
masterclass
BEER&BITES
 ONTDEK DE JUISTE COMBINATIES

met Rick Kempen vanBier & Co &
Steef Haarsma Culinair Adviseur van HANOS

MASTERCLASS
BEER&BITES



Kleur Geur Smaak Afdronk

Beer&Bites - recept 1

PROEFNOTITIES

Algemene indruk:

Artikelnummer 1114323

Naam La Trappe 
Quadrupel 33cl

Herkomst - Land Nederland

Prijs 1,431,43

Match

Algemene indruk:

Artikelnummer 1107110

Naam St. Bernardus wit 
33cl

Herkomst - Land België

Prijs 1,041,04

Kleur Geur Smaak Afdronk

Clash

Kapsalon 2.0

Benodigdheden shoarmavlees:
• 1 kilo wildzwijn nek | 32378026
• shoarmakruiden | 25006440

Bereidingswijze:
•   Smeer de wildzwijnnek goed in met shoarmakruiden en 

vacumeer de nek in kookzakken.
• Gaar de wildzwijnnek sous vide op 85°C gedurende 10 uur.
• Na het garen snel terug koelen en koud weg zetten.
•   De volgende dag het vlees plukken en op smaak brengen 

met zout en peper.

Benodigdheden zwarte knoflookmayonaise: 
• 400 gram clean label mayonaise | 24109360
• 1 eetlepel zwarte knoflookpasta | 34779474

Bereidingswijze:
• Meng alle ingrediënten met elkaar en doe in een spuitzak. 
• Leg minimaal één nacht in de koelkast. 

Benodigdheden zoetzure tomberry’s: 
• 2 bakjes tomberry’s
• ½ fles sushi su (sushi azijn)

Bereidingswijze:
• Leg de tomberry’s in een weckpot.
• Verwarm de sushi su en breng aan de kook. 
•  Giet de sushi su zodra deze kookt in de weckpot  

en sluit hem af. 
•  Zet de weckpot minimaal één nacht op zijn kop in de 

koelkast. 

Benodigdheden montage: 
• olijfolie
• salade
• sakura cress | 34203280
• aardappelpapier | 25212390
• Parmezaanse kaas

Montage:
• Frituur het aardappelpapier en laat uitlekken.
•  Brand de geplukte zwijnsnek aan met een gasbrander  

en het vlees in een bakje.
•  Maak de salade aan met een beetje olijfolie, voeg de  

sakura cress toe en leg op het vlees.
• Leg er een aantal zoetzure tomberry’s op.
•  Breek het aardappelpapier en steek speels een aantal 

stukken tussen het gerecht.
•  Snijd een klein puntje van de spuitzak met 

knoflookmayonaise en spuit vervolgens de mayonaise 
zigzaggend over het vlees. 

• Rasp de Parmezaanse kaas over het gerecht.
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Kleur Geur Smaak Afdronk

Beer&Bites - recept 2

PROEFNOTITIES

Algemene indruk:

Artikelnummer 1107120

Naam Rodenbach Classic 
25cl

Herkomst - Land België

Prijs 0,910,91

Match

Algemene indruk:

Artikelnummer 1112718

Naam Duvel 33cl
Herkomst - Land België

Prijs 1,141,14

Kleur Geur Smaak Afdronk

Clash

Stroopwafel van biet, ganzenlever en gel van duindoorn 

Benodigdheden duindoorngel:
• 220 gram duindoornpuree | 41102780
• 120 gram Monin rietsuikersiroop | 9180050
• 4 gram citras sferificacion | 25200042
• 3,2 gram agar | 25214080
• olijfolie

Bereidingswijze:
•  Meng de duindoornpuree met rietsuikersiroop, citras  

en agar. 
• Breng de ingrediënten al roerend aan de kook.
• Giet uit in bakjes en laat afkoelen tot gelei.
•  Doe de gelei in de keukenmachine en draai glad.  

Zorg ervoor dat er geen stukjes gelei meer zijn.
•  Voeg al draaiend een beetje olijfolie aan de gelei toe, 

totdat een smeuïge gel ontstaat.

