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Recept 1   LAMSROULEAUX | POMPOEN | WITLOF | PIJNBOOMPIT | ARTISJOK

01. LAMSROULEAUX
Benodigheden:
• Lamsschouder • Rugfilet • Pijnboompitten • Dragon • Room • Zout • Dragon
Benodigheden pannenkoekenbeslag:
• 0,5 bloem • 2,5 eieren • 850 melk • 1,5 zout
Bereiding:
1.    Snijd de rugfilet in tweeën 
2.   Bak de rugfilet in een hete pan, om en om, en zorg dat deze zo min mogelijk garing krijgt. 
3.   Maak het pannenkoekenbeslag met bloem, eieren, melk, eiwit en zout. 
4.   Bak de pannenkoeken mooi dun en gebruik deze als laatste laag van de rouleaux.
5.   Snijd de schouder in dunne plakjes en leg deze uit.
6.   Draai van de afsnijdsels samen eiwit op tot een farce. Voeg later zout en de room toe. 
7.   Verdeel de farce in twee delen.
8.   Voeg aan 1 deel de pijnboompitten en dragon toe.
9.   Smeer de ‘’blanco’’ farce over de pannenkoeken, en leg de plakken lamsvlees hierop.
10. Smeer de ‘’blanco ‘’farce over de plakken lamsvlees en leg de filets net buiten het midden.
11. Spuit met een spuitzak de farce met dragon en pijnboompitten netjes over en naast de filets.
12. Rol het geheel op in folie en gaar stoom het in de oven op 72C, totdat het een kerntempratuur van 58 graden heeft bereikt.
13. Maak een crunch van de pijnboompitten (gepoft en aangemaakt). 
14. Lak het geheel af met de jus en verspreid de crunch over het geheel.

02. GARNITUREN
Benodigheden:
• 130 gr polenta • 325 melk • 260 room • Bieslook en zout • 1 flespompoen • 4 mini artisjokken • 4 st mini witlof
• 100 gram pijnboompitten • 4 kumquat • 1 liter azijn • 375 gram suiker
Bereiding:
1.  Voeg alle ingrediënten voor de polenta bij elkaar en kook deze. Vul een mal (donutvorm) af en gaar de polenta 30 minuten 

af op 97 graden met stoom. 
2.  Snijd dunne plakken van de flespompoen en steek deze uit. Leg de plakken in het zoetzure mengsel. Maak van de resten 

van de flespompoen een crème. 
3.  Maak de artisjokken schoon en gaar deze. Snijd de bovenkant van de artisjok. Bak deze aan, en blus af met citroen, 

witte wijn, boter, tijm, rozemarijn en knoflook. 
4.  Maak van helft van de artisjokken een crème. 
5.  Halveer de overige gegaarde artisjokken.
6.  Kook de kumquat 5 keer, elke keer in schoon water. Laat ze daarna konfijten in suikerwater met steranijs.
7.  Vacumeer de witlof met een klein beetje citroensap en zout. Gaar deze in de steamer, 16 minuten op 95 °C met stoom. 

Besuiker de witlof en karamelliseer deze in een bakpan. Bewaar een aantal blaadjes voor het zoetzuur.
8.  Bruineer de pijnboompitten. Houd er een aantal achter voor de het dresseren van het gerecht en draai van de rest een crème.

03. MONTAGE
1. Maak een quenelle van de pompoencrème en de artisjokcrème op het bord en trek deze weg met een palletje.
2. Plaats de kumquat rechts onder op het bord en de polenta links. 
3. Leg op de polenta de artisjok en de witlof en leg hierbij de zoetzure pompoen. 
4. Snijd mooie plakken van de lamsrouleaux en strooi als laatste wat pijnboompitten over het gerecht.
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01. MARBRE 
Voor 20 personen. 
Benodigheden:
• 2 kilo lamsnek • 75 gram kleurzout • 1 eendenlever 
• 2 liter water • 15 gram zout • 4 laurierblaadjes
• 15 peperkorrels • 1 liter lamsjus • 0,5 liter water
• 0,3 liter ingekookte lamsjus • 1 terrinevorm (voorkeur rechthoekig)
Bereiding:
1.  Pekel de lamsnek met 40 gram van de kleurzout voor 24 uur. 
2.  Pekel de eendenlever 3 dagen in 2 liter water met de overige 

35 gram kleurzout, het zout, de laurierblaadjes en de peperkorrels.
3.  Bak de lamsnek aan en gaar en laat deze voor 5 à 6 uur 

zachtjes sudderen in de lamsjus en water.
4.  Haal de lamsnek uit het vocht en draai deze in een Hobart 

tot een mooie massa.
5.  Doe de massa in een terrinevorm en zet deze onder druk weg. 

Als de lamsnek is afgekoeld kan de vorm worden gelost.
6.  Snijd plakken op de snijmachine en vul de terrine als volgt:  

jus (om de vorm in te vetten), lamsnek, jus, eendenlever 
(verwarm deze iets met de brander). Herhaal deze handelingen 
totdat de terrinevorm vol is.

