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KLASSIEKE
GERECHTEN
GEEF IK EEN
EIGENTIJDSE
DRAAI
naam Peter Strijbosch
geboortedatum 28 maart 1955
functie Chefkok bij Hutten, Evoluon te Eindhoven
ervaring o.a. Chalet Royal, De Hoefslag,
PSV Stadion, Restaurant Royal

SMAAKCOMBINATIES

AANDACHT

“Mijn gerechten zijn voornamelijk gebaseerd op de klassieke

“In de keuken van het Evoluon bereiden mijn brigade en ik dagelijks

keuken, het is een mooie uitdaging om met klassieke recepturen aan

diners voor grote gezelschappen. Daarnaast verzorgen we onder

de slag te gaan en er een eigentijdse draai aan te geven. Daarbij is er

andere lunches tijdens beurzen, congressen en andere evenement-

in elk seizoen weer zoveel moois beschikbaar, hierdoor blijf ik steeds

en. Dat vergt natuurlijk een andere aanpak dan in een standaard

geïnspireerd om nieuwe gerechten en smaakcombinaties te ontwik-

restaurantkeuken. Zowel bij de ontwikkeling van onze gerechten,

kelen. Kijk bijvoorbeeld naar de kip gevuld met langoustines; een

de inkoop van de beste producten en uiteindelijk bij de bereiding

gerecht dat met verschillende smaken, maar ook met verschillende

hiervan staat steeds de gast centraal. Ik vind het fantastisch dat elk

texturen, een boeiend geheel vormt. Een ander mooi voorbeeld van

gerecht dat mijn keuken verlaat, de persoonlijke aandacht heeft

een seizoensklassieker is de hertenfilet met rode wijnsaus. Een heer-

gekregen, die de gast verdient.”

lijk winters recept met een krachtige wildsmaak, gecombineerd met
het zachte mondgevoel van de puree van pastinaak.”
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Umami oesters
met wakamé
en champagnewolk
Ingrediënten

milliliter vocht 1 gram kappa toe. Breng het langzaam aan de kook en

Oesters

een houten prikker door de oestergelei. Herhaal dit eventueel tot de

• 24 Umami oesters (biologisch)
• wakamé

houd het warm op 80 à 90 ºC. Haal de koude oesters met behulp van
gelei laag de gewenste dikte heeft. Plisseer de tomaten, verwijder het
zaad en snij ze in brunoise.

• 3 tomaten
Champagnewolk
• 200 gram champagne
• 0,7 gram lecite
• kappa
• grof zeezout

Bereiding champagnewolk
Verwarm de champagne, los hierin de lecite op en laat afkoelen. Draai
met behulp van een staafmixer de champagneschuim luchtig. Nog
beter is het om een klein luchtpompje te gebruiken, als u hierover
beschikt. Hoe meer lucht, hoe beter.

Garnering
• Salty Fingers

Bereiding oesters

Serveren
Verwarm de pompoenbouillon tot het kookpunt. Breng ondertussen
een pan water aan de kook en plaats daarop een bamboe stoom-

Open de oesters en vang het vocht op in een pannetje. Maak de

mandje. Stoom hierin de kokkels, gamba’s en kreeft samen gaar.

schelp goed schoon en verwijder de baard van de oesters. Verwarm

Plaats een kommetje op een bord en giet er wat van de bouillon in.

het oestervocht en blancheer hier kort de oesters in. Schep ze uit en

Dresseer de kokkels, gamba’s en kreeft ernaast. Garneer met wat chili

zet koud. Zeef het oestervocht in een schone pan en voeg per 100

olie en korianderblaadjes en serveer.
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Ingrediënten
Kreeftensoep
• 600 gram soepkreeft
• olijfolie
• 40 gram prei
• 40 gram wortel
• 40 gram venkel
• 80 gram ui
• 40 gram knolselderij
• 3 teentjes knoflook
• 15 saffraandraadjes
• 2 takjes tijm
• 3 laurierblaadjes
• 1 mespuntje cayennepeper
• 1 theelepel kerriepoeder
• 8 gekneusde peperkorrels
• 2 eetlepels tomatenpuree
• 50 milliliter cognac
• 200 milliliter witte wijn
• 125 gram aardappels
• 1,2 liter visfond
• zout
• room
Coquilles
• 4 coquilles
• 4 chopsticks (aan het uiteinde verbonden)
Garnering
• 4 plakjes zwarte truffel
• 4 oesterblaadjes

