
 

 

 

Maart 2022 

 

 
Deze maand koken we onder leiding van en naar een menu van 

Jeanette de Graaf en Jenny Faber 
 
 
 
 

Carpaccio van rode biet en tartaar van ossenhaas en gepocheerd 
eidooier 

 
***** 

Broodbol met olijvensoep 
 

***** 

Lamsrack met tarte tartine van ui  bataat en portsaus met abrikozen 
 

***** 

Spruitjes met gekarameliseerde walnoten en rode druiven 
 

***** 

Chocolade truffeltaartje met advocaatsaus 
 

 

http://www.heldersekookclub.nl/wp3/
http://www.heldersekookclub.nl/voorgerechten/carpaccio-van-rode-biet-met-tartaar-van-ossenhaas-en-gepocheerde-eidooier/
http://www.heldersekookclub.nl/voorgerechten/carpaccio-van-rode-biet-met-tartaar-van-ossenhaas-en-gepocheerde-eidooier/
http://www.heldersekookclub.nl/tussengerechten/olijvensoep-geserveerd-in-een-broodbol/
http://www.heldersekookclub.nl/uncategorized/lamsrack-met-tarte-tartine-van-ui-bataat-en-portsaus/
http://www.heldersekookclub.nl/uncategorized/karamelliseren-van-noten/
http://www.heldersekookclub.nl/nagerechten/chocolade-truffeltaartje-met-advocaatsaus/


 

 

Carpaccio van rode biet met tartaar van ossenhaas 
en gepocheerde eidooier 

Voor 4 personen 

• 2 gare rode biet 
• 300 gram ossenhaas 
• 4 eidooiers 
•  1  eetlepel mayonaise worcestersaus, tabasco,  
• Bieslook 
• Peper en zout 
• Vloeibare honing 

Voor de basisdressing: 

• ½ dl natuurazijn 
• 1 eetlepel milde mosterd 
• 1 eetlepel honing 
• peper en zout suiker naar smaak 
• 1 dl olijfolie 
• 1 dl arachideolie 

Bereiding: 

1. Snijd de biet in flinterdunne plakken en leg ze op de borden. (mandoline) 
2. Meng de ingrediënten van de basisdressing met elkaar. 
3. Smeer met een kwastje de plakken rode biet royaal in met de basisdressing. 
4. Snijd de ossenhaas zo fijn mogelijk en breng op smaak met peper zout 

tabasco worcestersaus en mayonaise. 
5. Zet intussen water op met zout. 
6. Breek de eieren en vang de dooier op. 
7. Pocheer de eidooiers in het hete water. Haal na 5 min de dooiers uit het water 

en laat ze op keukenpapier uitlekken en haal eventueel het vliesje eraf. Leg ze 
op de tartaar. 

8. Bieslook in grove stukken snijden en over de bietjes strooien. 

 

 

 



 

Olijvensoep geserveerd in een 

broodbol 
 

Voor 4 personen 

▪ 4 italiaanse bollen 
▪ Olijfolie 
▪ zout en peper      
▪ 75 gram pecorinokaas 

 
Voor de olijvensoep: 
 

▪ 1 pot groene olijven zonder pit  340 gram 
▪ 4 sjalotten  
▪ 2 knoflooktenen               
▪ 125 gr mascarpone  
▪ Kippen bouillonblokjes in ½  liter water 
▪ 1 aardappel( geschild in blokjes gesneden) 
▪ Peterselie 

 
Bereiden: 
 

1. Verwarm de oven voor op 185 C. 
2. Snijd het kapje van de bollen en pluk het kruim uit de onderste helft. 
3. Besprenkel de binnenkant van de broodbol en het kapje met olijfolie en rasp 

de pecorinokaas. 
4. Bestrooi zowel het kapje als de binnenkant van het brood met de geraspte 

kaas bestrooi met peper leg op de bakplaat en laat mooi goudbruin bakken 
in gedurende 10 min. 

 
Voor de soep: 
 

1. 1 Eetlepel olijven fijn snijden en apart houden. 
2. Snipper sjalotten en knoflook fijn en in boter zachtjes fruiten. 
3. Na 5 min. olijven en vocht toevoegen. 
4. 15 min.zachtjes koken. 
5. Mix de soep even met een staafmixer.  
6. Op smaak brengen met zout en peper.  
7. Schep de soep in de broodbol en voeg een toef mascarpone 

toe.                                      
8. garneer met fijn gesneden olijven en de peterselie. 

