scheutje olie.
Goed laten uitlekken.

Bij het opwarmen niet alles in 1 keer opwarmen.
Het opwarmen duurt ongeveer 1 minuut.
Deegwaren kunnen ook in hete olie opgewarmd worden,
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Bami goreng voor 20 personen
Benodigdheden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bami koken (zie hoofdstuk deegwaren) en terugkoelen.
Varkensvlees in brunoise snijden (1 cm op 1 cm).
Uien pellen en in stukken snijden van 1 cm op 1 cm.
Spek (zonder kraakbeentje) en ham in repen snijden van ½ cm dikte.
Bladselderij en prei fijn snijden.
Kool fijn snijden.
Olie in de braadbak verhitten.
2 geperste teentjes look, 1 theelepel djahé, uien, spek en vlees toevoegen.
Alles goed vermengen en roerbakken.
Vlees uitscheppen en warm houden.
Kool in de braadbak doen en snel aanbakken.
Vlees terug toevoegen.
Bami toevoegen en alles goed mengen.
Op smaak brengen met zout, peper, ve-tsin, ketchap en soeparoma.
Ham, prei en selderij toevoegen.

Spaghetti ‘Bolognaise’ voor 20 personen
1.
2.
3.
4.
5.

Uien pellen en snipperen.
Look pellen en pletten (of lookpers gebruiken).
Tomaten emonderen, ontpitten en in grove stukken snijden.
Champignons in schijven snijden en spoelen.
Saus:
Margarine laten kleuren in de braadbak.
Gehakt toevoegen, aankleuren en kruiden met paprikapoeder.
Uien, look en champignons toevoegen.
Tomatenpuree toevoegen en laten kleuren/ontzuren.
Alles overscheppen in een kookketel (of verder bereiden in de braadbak.
Bevochtigen met bouillon (water + bouillonblokje) tot gelijke hoogte.
Tijm, laurier en Oregano toevoegen.
20 minuten langzaam laten sudderen.
Eventueel bijbinden met lopend meeltje.
Basilicum, peper, eventueel zout en tomaten toevoegen.
6. Ondertussen spaghetti gaarkoken en afkoelen.
7. Serveren:
Spaghetti opwarmen in kokend water met zout, peper en olie.
8. Goed laten uitlekken.
Spaghetti in voorverwarmde kom (of diep bord) schikken.
Het midden bedekken met Bolognaise saus.
Kaas en de rest van de saus afzonderlijk opdienen.

1,2 kg varkensvlees
200 gr rookspek
400 gr ham
500 gr uien
300 gr prei
50 gr bladselderij
400 gr kool
2 teentjes knoflook
2 kg
bami
1 dl
olie
djahé
zout en peper
ve-tsin
Ketchap
soeparoma

Benodigdheden:
3 kg
gehakt
500 gr uien
10 gr look
500 gr champignons
3 kg
tomaten (of blikken
gepelde tomaten)
300 gr tomatenpuree
bouillonpasta
3 kg
spaghetti
zout en peper
(wat bloem)
snuifje tijm
3 blaadjes laurier
10 cl olie
±2 gr paprikapoeder
±4 gr Basilicum
±2 gr Oregano
100 gr margarine

Eventueel pikanter/heter maken met tabasco of sambal oelek.
Men kan ook spaghettikruiden gebruiken (mengeling van diverse soorten kruiden)
Opgelet:
1. Sommige spaghetti kruiden bevatten veel zout, voeg dan geen zout toe en wees matig met de bouillonpasta.
2. Sommige spaghetti kruiden zijn pikanter dan andere.
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Gegratineerde macaroni met kaas en ham
voor 20 personen

Benodigdheden:
3 kg
6l
3 kg
100 gr
200 gr
300 gr

gekookte ham
Mornaysaus
macaroni
paneermeel
boter
gemalen kaas
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Macaroni koken (zie hoofdstuk deegwaren).
Mornaysaus bereiden (zie hoofdstuk sauzen).
Hesp ontzwoerden, in sneden snijden en daarna in julienne snijden.
Diepe braadslede (of vuurvaste schotel) beboteren en de koude, goed uitgelekte macaroni toevoegen.
De hesp toevoegen.
3/4 Van de Mornaysaus toevoegen en alles goed vermengen.
De schotel gelijkmatig bedekken met de rest van de saus.
Bestrooien met gemalen kaas en paneermeel.
Nootjes boter toevoegen.
Gratineren en zeer warm opdienen.
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Nagerechten

Soezen voor 20 personen
1.
2.
3.
4.
5.