7.  Zet de terrine weg onder druk totdat deze goed is afgekoeld.
8.  Wanneer de terrine is afgekoeld snijd dan plakken van 

de marbrè.

02. GARNITUREN 
Benodigheden:
• 40 honingtomaatjes • Koolrabi • Limoenrasp • 1 sjalotje
• 3 pomodorie tomaten • 2 teentjes knoflook • takje tijm en rozemarijn
• 3 dl water • xantana • 1 plak zuurdesem • 1 rabarberstengel • suikerwater
Bereiding:
1.  Plisseer 30 honingtomaatjes en haal het vel eraf. Plaats 15 van deze tomaatjes op vetvrij papier en droog deze in de oven 

voor 45 minuten op 85ºC met droge lucht.
2.  Marineer de overige 15 tomaatjes in een dressing van limoen.
3.  Halveer de overige 10 honingtomaatjes en meng deze met een fijngesneden sjalotje en breng dit geheel op smaak.
4.  Doe de pomodorie tomaten samen met 1 teentje knoflook, tijm en rozemarijn in de blender en voeg hier het water aan toe. 

Cutter dit geheel kort en hang dit in een doek op een zeef. 
5.  Laat dit geheel uithangen en vang het vocht op. Breng het vocht op smaak en bindt dit af met een klein beetje xantana.
6. Snijd de plak zuurdesem in blokjes en bak deze met een beetje zonnebloemolie en 1 teentje knoflook goudbruin.
7.  Schil de rabarberstengel en snijd deze in blokjes. Laat de blokjes zacht garen in suikerwater en droog ze daarna onder 

een lamp totdat er mooie gekonfijte stukjes overblijven.
8.  Maak van de rabarberwortel een olie. Voeg aan de wortels 1 liter olie toe, vacumeer deze en laat deze 1 maand in de koeling 

liggen. Zeef de olie naar een maand, en deze is klaar voor gebruik.
9.  Maak met een Pommes Parisienne boor bolletje van de koolrabi en vul deze met de overgebleven tomaten waarvan je 

een jam kunt maken.

03. MONTAGE 
1. Zet een ring op het bord en leg daar alle garnituren tegen aan. 
2. Plaats een plak marbrè in het midden en dresseer deze met de tomatendressing.

Recept 2   MARBRE VAN LAMSNEK | EENDENLEVER | TOMAAT | RABARBER | ZUURDESEM KROKANT

Notities:



pagina 5

01. LAMSSTOOF
Benodigheden:
• 1000 gram afsnijdsels van lam • 500/600 gram gesnipperde ui • 6 dl lamsjus • 4 laurierblaadjes • 4 dl water
Bereiding:
1. Haal de afsnijdsels van lam door de gehaktmolen en zet deze aan met de gesnipperde uien en laurier. 
2. Blus het geheel af met de lamsjus. 
3. Laat dit reduceren tot een mooie stoof. 
4. Breng de stoof naar wens op smaak.

02. BLADERDEEGBAKJE  
Benodigheden:
• bladerdeeg (dun)
Bereiding:
1.  Prik het bladerdeeg in en steek rondjes uit. 
2.  Bak de bladerdeeg onder druk tussen 

2 bakjes in 20 à 22 minuten af in de oven 
op 170ºC droge lucht.

03. GARNITUREN 
Benodigheden:
• gerookte paling • groene asperges • morilles 
• sjalotjes • daslook • ui
Benodigheden zoetzuur:
• 0,5 liter azijn • 185 gram suiker
Bereiding:
1.  Snijd de gerookte paling in kleine reepjes.
2.  Snijd de groene asperges in stukken en 

blancheer deze.
3.  Maak de morilles schoon en snijd deze bij. 
4.  Fruit de fijn gesneden sjalotjes, en voeg de 

morilles toe. 
5.  Voeg als laatste, wanneer het geheel bijna klaar, 

is de daslook toe.
6.  Snijd de ui in kleine reepjes en breng deze aan 

de kook in het zoetzuur.
7.  Maak een crème van gesnipperde ui, bak deze 

aan zonder te kleuren en gaar dit geheel 
langzaam met azijn en water. Reduceer het 
geheel en draai daarna de crème glad.

04. MONTAGE  
1. Vul het bladerdeegbakje met de lamsstoof. 
2. Dresseer de overige garnituren mooi op het bord.

Recept 3   LAMSSTOOF | BLADERDEEG | GEROOKTE PALING | MORRILLE | GROENE ASPERGE | DASLOOK
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Livestream & masterclass 
kijken of gemist? 
Kijk op www.hanos.nl/livestream

YOUTUBE.COM/HANOSGROOTHANDEL

ABONNEER

EEN VIDEO
EN MIS NOOIT MEER
U OP ONS KANAAL

MASTERCLASSES STORYTIPS & TRICKS PRODUCT VIDEO’SHOE MAAK IK


