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recept 1

Kibbeling met curry madras, pittige cornichons en jalapeño
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Benodigdheden gepekelde zeeduivel: 
• zeeduivel
• colorozo zout | 20055003

Bereidingswijze:
• Fileer de zeeduivel en snijd deze in kleine blokjes.
•  Pekel de vis op gevoel en leg deze gedurende drie uur in 

de koelkast zodat het zout kan intrekken.

Curry madras tempura
Benodigdheden: 
• 200 gram tempurabloem | 25103610
• 10 gram curry madras | 25221060
• 7 gram zout
• 230 ml bruiswater

Bereidingswijze:
•  Meng de tempurabloem, gezeefde curry madras en zout 

met elkaar.
•  Voeg al roerend het bruiswater toe totdat er een gladde 

massa ontstaat.

Jalapeño crème:  
Benodigdheden:  
• 100 gram eiwit
• 100 gram yoghurt
• 4 gram zout
•  400 gram jalapeño olie (Meng 1 liter olie met 10 gram 

jalapeño. Zeven.) | 34267160

Bereidingswijze:
• Meng het eiwit, de yoghurt en het zout. 
•  Meng daarna de olie er doorheen met een staafmixer, 

totdat een gladde crème ontstaat.

Montage
Benodigdheden: 
•  pittige cornichons | 24014060
• peterselie

Bereidingswijze:
• Snijd de pittige cornichon fijn en hak de peterselie.
•  Haal de zeeduivel door het beslag en frituur deze 

goudbruin op 180°C. 
•  Leg de kibbeling op een stukje keukenrol zodat het 

meeste vet er afdruipt.
• Dresseer de kibbeling in een kommetje. 
•  Bedek de kibbeling met strepen jalapeño crème en 

garneer met de pittige cornichon en peterselie. 

Vegetarische optie

Lak
Benodigdheden: 
• 50 gram gembersiroop | 25220315
• 50 gram sojasaus | 25298073
• 50 gram ketjap manis
• 50 gram suiker

Bereidingswijze:
Kook de gembersiroop, sojasaus, ketjap manis en suiker 
in tot een lak.

Bloemkool 
Benodigdheden:
• bloemkool
• tempurabeslag

Benodigdheden: 
• Snijd de bloemkool in kleine roosjes.
•  Frituur de bloemkool in het tempura beslag zoals bij de 

kibbeling.
• Laat de bloemkool goed uitlekken op een keukenpapier.
• Meng daarna de bloemkool met een beetje lak.

Montage
Benodigdheden: 
• 500 gram roomkaas
• 2 gepofte paprika’s
• 100 gram gezouten amandelen | 28599880
• 100 gram pittige cornichon
• peterselie

Benodigdheden: 
•  Meng de roomkaas met 2 fijngesneden gepofte 

paprika’s, gehakte gezouten amandelen, pittige 
cornichons en peterselie.

•  Breng op smaak met zout en vocht van de pittige 
cornichons.

•  Leg een dikke lepel roomkaas op het bord en leg daar de 
bloemkool op.

•  Garneer met pittige cornichons, gezouten amandelen 
en peterselie.

Notities:
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Gepekelde Ibérico ribben
Benodigdheden: 
• Lagrimas iberico | 30101452
• 35 gram colorozo zout | 20010248
• olie
• knoflook
• laurier
• tijm
• rozemarijn

Bereidingswijze:
•  Pekel de ribben gedurende twee uur in 35 gram colorozo 

zout op 1 liter water.
•  Gaar vervolgens de Ibérico ribben in olie met knoflook, 

laurier, tijm en rozemarijn gedurende drie uur op 60°C .

Lak 
Benodigdheden: 
• 100 ml unagi saus | 25213450
• 50 ml sojasaus
• 25 ml ponzu | 25197020
• 25 ml ketjap
• 4 teentjes zwarte knoflook | 34736064

Bereidingswijze:
• Meng alle ingrediënten goed met de staafmixer.

Pindasaus 
Benodigdheden: 
• 6 stengels sereh
• 250 gram Skippy pindakaas | 23402320
• 250 ml kippenbouillon
• 400 ml kokosmelk | 25105440
• 1 eetlepel sambal
• 1 eetlepel sojasaus
• 1 eetlepel ketjap
• 2 eetlepels gembersiroop
• 5 korianderkorrels | 25028319
• rasp van 1 limoen
• sap van 1/2 limoen

Bereidingswijze:
• Zet de sereh aan en blus af met alle vloeistoffen.
• Voeg de overige ingredienten toe en kook al roerend op.
•  Dek af, laat een uur trekken en meng met een 

staafmixer. 
• Zeef de saus in een fijne puntzeef.
•  Maak de saus af naar smaak met limoensap en zout.

Notities:

Ibérico rib met ananas, pinda en garnaal

Crunch
Benodigdheden:
• 50 gram Hollandse garnalen | 38300710
• 50 gram wilde rijst | 25232210
• 50 gram pinda’s

Bereidingswijze:
•  Pel de Hollandse garnalen, leg de staartjes koud en 

droog de kopjes en de schalen. 
•  Frituur de kopjes en de schalen zodra ze droog zijn 

op 170°C totdat de olie niet meer bruist. 
• Pof de wilde rijst in olie van 190°C.
•  Meng de gefrituurde rijst met de garnalen en pinda’s 

en hak dit geheel grof.