Water en boter aan de kook brengen.
Bloem zeven.
Kookpan van het fornuis nemen en de bloem al roerend toevoegen.
Kookpan terug op het vuur plaatsen en het deeg drogen.
Het deeg in een koude kom storten en de eieren 1 per 1 toevoegen, terwijl
men spatelt.
6. Bakplaat beboteren, bebloemen, cirkeltjes in de bloem vormen met behulp
van een ring.
7. In elk cirkeltje de soezen opspuiten.
8. Afbakken op 220°C.

Benodigdheden:
400 gr
200 gr
8
200 gr

water
bloem
eieren
boter

De soezen laten afkoelen en
opspuiten met een crème,
banketbakkersroom
of slagroom.

Cake (warme methode) voor 20 personen
1. Eieren, suiker en citroenrasp opkloppen au bain marie.
2. Massa koud kloppen tot ruban (stand) in klopmachine (robot).
3. Op hoogste draaistand beginnen, wanneer het beslag voldoende vast is
geworden, machine verlagen naar de laagste draaistand om het geheel
tot volledige stand te kloppen.
4. De gesmolten boter bij gedeelten (rustig aan) toevoegen terwijl de
machine nog draait in laagste versnelling.
5. Gezeefde bloem beetje bij beetje onder het beslag spatelen.
6. Cake vorm beboteren en bebloemen en vullen tot halve hoogte.
7. Afbakken in de oven op 150°C.
8. Demouleren (uitstorten).

Benodigdheden:
Citroenrasp
400 gr bloem
400 gr suiker
400 gr boter
8
eieren (400 gr)
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Karamelroom (Flan Caramel) voor 20 personen
Benodigdheden:
2l
melk
14
eieren
400 gr fijne suiker
snuifje zout
20 gr vanillesuiker
Klontje boter.
Karamel:
400 gr fijne suiker, 30 cl water
en 2 cl citroensap.

De bereiding mag niet koken in
de oven.

1. Vuurvaste vormpjes licht inboteren aan de binnen zijkanten.
2. Karamel bereiden:
Suiker en citroensap laten smelten en kleuren.
Blussen met kokend water.
Laten inkoken.
3. De karamel verdelen over de vuurvaste vormpjes (bodem bedekken).
Laten opstijven.
4. Flanmengsel bereiden:
De melk, suiker, zout en vanillesuiker aan de kook brengen.
De eieren loskloppen in mengketel.
De kokende melk al roerend op de eieren gieten.
Het mengsel in een puntzeef gieten en afschuimen.
5. Het mengsel verdelen in de kommetjes met karamel.
6. Dit in bain-marie plaatsen in een matige oven (150°C).
7. Laten stollen.
8. Uit de oven nemen en laten afkoelen.
9. Storten.

Doe een priktest om te kijken
of de bereiding gaar is, de
naald moet droog uit de bereiding komen.
De bereiding afdekken met
boterpapier om verkleuring te
vermijden
Bij het maken van karamel oppassen voor spatten.

Benodigdheden:
4
eidooiers
100 gr bloemsuiker
150 gr gesmolten chocolade
4 tot 5 dl room
(of ½ room, ½ opgeklopt eiwit
gebruiken)

Chocolademousse voor 4 personen
1. De room met de helft van de suiker half opkloppen.
2. De eidooiers met de andere helft van de suiker in de keukenrobot opkloppen tot een egaal mengsel. (ruban).
3. De gesmolten chocolade bij deze ruban voegen.
4. Kom uit de keukenrobot nemen en de room (en eventueel opgeklopt eiwit)
voorzichtig door de bereiding spatelen.
5. Glazen voorzien van een suikerrang (gireren).
6. De mousse met een brede spuitmond in de glazen spuiten.
7. De mousse in de koelkast plaatsen en laten opstijven.
8. Voor het serveren een rozet slagroom op de mousse spuiten en bestrooien
met chocoladehagel of versieren met een chocolaatje.