Benodigdheden montage: 
•  Foie royale (diervriendelijke ganzenlever) | 32801730 of 

ficelle van ganzenlever | 32802432
• gaufrette van rode biet | 33086929
• duindoorngelei

Montage:
•  Snijd een plakje van de ganzenlever ficelle en leg deze 

op een gaufrette van rode biet.
• Spuit hier de gel van duindoorn op.
•  Maak de stroopwafel af met weer een gaufrette van 

rode biet.
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Kleur Geur Smaak Afdronk

Beer&Bites - recept 3

PROEFNOTITIES

Algemene indruk:

Artikelnummer 1107110

Naam St. Bernardus wit 
33cl

Herkomst - Land België

Prijs 1,041,04

Match

Algemene indruk:

Artikelnummer 1103130

Naam Cornet oaked blond 
33cl

Herkomst - Land België

Prijs 1,401,40

Kleur Geur Smaak Afdronk

Clash

Witlof, salade van Solt garnalen, gekonfijte citroen en furikake ume 
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Benodigdheden: 
• gekonfijte citroen | 25210930
• Solt garnalen | 38300570
• witlof
• furikake ume | 25218420

 Bereidingswijze:
• Snijd de gekonfijte citroen tot zeer fijne (suiker)brunoise.
• Maak de Solt garnalen aan met de gekonfijte citroen.
•  Leg de garnalen op de witlof blaadjes en strooi wat furikake ume  

over het gerechtje.



Kleur Geur Smaak Afdronk

Beer&Bites - recept 4

PROEFNOTITIES

Algemene indruk:

Artikelnummer 1103130

Naam Cornet oaked blond 
33cl

Herkomst - Land België

Prijs 1,401,40

Match

Algemene indruk:

Artikelnummer 1211630

Naam Budvar pils 33cl
Herkomst - Land Tsjechië

Prijs 1,061,06

Kleur Geur Smaak Afdronk

Clash

Kalfswang, zoetzure groente en 
ijs van piccalilly 

Benodigdheden kalfswang: 
• cornet bier | 1202700
• sjalot
• rendang pasta | 25102290
 

Bereidingswijze:
•  Stoof de kalfswangen in cornet bier en voeg 

gesnipperde sjalot toe. 
• Laat rustig garen en laat de jus inkoken. 
•  Pluk de kalfswangen en breng op smaak met een 

klein beetje van de rendang pasta. 
• Leg het vlees op krimpfolie en rol op tot een pil.
• Laat minimaal een nacht in de koeling rusten.

Benodigdheden sorbet van piccalilly: 
• 500 gram piccalilly | 24001220
• 5 gram zout
• 125 gram palatinose | 25216010
• 1 theelepel cortina | 28600980

Bereidingswijze:
•  Meng alle ingrediënten goed met een staafmixer of 

blender.
• Vul een beker voor een rowzer en zet in de vriezer.
• Draai in de rowzer op tot sorbetijs.

Benodigdheden zoetzure groente: 
• Japanse radijs | 34273144
• blauwe radijs | 34200380
• groene radijs | 34273153
• rettich | 34274652
• 1 liter natuurazijn
• 250 gram water 
• 250 gram suiker 

 Bereidingswijze:
• Snijd de radijs en rettich julienne en leg in een 
weckpot.
• Breng de azijn met de suiker en het water aan de 
kook.
• Giet op de groente en sluit goed af.
• Laat minimaal twee dagen staan in de koeling.

Montage:
•  Snijd een plakje van de kalfswang en rooster beide 

kanten met een gasbrander.
•  Leg een beetje zoetzuur van de groente in een 

kommetje, plaats daarop de kalfswang en sluit af 
met een beetje zoetzure groente.