 

 

 



 

Lamsrack met tarte tartine van ui 

bataat en portsaus 

 
Voor 4 personen 

▪ Taartdeeg  Tante Fanny ( bladerdeeg) 
▪ 4 Aluminium vormpjes 
▪ Vetvrijpapier 
▪ Rijst of bonen voor de vorm (blinde vulling) 
▪ 12 Stuks lamsrack   

Voor de bataat: 

▪ 500 gr Zoete aardappelen (bataat) 
▪ 100  gr Kruimelige aardappelen 
▪ 1,5 dl Slagroom 
▪ 50 gram Roomboter 

 
Voor de gekarameliseerde uien: 

▪ 2 grote zoete uien 
▪ 200 gram suiker 

 
Voor de portsaus: 
 

▪ 375 ml  rode port ( ½  fles ) 
▪ 2 lepels balsamicoazijn 
▪ 1 lepel suiker 
▪ 50 gram roomboter (ijskoud in blokjes snijden) 
▪ 125 gram gewelde abrikozen, fijn gesneden 
▪ Beukenzwammetjes   
▪ Zonnebloemolie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bereiden: 
 
Bladerdeegvormpje: 

1. Verwarm de oven voor op 200 gr C. 
2. Vorm het deeg in aluminiumtaart vorm, bodem goed inprikken met een vork. 
3.  Bekleden met vetvrij papier en steunvulling aanbrengen. 
4. Baktijd in 20 min gaar. 

Bataatvulling: 

1. Schil de bataat en aardappelen en kook met zout in 20 min. gaar. 
2. Giet af en mix fijn met de slagroom en roomboter tot een gladde massa. 
3. De aardappelmassa in een spuitzak doen en in de gebakken bakjes 

spuiten. 
 

Karameliseren van uien: 

1. Schil de rode ui en snijd in plakken van 1 cm. 
2. Verwarm de suiker droog in een pan tot karamel en blus af met 3 lepels 

water. 
3. Wanneer de karamel opgelost is stoof de ui plakken tot beetgaar en laat 

afkoelen.    
4. Dep de ui droog met keukenpapier en leg de gekarameliseerde ui op de 

bataatpuree. 
5. Opwarmen in de oven op 120 graden voor 10 min. 

Rode portsaus: 

1. Port en balsamicoazijn inkoken tot ongeveer de helft. (regelmatig roeren) 
Dit duurt ong.15 tot 30 min. 

2. Fijn gesneden abrikozen toevoegen. 
3. Breng op smaak 

met  suiker                                                                                           
4. Monteer met ijskoude boter. 
5. Bak de beukenzwammetjes in zonnebloemolie goudbruin kruid met zeezout 

en peper. 
Lamsrack: 

1. Lamsrack snijden 
2. Vlees bestrooien met zout en peper 
3. Bak op hoog vuur in de 

roomboter.                                                                                            
4. Vlees uit de pan halen en warm houden onder aluminiumfolie. 

 

 

 



 

 

Spruitjes met gekarameliseerde 

walnoten en rode druiven 

 

 
▪ 150 gram walnoten              
▪ vel vetvrij papier 
▪ 100 gram suiker 
▪ Spruitjes 
▪ Pitloze druiven 

 
Bereiden: 

1. De suiker droog verwarmen in een koekenpan tot de suiker 
karamelliseert. Pas op dat de suiker niet 
verbrand.                                                                                                           
      

2. Gebroken noten toevoegen en met houten lepel roeren totdat alle 
noten bedekt zijn met de karamel. 

3. Noten op een vel vetvrij papier uitspreiden en laten afkoelen. 
4. Spruitjes met zout kort koken. 
5. Afmaken met roomboter gehalveerde druiven en walnoten. 
6.  rode port saus                taartje met daartegen de beukenzwammetjes 
7. Dresseer kotelet  
8. Spruitjes  toef peterselie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chocolade truffeltaartje met 

advocaatsaus 
Recept  4 personen 

▪ 100 gram bittere chocolade 
▪ 40 gram suiker 
▪ 225 gram  slagroom 
▪ 1 dl advocaat 
▪ ½  dl koksroom 
▪ 1 lepel crème fraiche  
▪ Blaadje munt en koffieboon 
▪ Chocolade cake  

 
Voor de advocaat: 

▪ 4 eidooiers 
▪ 80 gram suiker 
▪ 1 dl citroenbrandewijn 
▪ Zout 

 
Bereiden: 

1. Smelt chocolade in1dl slagroom. Laat afkoelen. 
2. Sla 125 gram slagroom stijf met suiker. 
3. Lepel de gesmolten chocolade door de slagroom. 
4. Schep de mousse in een spuitzak. 
5. Bekleed pvc vormpje met vershoudfolie.  
6.  leg er een uitgestoken plakje cake in. 
7. Doe er 1 lepel advocaat op en spuit de mouse in de vormpjes en strijk het 

glad. 
8. Zet de vormpjes in de koeling voor minimaal 1 uur. 

Advocaatsaus: 

1. Doe de eidooiers,suiker, zout en brandewijn in een grote kom roer alles met 
een garde goed door elkaar. 

2. Breng een laag water in een pan aan de kook en laat dit aan de kook 
blijven. (au bain-marie) 

3. klop het mengsel met een garde goed door elkaar. 
4. Het water en de kom mogen elkaar niet raken.  
5. Blijf 15 min doorkloppen. 
6. Als de advocaat dik wordt de kom in een bak water zetten en afkoelen 

anders begint het te schiften 
Opmaken: 

1. Meng advocaat met de koksroom en  creme fraiche. 
2. Haal de taartjes uit de vorm en zet ze op borden. 
3. Lepel de saus om de taartjes. 
4. Garneren met blaadje munt. 



 