Hoofdstuk 12: Nagerechten

Basiskoken

88

Chocoladepudding voor 4 personen
1. Cacao met suiker, maïzena en snuifje zout droog mengen en met
een beetje koude melk tot een papje roeren.
2. Rest van de melk aan de kook brengen.
3. Het papje al roerend toevoegen.
4. Aan de kook brengen en even (1 minuut) al roerend doorkoken.
5. Vorm nat maken, pudding erin doen en laten afkoelen.

Pannenkoekenbeslag voor 4 personen
1.
2.
3.
4.
5.

Bloem zeven in een mengketel.
Eieren mengen in de bloem.
Al roerend de melk toevoegen.
Suiker, scheutje olie en zout toevoegen.
1 uur laten rusten.

Boerenpannenkoeken
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pannenkoekenbeslag bereiden en laten rusten.
Pannenkoekpan kuisen.
Pan met olie, laten opwarmen en de olie uit de hete pan gieten.
Een fijn laagje beslag in de pan gieten, laten stollen en kleuren.
Omdraaien en tweede zijde laten kleuren.
2 Pannenkoeken in twee plooien en schikken op een warm bordje.
Bestrooien met bloemsuiker.
7. Afzonderlijk confituur of diverse suikersoorten bijserveren.

Spekpannenkoeken
1.
2.
3.
4.

Pannenkoekenbeslag bereiden zonder suiker.
Spek bakken in de pan en overgieten met het pannenkoekenbeslag.
Verder bereiden zoals gewone pannenkoeken.
Wordt geserveerd als avondmaaltijd.

Flensjes
1. Flensjes zijn kleinere en fijnere pannenkoekjes gebakken in een flensjespan.
2. Indien de flensjes dienen om op te vullen als voorgerecht, geen suiker
toevoegen.

Benodigdheden:

1l
90 gr
100 gr
30 gr
Zout

Melk
Maïzena
Suiker
cacao

Als pudding in de vorm zit
deze afdekken met gladpack
folie ter voorkoming van vel.
Niet met de vingers proeven,
of twee maal dezelfde lepel;
dit omdat de pudding dan
terugloopt
(door het speeksel)
Door gebruik van custard kan
de pudding lekkerder worden.

Benodigdheden:
1/2 l Melk
4
Eieren
240 gr Bloem
10 gr Kristalsuiker
Zout
Arachide olie
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Peer ‘Belle-Hélène voor 20 personen

Benodigdheden:
2l
20
500 gr
6 dl
20 gr
50 gr
10

vanilleroomijs
peren op sap
chocolade,
room
bloemsuiker
muntblaadjes
gekonfijte kersen

1. Chocoladesaus bereiden :Chocolade smelten au bain-marie met beetje melk.
2. Room en bloemsuiker opkloppen tot chantilly.
3. De peren goed laten uitlekken en met een bol vanilleroomijs dresseren op
een gekoeld bordje.
De peren gedeeltelijk napperen met warme chocoladesaus.
Garneren met een halve kers, een muntblaadje en een rozet chantilly.
Kan op diverse manieren gepresenteerd worden.

Griesmeelpudding voor 1 vorm

Benodigdheden:
1l
Melk
100 gr Griesmeel
75 gr Suiker
1 zakje Vanillesuiker
Zout
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1. Breng melk met vanillesuiker,suiker en snuifje zout aan de kook en strooi
het griesmeel al roerende in de warme melk.
2. Kook het zachtjes in 6 minuten gaar.
3. Vul een met koud water omgespoelde vorm met het mengsel en dek af met
gladpack.
4. Laat de pudding koud en stijf worden en stort deze op een vochtig gemaakte
schaal.

