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Feuilleté van kreeft met schorseneren, miniworteltjes en chips van 

schorseneren 

 

Bereiding: voorbereiding : 45 minuten, kooktijd : 15 minuten 

Ingrediënten (4 pers) 

 2 levende of voorgekookte kreeften 

 1 vel bladerdeeg 

 300 gr schorseneren 

 300 gr miniworteltjes bakboter 

 100 ml volle room 

 200 ml kreeftenbouillon (of kookvocht) 

 citroenmelisse 

 sap van een halve citroen 

 zout en peper 

 3 grote wortels 

 1 grote ui 

 2 selderijstengels 

 2 sjalotten 

 1 teentje knoflook 

 1 bouquet garni 

 bakboter 

 zout, zwarte peper 

 

 

 

Bereiding 

 Stoof 1 sjalot en het teentje knoflook aan in de boter 

 Voeg de groenten en kruiden toe 

 Zet de groenten onder water en breng dit aan de kook 

 Dompel de kreeften met de kop eerst onder en kook ze 10 à 12 minuten 

 Maak de schorseneren en de worteltjes schoon 

 Snij fijne sneetjes van 1 schorseneer met een dunschiller 

 Maak er chips van door ze te frituren 

 Besprenkel de rest van de schorseneren met het citroensap 

 Stoof de schorseneren en de worteltjes aan 

 Kruid af met zout, peper en citroengras 

 Voeg 200 ml kreeftenbouillon toe 

 Laat het geheel 4 minuten pruttelen 

 Voeg daarna de room toe 

 Laat de bereiding enkele minuten inkoken op een laag vuurtje 

 Verwarm de oven voor op 200°C 

 Snijd het vel bladerdeeg in 8 repen van 10 x 6 cm 

 Spreid ze uit over een niet-ingevette bakplaat 

 Prik met een vork gaatjes in het bladerdeeg 

 Leg een stuk bakpapier op het bladerdeeg en leg er een andere bakplaat bovenop 

 Zo zal het bladerdeeg niet rijzen en krijgt u fijne, uiterst knapperige gebakjes 

 Bak het bladerdeeg gedurende 15 minuten af in de voorverwarmde oven 

 Hebt u een voorgekookte kreeft gekocht? Leg de kreeft dan op een stuk 

aluminiumfolie 

 Besprenkel ze met wat olijfolie en bak ze 10 minuten in een oven van 170°C 

 Dresseer de borden als volgt: eerst een reepje bladerdeeg, daarna de groenten en 

vervolgens de kreeft 

 Herhaal deze stap 

 Werk het bord af met chips van schorseneren. 



Zachte venkelsoep met pladijs en garnalen 
 

Pladijsfilet in een zijdezachte soep op basis van venkel. Wat zilte zeekraal en die onovertroffen 

lekkere grijze Noordzeegarnalen van bij ons 

 

Bereidingstijd : voorbereiding : 40 minuten, kooktijd : 5 minuten 

 

Ingrediënten (4 pers) 

 1 liter kippenbouillon 

 2 venkels 

 1 dikke aardappel 

 2 uien 

 1 teentje look 

 3 blaadjes laurier 

 2 takjes tijm 

 enkele peterseliestengels 

 2 steranijs 

 1 dl room 

 scheutje olijfolie (of klontje boter) 

  250 gr garnalen 

 4 pladijsfilets 

 120 gr zeekraal 

 1 dl witte wijn 

 klontje boter 

 peper en zout 

 30 gr boter 

Extra 

 een eindje keukentouw 

 een staafmixer 

 een zeef 

 aluminiumfolie 

 

 

 