8
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Kreeftensoep met gegrilde
coquille St. Jacques en truffel
Bereiding kreeftensoep
Hak de kreeft in kleine stukken. Verhit de olijfolie in een royale pan op
hoog vuur en bak hierin de kreeft, zonder deze te kleuren. Voeg nu
het gesneden bouquet van prei, wortel, venkel, knolselderij en ui toe.
Vervolgens tijm, laurier, peperkorrels, cayennepeper, kerriepoeder en
de geperste knoflook. Voeg tot slot de tomatenpuree toe. Verwarm
het geheel goed door. Flambeer met de cognac en blus af met de
witte wijn. Voeg nu de visfond en de in stukjes gesneden aardappelen
toe. Breng het geheel aan de kook en laat het een half uurtje trekken.
Passeer de soep door een fijne zeef in een andere pan en breng deze
op laag vuur tegen het kookpunt aan. Voeg de room toe aan de soep
en draai het vuur uit.

Bereiding coquilles
Maak de coquilles schoon en dep ze goed droog. Besprenkel de
coquilles met een beetje olie en grill ze om en om in een hete grillpan. Neem de chopsticks en klem de coquilles ertussen.

Serveren
Dresseer de komkommerschijfjes op een bord. Bedek dit met de
ijsbergsla, grapefruit en wat limoenblad dressing. Leg de mahi mahi erop
en als laatste de gekonfijte zwaardvisbuik. Garneer met wat chili olie en
kikuna cress.

9
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Ingrediënten
Langoustines

• 100 gram water

Sake crème

• 12 verse langoustines

• 50 gram suiker

• 4 centiliter sake

• olijfolie

• 1 steranijs

• 80 gram yoghurt

• citruspeper

• 1 laurierblad

• 20 gram eiwit

• 10 peperkorrels

• 20 gram zonnebloemolie
• 6 centiliter melk

Peterseliepoeder
• ½ bosje peterselie

Quinoa

• 2½ gram agar-agar

• 200 milliliter zonnebloemolie

• 50 gram quinoa

• peper uit de molen

• malto

• 100 milliliter water
• ½ limoen

Garnering

Zoetzuur

• zout

• limoen cress

• 4 dunne repen wortel

• 1 eetlepel gepofte quinoa

• 2 mini kropsla

• 4 dunne repen komkommer
• 4 dunne repen rettich

Gekarameliseerde chorizo

• 25 gram sushi azijn

• 12 plakjes chorizo worst

• 100 gram natuurazijn

• 1 eetlepels rietsuiker

10
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Langoustines met zoetzuur, quinoa,
gekarameliseerde chorizo en sake crème
Bereiding langoustines

Bereiding sake crème

Pel de langoustines en verwijder het darmkanaal. Zet ze afgedekt koud

Vermeng met een garde de sake, yoghurt, eiwit en een paar druppels

in de koelkast, totdat u ze gebruikt. Neem vervolgens een pan met een

limoensap in een kom. Daarna tijdens het voortdurend kloppen lang-

scheutje olijfolie, bestrooi de langoustines met wat citruspeper en bak

zaam de olie toevoegen. Verwarm de melk en agar-agar langzaam en

ze snel om en om. Leg de langoustines op keukenpapier en breng ze

kook deze 1 minuut op laag vuur door. Meng alles voorzichtig door

op smaak met zout en peper uit de molen. Direct serveren.

elkaar en laat opstijven. Draai het opgesteven mengsel in een blender
tot crème. Doe de crème in een doseerflesje met kleine spuitmond

Bereiding peterseliepoeder
Doe de peterselie met de olie in een keukenmachine, hak deze fijn

en zet koud.

Bereiding chorizo

en zeef het mengsel door een koffiefilter. Meng er zoveel malto doorheen tot een fijn poeder is ontstaan.

Leg de plakken chorizo op een siliconen matje en bestrooi ze royaal
met rietsuiker. Karameliseer de suiker met behulp van een crème

Bereiding zoetzuur
Kook de azijnsoorten, het water, de suiker en de kruiden op en laat

brûlée brander.