Al roerende het griesmeel in de melk strooien om klontjes te voorkomen.
Het omspoelen van de vormen vergemakkelijkt het storten.
De vochtig gemaakte schaal dient om de pudding bij het storten nog iets te kunnen herschikken.

Benodigdheden:
1 deel Bessensap
1 deel Water
Suiker
Citroenrasp
Maïzena

Bessensaus
1.
2.
3.
4.

Breng de bessensap verdunt met dezelfde hoeveelheid water aan de kook.
Voeg naar smaak suiker en citroenrasp toe.
En bind het mengsel af met opgeloste maïzena.
Laten afkoelen, afdekken met folie en serveren bij bvb. griesmeelpudding.
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Karamelpudding voor 1 vorm
1. Breng ¾ van de melk met iets zout aan de kook.
Meng ¼ van de koude melk met de custard tot een glad papje.
2. Laat de suiker op een zacht vuur in een pan smelten en licht bruin worden
(karameliseren)
3. Laat dit even afkoelen, maar pas op! de substantie is gloeiend heet.
4. Voeg de hete melk bij de karamel en laat de karamel geheel oplossen.
5. Voeg een deel van de hete karamelmelk bij het papje, even doorroeren en dit
weer bij de rest van de karamelmelk voegen.
6. Kort doorroeren en proeven.
7. Vorm natmaken, puddingmengsel hierin doen en laten afkoelen, storten en
afgarneren met slagroom en chocolade-galettes.
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Benodigdheden
1l
Melk
90 gr Custardpoeder
175 gr Suiker
Zout

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN.
De vorm bij het begin van de bereiding natmaken en bij het doorroeren van
het mengsel laten uitlekken.
• Meng custard en melk niet te vroeg, daar de custard weer uitzakt en dan lastig weer is los te roeren
• Bij het losroeren (zeer voorzichtig) van de karamel de melk niet meer laten
koken, daar er dan teveel vocht verdampt en de pudding te stijf wordt; los
dit op door weer iets vocht toe te voegen.
• Pudding in de vorm afdekken met gladpack i.v.m. velvorming.
•

Bavarois voor 1 vorm
1. Melk de kook brengen, afzetten en vanillesuiker toevoegen.
2. De eidooier en de suiker goed schuimig en wit kloppen.
3. Giet hierbij de hete melk en de pan weer terug op het vuur plaatsen en laten
binden, dit is belangrijk om een optimale binding te verkrijgen van de eidooiers.
4. Doe de zogenaamde spatelproef: Als de massa voldoende gebonden is; houd
de spatel verticaal, trek er met een lepel een horizontale streep over; als deze
volloopt is de massa nog niet voldoende gebonden!
5. Dit mengsel mag niet meer koken anders gaat het schiften.
6. Poedergelatine even in water laten zwellen (als er bladgelatine gebruikt
wordt moet men deze blaadjes in ruim water 10 minuten laten weken en
goed uitknijpen voor gebruik).
7. Gelatine aan de hete massa toevoegen en laten oplossen en laten afkoelen.
8. Wanneer de massa begint te geleren, dit gebeurt bij 20° C.
(kamertemperatuur) de geklopte slagroom (yoghurtdikte) erdoor spatelen.
9. Vorm spoelen met koud water, puddingmengsel hierin door en door laten
afkoelen, storten en afgarneren met slagroom en vruchten.
BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN.
De vorm insmeren met eiwit.
Een kritiek punt is de tijd van mengen van de slagroom met het melk/
eidooiermengsel is men te laat dan krijgt men klontjes.
• Indien men de slagroom vervangt door eiwit, moet men gepasteuriseerde
eiwit gebruiken.
•
•

Benodigdheden
½l
Melk
¼ - ½ l Slagroom
125 gr Gepasteur. eidooier
100 gr Suiker
12 ½ gr Poedergelatine
of 6 blaadjes blad gelatine
1 afgestreken theelepel
Vanillesuiker
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Bijzonderheden
500 gr Rijst
2l
Melk
200 gr Suiker
9 st
Eieren
2 gr
Zout
30 gr Bladgelatine
60 cl Room
Vanillestok
100 gr Boter
Garnituur
40 cl Room
20 gr Poedersuiker
100 gr Gekonfijte kers
2 bl
Abrikozen
Siroop
800 gr Kristalsuiker
50 cl Grenadine