•  Leg als laatste een quenelle ijs van piccalilly op het 
gerecht. 
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Kleur Geur Smaak Afdronk

Beer&Bites - recept 5

PROEFNOTITIES

Algemene indruk:

Artikelnummer 1211630

Naam Budvar pils 33cl
Herkomst - Land Tsjechië

Prijs 1,061,06

Match

Algemene indruk:

Artikelnummer 1211650

Naam Anchor Porter bier 
35,5 cl

Herkomst - Land Amerika

Prijs 1,661,66

Kleur Geur Smaak Afdronk

Clash

Benodigdheden: 
• 270 gram melk
• zout naar smaak
• 60 gram polentameel | 25202399
• geraspte kaas

Bereidingswijze:
• Kook de instant polenta 3 minuten in de melk.
• Voeg naar smaak geraspte kaas toe
•  Stort uit in een passende bak of schaal op een dikte  

van ongeveer 1,5 centimeter.
• Koel terug en plaats in de koelkast.
•  Zodra de polenta koud is uitsteken op het gewenste 

formaat.

Benodigdheden vlinder van black quinoa: 
• 200 gram gekookte black quinoa | 25222850 
• 10 gram emulbinder | 25215980 
• 50 gram water
• vlindersjabloon | 62166290 

Bereidingswijze:
•  Laat 100 gram van de gare black quinoa draaien in een 

blender, samen met de emulbinder en het water.
•   Voeg de tweede 100 gram black quinoa toe en laat kort 

meedraaien.
•  Strijk uit op het vlindersjabloon en bak af op 180°C 

gedurende circa 12 minuten.

Benodigdheden burrata: 

• burrata | 40774430 

Bereidingswijze:
• Draai de burrata glad in een blender.
• Vul een spuitzak met de burrata.

Benodigdheden gemarineerde tomberry’s: 
• tomberry’s
• sushi su (sushi azijn)

Bereidingswijze:
• Leg de tomberry’s in de weckpot.
• Verwarm de sushi su en breng aan de kook. 
•  Giet de sushi su zodra deze kookt in de weckpot en  

sluit hem af. 
• Zet koud weg. 

Benodigdheden montage: 
• uitgestoken polenta
• burrata
• gemarineerde tomberry’s
• vlinder van black quinoa
• olijfolie
•  geblancheerde doperwten, paddenstoelen en paarse 

bloemkool
• affilla cress | 34277757

Bereidingswijze:
• Bak de uitgestoken polenta in olijfolie.
• Dep goed droog en leg in een bordje.
• Spuit de burrata erop.
• Steek de tomberry tomaten tussen de burrata.
•  Glaceer wat geblancheerde doperw¬ten, paddenstoelen  

en paarse bloem¬kool in olijfolie.
• Breng op smaak met zout en leg ook op het polentarondje.
• Steek de affilla cress ertussen.
• Serveer met de vlinder van black quinoa.

Polenta & burrata
met een vlinder van black quinoa 
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Benodigdheden: 
• UHP kreeftenvlees (knoken, klauwen en looppoten) 
• eieren
• Zwolse grove mosterd | 24142009
• Turkse yoghurt
• bieslook
• citroen
• ossenworst 
•  Foie royale (diervriendelijke eendenlever) | 32801690 of 

ficelle van eendenlever | 32802441
• olijfolie
• tulpenbollen op zuur | 24001890
• cornichons | 24013990 
• zout en peper

Bereidingswijze:
•  Gaar het kreeftenvlees sousvide op 52°C gedurende  

30 minuten en koel af in ijswater.
•  Gaar de eieren op 64°C gedurende 70 minuten.  

Koel terug en haal de eidooiers eruit.
•  Maak een crumble van de Zwolse mosterd door deze 

in olie langzaam te bakken, let op dat de mosterd niet 
verbrandt. 

•  Bereid een salade van het gegaarde kreeftenvlees, de 
eidooier, yoghurt, citroensap en bieslook breng deze op 
smaak met zout een peper.

•  Meng de ossenworst met de eendenlever als een soort 
tartaar en druk dit in een steker.

•  Maak een quenelle van de kreeftensalade en leg deze 
naast de tartaar.