Serveren

even trekken. Laat het mengsel afkoelen en passeer het door een
zeef. Blancheer de wortel en spoel koud. Marineer de wortel, kom-

Verdeel de quinoa over de borden. Snijd de kropsla over de lengte door,

kommer en rettich plakken in het zoetzuur.

verdeel de helften in vijf partjes en verdeel deze over de borden. Haal de
groenten uit het zuur en leg ze even op een keukendoek. Rol ze luchtig

Bereiding quinoa

op en verdeel ze over de borden. Dresseer de langoustinestaartjes, spuit
de sake crème tussen de staartjes en verdeel de plakjes chorizo. Maak
een paar hoopjes peterseliepoeder en leg hierop wat gepofte quinoa.

Spoel de quinoa af met koud water en zet deze een halve dag in de

Decoreer met de limoen cress.

week in lauw water. Kook de quinoa met 100 milliliter water in een
pan en laat het geheel in 10 à 12 minuten op laag vuur gaar sudderen. Giet eventueel overtollig vocht af, roer er een eetlepel olijfolie
en een paar druppels limoensap door. Breng op smaak met wat zout.

11

HUTTEN0102_Kookboek Peter Strijbosch_V4.indd 11

25-03-13 12:16

EN
SO
N
PE
R
4

Ingrediënten
Kabeljauw
• 4 kabeljauwrugfilets van 140 gram
• 180 gram boter
• 180 gram broodkruim (wit)
• 80 gram geraspte Gruyère kaas
• 20 gram geraspte cheddar
• 5 gram dragonblaadjes
• 6 rijpe vleestomaten
Spinazie
• 600 gram Belgische spinazie
• 2 fijngesneden sjalotjes
Risotto
• 100 gram risottorijst
• 1 fijngesneden ui
• ½ liter kippenbouillon
• 100 milliliter witte wijn
• 20 saffraandraadjes
• olijfolie
• boter
Garnering
• 4 toefjes dragon
• olijfolie

12
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Kabeljauwrug met krokant
korstje uit de oven met wilde
spinazie, saffraanrisotto en
gesmolten tomaten met dragon
Bereiding kabeljauw

Bereiding risotto

Doe de boter, het brood, de kazen en fijngesneden dragon in een

Zet een pan op het vuur en doe er wat olijfolie in. Fruit hierin de ui

keukenmachine en draai het geheel tot een gladde massa. Neem

zonder te laten kleuren. Week de saffraandraadjes in een 50 milliliter

een plaat en bekleed deze met plasticfolie. Strijk hier de massa met

witte wijn. Doe de rijst in de pan en laat deze openspringen op het

behulp van een paletmes over uit en dek af met plasticfolie. Druk

vuur. Voeg de witte wijn met de saffraan en warme kippenbouillon

het geheel aan tot een gelijkmatige dikte en zet koud weg. Plisseer

toe en breng langzaam aan de kook. Dek de pan af en laat de rijst

de tomaten, verwijder het zaad en snijd in grove stukken. Vet een

langzaam gaar worden.

ovenschaal in met boter en leg de visfilets hierin. Neem het afgekoelde kaasmengsel en snijd er 4 stukken van ter grootte van de visfilets.
Bedek iedere filet met een plak. Voeg de tomaten toe en zet het

Bereiding spinazie

geheel 10 minuten in een oven van 170 ºC, tot de korst mooi gekleurd
is en de vis van binnen nog mooi glazig is. Neem een steelpannetje

Zet een grote pan op het vuur met ruim voldoende boter en fruit

en fruit hierin met wat olijfolie één sjalot. Neem na 8 minuten de vis

hierin de resterende sjalot. Voeg de gewassen en van nerven ontdane

uit de oven, schep de tomaat over in het steelpannetje met sjalot en

spinazie toe en roer het regelmatig om. Breng op smaak met zout.

roer een paar keer om. Voeg 50 milliliter witte wijn toe, breng aan de
kook en afmaken met zout en peper uit de molen.

Bereiding spinazie

Serveren
Neem vier borden en verdeel in het midden de spinazie. Plaats hier een
ringvorm op en dresseer hierin de risotto. Leg de visfilet op de risotto

Zet een royale pan op met ruim voldoende boter en fruit hierin de

en verdeel de tomatensaus. Afmaken met een paar druppels olijfolie en

resterende sjalot. Voeg de gewassen en van nerven ontdane spinazie

decoreer het geheel met toefje dragon.

toe en roer het regelmatig om. Breng op smaak met zout.
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Op de huid gebakken wilde
zeebaars met parelgort,
fijne groenten en Noilly Prat saus
Ingrediënten
Zeebaars