Half opgeklopte room moet
op het juiste moment toegevoegd worden
Te warm = botervorming = 2
lagen
Te koud = geen vermenging
De eenheidsmaat van een
blik abrikozen is 1 l.
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Condé rijst voor 20 personen
1. Grenadinesiroop bereiden: 800 gram suiker en 1 l water (of het sap van de
abrikozen) sterk inkoken tot de gewenste dikte. Laten afkoelen en grenadine
toevoegen.
2. Rijstpap bereiden:
Rijst zeven en wassen.
Water koken.
Melk koken met opengesneden vanillestok en zout, boter toevoegen, afzetten en 10 minuten laten staan, daarna vanillestok verwijderen.
Rijst in een kookpan doen en overgieten met heet water (2 x het volume).
Regelmatig roeren.
Als al het water verdwenen is de kokende melk toevoegen.
Laten koken met gesloten deksel tot de rijst de melk heeft opgenomen (pap).
200 gr suiker toevoegen en vermengen.
Eierdooiers loskloppen met een weinig melk en dit al roerend toevoegen.
3. Condé-rijst bereiden:
In koud water geweekte en uitgeknepen gelatinebladeren door de rijstpap
roeren*.
Half geklopte room door de wat afgekoelde rijstpap spatelen.
Individuele of bavaroisvormen lichtjes beboteren, bestrooien met poedersuiker en de overtollige suiker uitkloppen.
4. De puddingmassa in de vormen gieten en af laten koelen.
5. Uitstorten op een koude schotel of bord.
6. Room en poedersuiker opkloppen tot slagroom (chantilly).
7. Kleine vormen met slagroom omkransen of de binnenkant van de bavaroisvorm vullen met de grenadine-siroop en afgarneren met slagroom, abrikozen en gekonfijte kersen. Koel serveren.
*In de oorspronkelijke bereiding wordt er ook gekonfijt fruit door de rijst gemengd bij punt 3.
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Fruitsalade voor 20 personen
1. Siroop bereiden:
Kristalsuiker, witte wijn, citroensap en water laten inkoken.
Siroop van het vuur nemen en laten afkoelen.(of gebruik sap van blikfruit)
2. Hard fruit bereiden: Appelen en peren wassen, schillen, in vieren snijden,
ontpitten en in blokjes snijden van ± 1 cm.
Appelen en peren aan de siroop toevoegen.
3. Ananas wassen, kroon wegsnijden, ananas uithollen ( schil kan gebruikt
worden als garnituur van de schotel).
Vruchten in schijven snijden van ± 1 cm dikte.
Harde kern uitsnijden, vruchtvlees in stukjes snijden en in de siroop vermengen.
4. Sinaasappelen wassen, schillen tot op het vruchtvlees ( a vif gepeld ) tussen
de vliezen de partjes uitsnijden. Vruchtvlees snijden en vermengen met de
siroop.
5. Druiven wassen, emonderen, halveren, ontpitten en vermengen met de siroop
6. Aromatiseren met de likeur en laten afkoelen in de koelkast.
7. Kiwi’s wassen, schillen en in schijfjes snijden.
8. Room en een weinig poedersuiker opkloppen tot slagroom.
9. Bananen pellen, halveren in de lengte en in schijfjes snijden en vermengen
met de koude fruitsalade.
10. Fruitsalade in nagerechtkommetjes (BE) of compoteschaaltjes (NL) doen.
Garneren met een rozet slagroom, kiwi en een Maraschino kers.

Benodigdheden
1 kg
1 kg
1 st
1 kg
1 kg
5 st
1 st
1 kg
1/2 l
1/2 l
400 gr
50 cl
50 gr
20 cl
20 st

Appelen
Peren
Ananas
Sinaasappelen
Bananen
Kiwi
Citroen
Druiven
Witte wijn
Water
Kristalsuiker
Room
Poedersuiker
Likeur
Marachino kers

