
recepturen
GROENTEN  
IN DE HOOFDROL
UNILEVER FOOD SOLUTIONS



recept 1 

Koolrabi met visvrije tonijn, 
avocado, groene appel en 
lavas
Ingrediënten voor 10 personen
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Benodigdheden: 
• 2 st koolrabi
•  400 gram De Vegetarische Slager NoTuna | 41411990
• 200 gram Hellmann’s Vegan | 24111600
• gram zout & peper
• 0,5 st limoen
•  2,25 dl appel bleekselderij jus 
  (zie m.e.p. recept)
• 75 gram lavasolie (zie m.e.p. recept)
•  125 gram avocado crème (zie m.e.p. recept)
• gemengde kruiden en cressen naar keuze
(Oost Indische kers blaadjes en bloemen, bleekselderij blad, 

hippo cress, ghoa cress en afilla cress)

Ravioli 
Bereidingswijze:
Schil de koolrabi en snijd deze in 30 flinterdunne plakjes op de snijmachine. (3mm dikte, 7,5 cm doorsnede)
Maak de vegetarische tonijn aan met de vegan mayo en breng op smaak met wat zout, peper en citroensap.
Verdeel de vegetarische tonijn op de koolrabiplakjes en vouw ze dubbel.

Appeljus
Bereidingswijze: 
Meng de appel-bleekselderij jus met de lavasolie en breng op smaak met zout en peper.

Opmaak: 
Verdeel de ravioli over de borden.
Spuit dopjes van de avocado creme en verdeel hierop de kruiden.
Schenk de appel-lavas jus erbij. 

Notities:



recept 2 

Aardappel waterkerssoep 
met paling, appel en 
bleekselderij
Ingrediënten voor 10 personen
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Benodigdheden: 
•   65 gram Knorr Professional Aardappel Pureesoep | 

22203770
• 1 liter water
• 50 gram  roomkaas
• 140 gram waterkers
• zwarte peper
• 100 gram  gerookte paling
• 1 st appel Granny Smith
• ½ st limoen
• 150 gram bleekselderij
• 20 gram bieslook

Soep
Bereidingswijze:
Kook de aardappel veloutésoep samen met de roomkaas. Voeg de waterkers toe en pureer het geheel in de blender.
Breng de aardappel waterkerssoep op smaak met wat zwarte peper.

Garnituur
Bereidingswijze: 
Snijd de paling  in brunoise. Schil de appel, snijd deze in brunoise en bewaar deze in water met wat limoensap.
Maak de bleekselderij schoon, snijd deze in brunoise en blancheer ze. Snijd de bieslook fijn

Opmaak: 
Verdeel de gesneden ingrediënten in de soepkommen en schep de soep erop.

Notities:
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recept 3 

Knolselderij met chocolade 
mole en gember
Ingrediënten voor 10 personen

Benodigdheden: 
• 1 st knolselderij
•  100 gram Knorr Groentebouillonpoeder Authentiek 

| 22212651
• 5 l water
• 150 gram roomboter
• 10 gram zonnebloemolie
•  5 gram Knorr Professional Specerijen Gember Puree | 

25011587
• 0,5 gram chili flakes
• 0,5 gram Zwolse stoof kruiden | 25005060
• 1 dl PX sherry 
• 2,5 dl Knorr Professional Kalfs jus | 22202300  
• 50 gram pure chocolade 80%
• 100 gram gember gel (zie m.e.p. recept)
• 1 bakje klaverzuring

Knolselderij
Bereidingswijze:
Was de knolselderij goed.Maak de groentebouillon en 
kook hierin de knolselderij gedurende 1 uur. Laat de knol 
afkoelen in de bouillon.Doe de boter in een braadpan en 
laat deze smelten. Braad de knolselderij in de oven 
gedurende 1,5 uur op 170°C. Arroseer de knol regelmatig met de boter. Haal de knol uit de oven en snijd hem in parten.

Mole: Verwarm de olie en voeg de gember, chili flakes en de Zwolse kruiden toe. Blus af met de PX sherry toe en voeg de 
demi glace toe. Breng het geheel rustig aan de kook en roer de chocolade erdoor.

Opmaak: 
Verdeel de knolselderij over de borden en spuit er kleine dopjes gembergel op.
Garneer met de klaverzuring en maak het geheel af met de saus.  . 

Gember gel 
Benodigdheden: 
• 100 gram stemgember 
• 0,5 dl sushi azijn 
• 2,5 dl appelsap 
• 4 gram gellan

Bereidingswijze:
Blancheer de gember en spoel deze af. Pureer de gember met de appelsap en de sushi azijn.
Meng de gellan erdoor en breng het geheel aan de kook. Kook het geheel kort door en giet 
de massa vervolgens in een schaal. Koel de massa goed terug en draai het geheel daarna 
op in de blender tot een gladde gel.