Bereiding 

 Bereiding soep 

 Ontdooi en verwarm een portie kippenbouillon. Je kan vooraf verse bouillon 

maken 

 Pel de grijze Noordzeegarnalen en bewaar ze koel 

 Vries de kopjes en pantsers in voor toekomstige bereidingen van soep of saus 

 Pel de uien en de teen look 

 Snij de uien in grove snippers en de look in stukjes 

 Verhit een stoofpot op en matig vuur en schenk er een scheutje olijfolie in, of 

smelt een klontje boter 

 Stoof de uisnippers en de stukjes look 

 Snij het toefje fijn loof van de venkels en hou het opzij 

 Snij de knollen zelf in grove stukken en stoof ze mee met de uien 

 Roer af en toe even 

 Bind de blaadjes laurier, de takjes tijm en de peterseliestengels tot een 

kruidentuiltje. Gebruik daarvoor en eindje keukentouw 

 Gooi dit ‘bouquet garni’ in de pot, samen met het steranijs 

 Schil de aardappel, snij hem in grove stukken en doe dit ‘bindmiddel’ in de 

stoofpot 

 Schenk de kippenbouillon over de groenten 



 Pplaats het deksel licht gekanteld op de pot en laat de soep een half uur 

pruttelen op een zacht vuur 

 Vis de kruidentuil en het steranijs uit de pot en mix de venkelsoep glad 

 Neem een tweede pot en schenk de soep door een grote zeef 

 Dat levert je een verfijnde en feestelijke soep op 

 Schenk een flinke scheut room in de soep en kruid ze met wat peper van de 

molen en een snuif zout 

 Roer en proef of de soep voldoende karakter heeft 

 Breng de soep nog kort aan de kook op een zacht vuur 

 Visbereiding 
 Verwarm de oven voor tot 180°C 

 Wrijf de binnenzijde van een braadslee of ovenschaal in met een beetje boter 

 Verwijder de taaiste en houterige stukjes van de zilte zeekraal 

 Schik de zeekraal op de bodem van de ovenschaal 

 Snij elke halve pladijs in twee filets 

 Maak een insnijding in het midden van elk lapje filet en plooi het visvlees 

dubbel 

 Schik de gevouwen pladijsfilets bovenop de zeekraal en kruid de vis met een 

beetje peper van de molen en een snuifje zout 

 Schenk een flinke scheut witte wijn over de visbereiding en bedek ze met een 

vel aluminiumfolie 

 Schuif de schaal voor ongeveer 12 à 15 minuten in de oven van 180°C 

 Afwerking 
 Lepel het smakelijk kookvocht van de vis in de soep 

 Schep er ook een klont koude boter in en mix de soep tot ze glanst en licht 

opschuimt 

 Verdeel het loof van de venkels in elegante pluksels 

 Leg in elk soepbord wat zeekraal met daarop een pladijsfilet 

 Stapel op de vis een handje handgepelde grijze garnalen 

 Schenk een flinke lepel venkelsoep rondom het stukje vis en werk je creatie af 

met enkele fijne venkelpluksels 

 

 

 



 

Gevulde kerstkalkoen, aardappeltjes met tijm en veenbessen 
 

Bereiding : Voorbereiding : 20 minuten, Kooktijd : 120 minuten 

 

Ingrediënten (4 pers)  

 1 kalkoen van 3 kg 

 boter 

  400 ml olijfolie 

 peper en zout 

Ingrediënten vulling 

 1 kg kippengehakt 

 200 gr spekblokjes 

 100 gr ui 

 4 appels 

 1 kaneel 

 3 steranijsvruchten 

 1 takje tijm 

 1 laurierblaadje 

 3 eetlepels rietsuiker 

Ingrediënten veenbessen 
 1 zakje veenbessen 

 sap van ½ citroen 

 citroenzeste 

 3 eetlepels suiker 

 1 theelepel kaneel 

Ingrediënten aardappelen 

 1 kilogram krieltjes 

 6 eetlepels olijfolie 

 5 eetlepels tijmbloemen 

 5 eetlepels grof zout 

 

 

 