•  Garneer het gerechtje met de mosterd crumble, 
bieslook, olijfolie, tulpenbollen, cornichon, bloemen en 
een krokantje. 

Kleur Geur Smaak Afdronk

Beer&Bites - recept 6

PROEFNOTITIES

Algemene indruk:

Artikelnummer 1202460

Naam Brewdog punk IPA 
33cl

Herkomst - Land Schotland

Prijs 1,741,74

Match

Algemene indruk:

Artikelnummer 1111719

Naam Westmalle Tripel 
33cl

Herkomst - Land België 

Prijs 1,641,64

Kleur Geur Smaak Afdronk

Clash

Kreeftenvlees, ossenworst en 
ganzenlever 

Bereidingswijze Krokantje:
Maak een mooie tuille op basis van gelijke 
delen bloem, boter, eiwit en poedersuiker. 
Bestrijk een siliconen mal met het beslag en 
bak in de oven. 

Siliconenmallen: 
• vlinder | 62168980
• bloem | 62169040 
• ornamental | 62169070 
• daisy | 62169080 
• nature | 62171390 
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Kleur Geur Smaak Afdronk

Beer&Bites - recept 7

PROEFNOTITIES

Algemene indruk:

Artikelnummer 01100034

Naam La Trappe Isid’Or 
33cl

Herkomst - Land Nederland

Prijs 1,311,31

Match

Algemene indruk:

Artikelnummer 1204290

Naam BrewDog Elvis Juice
Herkomst - Land Schotland

Prijs 1,911,91

Kleur Geur Smaak Afdronk

Clash

Coquille, bloemkool, hazelnoot en 
avocado 
Benodigdheden tartaar van coquille: 
• 6 coquilles 
• crème fraîche
• gekonfijte citroen | 25210930
• zout

Bereidingswijze:
• Bak 3 van de coquilles kort aan beide kanten.
•  Snijd de rauwe en gebakken coquilles tot tartaar 

en breng op smaak met de crème fraîche, gezouten 
citroen en eventueel iets zout. 

Benodigdheden avocado: 
• Avocado

Bereidingswijze:
•  Draai een rijpe avocado fijn in een blender. 

Strijk uit op plasticfolie en plaats in de (shock)vriezer.

Benodigdheden Bloemkoolcrème: 
• bloemkool
• melk
• zout

Bereidingswijze:
• Kook de bloemkool gaar in de melk. 
• Draai glad in een blender en breng op smaak met zout.

Benodigdheden bloemkool couscous: 
• ½ bloemkool
• gebrande hazelnoten
• crème fraîche 
• zout

Bereidingswijze:
•  Draai de rauwe bloemkool in een blender met een 

paar gebrande hazelnoten tot de structuur van 
couscous. 

• Voeg een klein beetje crème fraîche toe. 
• Breng op smaak met zout.

Benodigdheden montage: 
• leeg kaviaarblikje | 38801250 
• tartaar van coquille
• avocado
• bloemkoolcrème
• bloemkoolcouscous
• haringkaviaar | 38721081

Montage:
• Schep de tartaar van coquille in een leeg kaviaarblikje.
• Steek een rondje avocado uit en leg deze op de tartaar.
•  Spuit hierop de lauwwarme bloemkoolcrème en strijk 

glad af.
•  Maak quenelles van de bloemkoolcouscous en van de 

haringkaviaar.
• Leg deze bovenop het gerecht.
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Kleur Geur Smaak Afdronk

Beer&Bites - recept 8

PROEFNOTITIES

Algemene indruk:

Artikelnummer 1204290

Naam Brewdog Elvis Juice 
33cl

Herkomst - Land Schotland

Prijs 1,911,91

Match

Algemene indruk:

Artikelnummer 1112718

Naam Duvel 33cl
Herkomst - Land Schotland

Prijs 1,141,14

Kleur Geur Smaak Afdronk

Clash

Beyond kimchimayonaise en kimchimayonaise
 Benodigdheden:  
• clean label mayonaise | 24109360
• kimchi | 25216850
• pain de Camarque | 41316880
• Beyond Sausage | 41419070
• Kimchisaus | 25108490
• sushi azijn
• rucola
• rode ui