Notities:



recept 4 

Cevennen ui met gerookte 
nobacon, Remeker kaas, amsoi 
en beurre blanc 
Ingrediënten voor 10 personen
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Benodigdheden: 
• 2,5 dl  witte wijn (0,75cl) 
• 0,75 dl witte-azijn 
• 3 st witte peperkorrels, gekneusd 
• 1 st sjalot
• 5 dl room  
• Knorr Professional Groenten bouillon | 22100890
• 2 gram witte miso
• 5 gram Knorr Primerba mierikswortel | 25037292
• 5 stuks Cevenne ui
• boter
• zout & peper
• 1 blad amsoi
• 100 gram Olde Remeker kaas
• 75 gram room
• 75 gram zonnebloemolie
• 350 gram De vegetarische slager Nobacon | 41446622 
• 10 gram amsoi olie

Beurre blanc
Bereidingswijze:
Breng de witte wijn samen met de azijn, peper en de sjalotjes aan de kook. Reduceer tot ca. 1 dl in. Breng de room 
aan de kook en reduceer deze tot de helft in en voeg deze aan de witte wijn reductie toe. Breng op smaak met de 
geconcentreerde groente bouillon, miso en mierikswortel. Maak de beurre blanc op het laatste moment af met de 
amsoi olie.

Kaas crème
Bereidingswijze: 
Draai de kaas samen met de room op in de thermoblender op 80°C. Voeg de olie langzaam toe.

Uien: 
Bereidingswijze: 
Verpak de uien in aluminiumfolie en ze in de oven gedurende ca.45 minuten op 175°C.  Laat ze afkoelen.
Pel en halveer de uien en bak ze vervolgens nog even kort op de snijkant in wat boter. Kruid ze met zout en peper en 
haal de rokken los. Snijd het amsoi blad in chiffonade.

NObacon:
Bereidingswijze: Rook de vegetarische bacon kort in een rookoven.

Opmaak: Verdeel de uien over de borden en spuit er wat van de kaas crème in. Verdeel hierop de gerookte nobacon en 
de amsoi chiffonade. Giet de beurre blanc erbij.

Notities:
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recep 5

Gebrande asperges met 
Hollandaise, hazelnoot, 
gevogelteglace, eidooier, 
bloemetjes 
Ingrediënten voor 10 personen

Benodigdheden: 
• 20 st AA asperges
• 20 gram olijfolie met citroen
• 3 gram zout
• 5 gram suiker
• 5 dl Knorr Proffesional Gevogeltefond | 22202110
• 2,5 dl Knorr Garde d’Or Hollandaise saus | 24111104
• 15 gram kruidenedik
•  5 gram olijfolie met citroen 
• 100 gram hazelnoten, geroosterde, fijngemalen 
• 0,5 dl bieslook olie
• 1 bakje gemengde eetbare bloemetjes 
• 50 gram krokante kippenhuid 

Asperges 
Bereidingswijze:
Schil de asperges en doe ze in een passende vacuümzak. Voeg de olijfolie, suiker en het zout toe en trek het geheel 
vacuüm. Kook de asperges op 92˚C ca. 18 à 20 minuten in de combi steamer. Haal de asperges uit het vacuüm en 
portioneer ze. Brand de asperges met behulp van een brander af. 

Glace: Reduceer de gevogeltefond rustig tot 1/5 in.

Hollandaise: Verwarm de Hollandaise saus en voeg wat kruidenedik toe en giet het geheel in een siphon.
Zet de siphon onder druk met een patroon en houd deze “au bain marie” warm.

Opmaak:
Verdeel de gebrande asperges over de borden.
Maak ze af met de Hollandaise, hazelnootkruim, gevogelte glace, bieslookolie, bloemetjes en de krokante kippenhuid. 

Notities:



M.e.p. recepten

Appel bleekselderij jus 
Ingrediënten

Lavasolie
Ingrediënten

Avocado crème
Ingrediënten

Benodigdheden: 
• 8 stuks granny smith = 1,2 liter
• 1 stuk bleekselderij 700 gram = 6 dl
• 2 stuks komkommers 600 gram = 4 dl
• 3 st limoenen = 115 gram
• 6 gram xanthaangom

Bereidingswijze: 
Pers de appels, bleekselderij en de komkommer uit in de slow juicer.
Passeren en limoensap toevoegen. 
Mixen met de xanthaangom met behulp van een staafmixer.

Benodigdheden: 
• 200 gram lavas 
• 4 dl  zonnebloemolie

Bereidingswijze: 
Blancheer de lavas in ruim kokend water.
Pureer de uitgelekte lavas samen met de zonnebloemolie 
op 50°C gedurende 4 minuten in de thermoblender. 
Passeer de olie door een fijne zeef of superbag. 

Benodigdheden: 
• 500 gram avocado  (ca. 4 stuks) 
• 20 gram olijfolie
• 15 gram limoensap
• zout & peper

Bereidingswijze: 
Maak de avocado’s schoon en snijd ze in achten. Blancheer de avocado’s in water 
met wat zout en een scheutje citroensap of azijn. Dompel de avocado in ijswater 
en laat deze vervolgens goed uitlekken. Draai de avocado op met de olijfolie, 
limoensap en breng op smaak.

Notities appel bleekselderij jus:

Notities lavasolie:

Notities avocado crème:
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