Bereiding 

 Verwarm de oven voor op 160°C 

 Vulling 

 Stoof de fijngesnipperde uien aan tot ze goudbruin zijn 

 Zet dit aan de kant 

 Schil de appels en snijd ze in kwartjes 

 Stoof de appels met de suiker aan in wat boter tot ze goudbruin zijn 

 Bak de spekblokjes 

 Kruid de binnenkant van de kalkoen met zout en peper 

 Meng het gehakt met de uien, de spekreepjes, de appels, beetje kaneel en zout 

en peper 

 Kalkoen 

 Vul hiermee de kalkoen 

 Naai de kalkoen goed dicht 

 Kruid opnieuw met peper en zout 

 Leg de kalkoen in een grote ovenschaal 

 Verdeel de kruiden rond de kalkoen 

 Giet de de olijfolie in de schotel en voeg ook nog een glas water toe 

 Zet de kalkoen 3 uur in de oven en bedruip deze af en toe met de jus 

 Haal de kalkoen uit de braadslee 



 Jus 

 Deglaceer met een glas witte wijn en roer de aanbaksels los 

 Zeef de jus 

 Laat eventjes rusten en verwijder het vet 

 Klop de jus op met wat koude boter 

 Aardappelen 

 Maak de aardappelen schoon, maar schil ze niet 

 Doe ze samen met de olie en de tijm in een kom 

 Leg een deksel op de kom 

 Schud de aardappelen op, zodat ze volledig met de olie en de tijm omhuld zijn 

 Doe het grof zout in de braadslee en leg er de aardappelen in 

 Bak ze ± 10 minuten 

 Keer de aardappelen om en zet ze nog eens 10 minuten in de oven 

 Kijk met een mes of ze gaar zijn 

 Veenbessen 

 Was de veenbessen 

 Was een ½  citroen en dep deze droog 

 Rasp de zeste. 

 Meng het water met de suiker en de zeste in een kookpan 

 Breng het geheel aan de kook en laat de siroop nog 5 minuten pruttelen 

 Voeg de bosbessen en beetje kaneel toe 

 Kook dit mengsel 10 minuten op een hoog vuurtje 

 Afwerking 

 Serveer de aardappelen en de bosbessen in aparte schoteltjes 

 Laat de kalkoen nog een paar minuten rusten voor u deze aansnijdt. Zo blijft de 

jus in het vlees zitten 

 

 

 



 

From Russia with love 

 

Ingrediënten (4 pers) chocolademousse 

 2½ dl room 

 80 gr suiker 

 100 gr pure chocolade (min. 70%) 

 20 gr Xocopili (kruidige chocoladeparels 

van Valrhona) 

 6 blaadjes gelatine, geweekt 

 2 dl slagroom, opgeklopt 

Ingrediënten crumble 

 100 gr boter 

 100 gr suiker 

 100 gr bloem 

 50 gr pralinépasta 

Ingrediënten citroencrème 

 2 dl citroensap 

 4 eierdooiers 

 2 blaadjes gelatine, geweekt 

 120 gr boter 

Ingrediënten Afwerking 

 2 klassiek gepocheerde peren 

 Pepermunt 

 

 

 

Bereiding 

 Chocolademousse 
 Doe de room en de suiker in een pannetje en warm langzaam op tot de suiker 

opgelost is 

 Haal de pan van het vuur 

 Rroer er de chocolade en de uitgeknepen gelatine door tot een gladde massa 

ontstaat 

 Laat afkoelen tot het mengsel lauw is en spatel er de opgeklopte slagroom 

onder 

 Schep de chocolademousse in vormpjes 

 Crumble 
 Meng de boter, de suiker, de bloem en de pralinépasta door elkaar en bak 25 

minuten in de oven op 150°C 

 Verkruimel daarna het deeg 

 Citroencrème 

 Roer het citroensap en de eierdooiers door elkaar in een bain-mariepan tot er 

een binding ontstaat 

 Voeg de uitgeknepen gelatine toe en klop er de in blokjes gesneden boter door 

tot je een smeuïge crème verkrijgt 

 Afwerking 
 Versnijd de gepocheerde peren in een vorm naar keuze (cirkels, vierkantjes, of 

steek er pijpjes uit met een appelboor) 

 Schik de peren, de chocolademousse en de citroencrème op de borden 

 Werk af met de crumble en pepermunt 

 

 