Montage 
Benodigdheden:
• ananas
• 1 Spaanse peper

Bereidingswijze:
Snijd een ananas in brunoise en leg op zoetzuur met 
1 Spaanse peper. Grill de Ibérico ribben kort, lak deze 
goed af en bestrooi met de crunch. Leg hierop de 
garnalen en een paar blokjes zoet zure ananas.
Druppel een goede lepel pindasaus rond de ribben.
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Burger 
Benodigdheden: 
• 1 kilo lamsnek | 30547105
• 35 gram colorozo zout
• knoflook
• laurier
• rozemarijn
• tijm
• peperkorrels
• korianderkorrels
• ½ versnipperde sjalot
• 1 teen knoflook
• ½ Spaanse peper
• 1 dikke duim fijn gesneden gember
• 1 stengel citroengras
• 2 blikjes kokosmelk
• 2 zakjes rendang boemboe
• boter
• bloem
• limoensap
• limoenrasp
• tabasco
• eiwit
• panko | 25209250

Bereidingswijze:
•  Pekel de lamsnek gedurende 48 uur in water met 35 

gram colorozo zout.
•  Gaar deze daarna gedurende 12 uur op 80°C  in olie 

met knoflook, laurier, rozemarijn, tijm, peperkorrels en 
korianderkorrels.

• Snijd het vlees van de nek af en pluk het in draadjes.
•  Bak de draadjes daarna aan met de versnipperde sjalot, 

het teentje knoflook, de Spaanse peper, de gember en 
het citroengras.

•  Bevochtig het vlees met de kokosmelk en voeg de 
rendang boemboe toe.

• Laat het geheel inkoken en bind af met boter en bloem.
• Breng op smaak met limoensap en –rasp en tabasco.
•  Stort de massa in een ondiepe gastronoom plaat en zet 

koud.
•  Maak kleine burgertjes van het afgekoelde vlees en 

paneer deze met bloem, eiwit en panko.

Zoetzuur van taugé en Spaanse peper 
Benodigdheden:
• 35 gram suiker
• 65 ml water
• 100 ml azijn
• kurkuma | 25009643
• 200 gram taugé
• Spaanse peper

Notities:

Stoombrood met rendang van lam, seroendeng en boemboe

Bereidingswijze:
•  Kook de suiker, het water en de azijn met een goede 

lepel kurkuma tot een halve liter zoetzuur.
• Giet het zoetzuur op de taugé.
•  Snijd de Spaans peper in dunne ringen en leg deze ook 

op zoetzuur.

Boemboe crème 
Benodigdheden: 
• 100 gram eiwit
• 100 gram yoghurt
• 4 gram zout
• 1 zakje rengdang boemboe.
• 400 gram zonnebloemolie.
• tabasco
• 1 limoen rasp en sap

Bereidingswijze:
•  Meng het eiwit, de yoghurt, het zout en de rendang 

boemboe. 
•  Meng de zonnebloemolie met een staafmixer door het 

yoghurtmengsel. 
•  Zeef het geheel door een fijne zeef en breng op smaak 

met tabasco, limoenrasp en sap.

Montage 
Benodigdheden: 
• steamed buns | 41413710
• seroendeng | 25113913
• ghoa cress
• unagi saus | 25213450

Bereidingswijze:
•  Stoom het broodje in de oven en frituur het 

rendangburgertje. 
•  Snijd de steamed bun open en zet er een stip 

boemboecrème in.
• Leg hierop de burger en de taugé.
• Zet weer een stip boemboecrème bovenop de burger. 
•  Sluit de steamed bun en garneer met strepen unagi 

saus en seroendeng.
•  Werk af met twee ringetjes zoetzure Spaanse peper en 

ghoa cress.
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Limoencrème en pimentcrème 
Benodigdheden:
• 100 ml eiwit
• 100 ml yoghurt 
• 4 gram zout
• 400 ml olie 

Bereidingswijze:
• Meng het eiwit, de yoghurt en het zout. 
• Mix de olie er doorheen met een staafmixer. 

 Voor de limoencrème: Voeg het sap en de rasp van 1 limoen toe aan het yoghurtmengsel
 Voor de pimentcrème: Vervang de olie door pimentolie (laat 35 gram piment trekken op 1 liter olie. Zeven.). 

Vulling 
Benodigdheden: 
• 1 avocado
• knoflookolie
• tabasco
• zout
• limoensap en -rasp
• 1 ingelegde perzik
• wraps | 23204030
• droge veluwse worst
• 1 little gem
• 1 rode ui
• ghoa cress | 34203220
• taco’s

Bereidingswijze:
• Prak de avocado en meng met de knoflookolie, de tabasco, het zout, de limoenrasp en het limoensap.
• Snijd de ingelegde perzik in brunoise.
• Steek een wrap uit in rondjes. Snijd de restjes in dunne reepjes en frituur krokant op 180°C. 
• Snijd een droge Veluwse worst in dunne plakjes.
• Snijd de little gem fijn.
• Snijd de rode ui in fijne ringen en leg op zoetzuur.

Montage: 
• Verhit de wrap-rondjes licht.
• Smeer hier de geprakte avocado overheen. 
• Beleg met de sla, stukjes perzik, stippen limoencrème en pimentcrème.
• Steek hier de plakjes Veluwse worst tussen.
• Werk af met krokante stukjes taco en ghoa cress.

Notities:

Pannenkoekje met Veluwse worst, avocado, perzik en piment.
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ABONNEER

EEN VIDEO
EN MIS NOOIT MEER
U OP ONS KANAAL

2020 ACTIVITEITEN &
evenementenevenementen
Vanaf 1 september starten 
wij weer met onze activiteiten. 
Schrijf je nu in op 
www.hanos.nl/activiteiten

Of vraag  de HANOS activiteitengids aan bij uw contactpersoon. 

Livestream kijken of gemist? Kijk op www.hanos.nl/livestream