Bereidingswijze:
•  Verwarm de sushi azijn, snijd de rode ui in halve 

ringen leg deze in een weckpot. 
•  Giet de hete sushi azijn hierop, zet koud weg in de 

koeling.
•  Breng de clean label mayonaise op smaak met de 

kimchisaus.
•  Bak het broodje volgens de omschrijving op de 

verpakking.
• Grill de Beyond Sausage in de pan of op de barbecue.
• Leg de kimchi op het broodje
• Leg de Beyond Sausage tussen het broodje.
• Spuit hierop de kimchimayonaise.
• Leg hierop een paar zoetzure uitjes en wat rucola
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Beer&Bites - recept 9

Worstje van arretjescake en Fries suikerbrood  
met een cheeseburger van chocolade 
 Benodigdheden worstjes: 
• 50 gram karamel-chocolade | 28278348
• 150 gram zachte roomboter
• 200 gram witte basterdsuiker
• 200 gram brunoise van Fries suikerbrood | 33023004

Bereidingswijze:
• Smelt de chocolade.
•  Meng de zachte roomboter met de basterdsuiker, 

en de gesmolten karamelchocolade tot een gladde 
massa.

• Meng met de brunoise van suikerbrood.
• Leg krimpfolie op de werkbank.
•  Leg er een laagje beslag van arretjescake op en rol  

strak op.
• Leg de rolletjes in de koeling.

Benodigdheden Montage: 
• worstje van arretjescake
• satéprikker
• slagerstouw
• decoratiesneeuw | 33056041

Bereidingswijze:
• Haal de krimpfolie van de arretjescake.
•  Knoop het slagerstouw aan een satéprikkertje en 

steek in de ‘worst’.
•  Knoop aan het andere uiteinde ook een stukje 

slagerstouw.
•  Strooi de decoratiesneeuw er overheen met een 

haarzeefje en serveer op een snijplankje.

Benodigdheden chocolade mousse: 
• 7 gram agar+ | 25216000
• 400 gram slagroom
• 125 gram melk
• 35 gram eidooier
• 170 gram pure chocolade

Bereidingswijze:
•  Meng de agar+ met de slagroom, melk en eidooier en 

verwarm al roerend tot 80°C. 
• Voeg de chocolade toe en spatel goed door. 
• Zet koud weg en laat een nacht rusten. 

Benodigdheden Gelei van mango: 
• 200 gram mangopuree | 41102230
• 2 gram agar | 25214080
• 1 blaadje geweekte gelatine
• 20 gram suiker

Bereidingswijze:
•  Breng de mangopuree met de suiker en de agar aan 

de kook.
•  Haal van het vuur en roer de geweekte gelatine er 

doorheen.
• Stort uit op een ovenplaatje en zet koud weg.

Benodigdheden montage: 
• macarons 
• chocolade ganache
• gelei van mango
• aardbeien of frambozen
• honny cress | 34203240

Montage:
•  Spuit de chocolade ganache als een hamburger op 

de onderste helft van een macaron.
•  Snijd een plakje ‘kaas’ van de mangogelei en leg op 

de chocolade hamburger.
•  Plaats hierop een plakje framboos of aardbei, een 

beetje honny cress en sluit af met de bovenste helft 
van de macaron.

pagina 10



Kleur Geur Smaak Afdronk

PROEFNOTITIES

Algemene indruk:

Artikelnummer 1211650

Naam Anchor Porter bier 
35,5 cl

Herkomst - Land Amerika

Prijs 1,661,66

Match

Algemene indruk:

Artikelnummer 1107120

Naam Rodenbach Classic 
25cl

Herkomst - Land Schotland

Prijs 0,910,91

Kleur Geur Smaak Afdronk

Clash

Notities:
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2020 ACTIVITEITEN &
evenementenevenementen

 

Livestream 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