Fijne groenten

• 4 wilde zeebaarsfilets met huid

• 40 gram romanesco bloemkoolroosjes

van 140 gram per stuk

• 40 gram bloemkoolroosjes
• 40 gram gele bloemkoolroosjes

Parelgort

• 40 gram blokjes winterpeen

• 200 gram parelgort

• 50 gram groene aspergepuntjes

• 1 fijngesneden sjalotje

• 1 eetlepel boter

• sap van ½ limoen
• olijfolie

Saus

• 400 milliliter visbouillon

• 2 fijngesneden sjalotjes
• 200 milliliter witte wijn

Sesamkoekjes

• 100 milliliter Noillly Prat

• 12 gram gemengde sesamzaadjes

• 50 milliliter visbouillon

• 12 gram gesmolten boter

• 50 milliliter koksroom

• 10 milliliter sinaasappelsap

• 35 gram boter

• 20 gram poedersuiker

• 1 teentje knoflook

• 9 gram bloem
• 1 mespuntje sambal

Garnering
• Blue Ocean bloemetjes

15
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Op de huid gebakken wilde zeebaars met parelgort,
fijne groenten en Noilly Prat saus
Bereiding zeebaars

Bereiding ﬁjne groenten

Bak de zeebaars in wat olijfolie aan beide kanten goudbruin en ver

Maak de groenten schoon, blancheer deze apart in water met zout en

wijder de huid voorzichtig. Deze kan tussen twee bakmatjes

spoel ze koud. Voeg bij het kookvocht van de gele bloemkool even-

gedroogd worden in een oven van 170 ºC. Plaats de vis eveneens in

tueel één theelepel koenjit toe voor een diepere kleur.

de oven en gaar deze tot de gewenste cuisson. Verwarm de groenten
breng op smaak met wat gesmolten boter en zout.

Bereiding parelgort

Bereiding saus
Doe de fijngesneden sjalot, knoflook, witte wijn, Noilly Prat en visbouillon in een pan en breng het geheel aan de kook. Laat dit tot

Laat de parelgort 1 nacht weken in lauw water. Verwarm wat olijf-

ongeveer ¹∕3 reduceren. Voeg koksroom toe en laat vervolgens tot 2∕3

olie in een steelpan en zweet hierin 1 fijngesneden sjalotje zonder

reduceren. Schenk de sausreductie door een zeefje over in een pan-

te kleuren. Voeg de parelgort toe en roer deze een aantal keren om.

netje, klop het op met de koude boter en breng op smaak met zout.

Schenk de 400 milliliter visbouillon en het sap van ½ limoen erbij.
Breng het geheel langzaam aan de kook en dek af met een deksel.
Haal de pan van het vuur, plaats deze in een voorverwarmde oven

Serveren

van 180 ºC en gaar de gort in ongeveer 20 minuten. Roer er vervolgens een scheutje olijfolie door en breng op smaak met wat zout.

Verdeel met een roestvaststalen ring of steker de parelgort over de
borden. Daarna de groenten rangschikken. Leg de visfilet op de parel-

Bereiding sesamkoekjes

gort en verdeel de saus. Verdeel de sesamkoekjes over
de borden. Garneer de groenten met de Blue Ocean
bloemetjes. Plaats de gedroogde huid als krokantje

Vermeng voor de sesamkoekjes de sesamzaadjes, gesmolten boter,

op de visfilet.

sinaasappelsap, poedersuiker, sambal en wat zout goed met elkaar.
Smeer het beslag dun uit op een siliconen matje en bak het circa 8
minuten in een voorverwarmde oven van 150 ºC. Wanneer het nog
warm is hiervan 3 hoekjes snijden.

17

HUTTEN0102_Kookboek Peter Strijbosch_V4.indd 17

25-03-13 12:17

EN
SO
N
PE
R
4
18

HUTTEN0102_Kookboek Peter Strijbosch_V4.indd 18

25-03-13 12:17

Op lage temperatuur gegaarde
kalfssukade met kalfszwezerik,
rode bieten, groene kool en polenta
Ingrediënten
Sukade

Groene kool

• 500 gram kalfssukade

• 1 groene kool

• peper

• boter

• zout
• geklaarde boter

Polenta
• 75 gram polentabloem

Zwezerik

• 250 milliliter melk

• 250 gram kalfszwezerik

• 20 gram boter

• 200 gram bouquet van ui,

• peper

prei, wortel en knolselderij

• zout

• 10 peperkorrels

• geklaarde boter

• 2 laurierblaadjes

• 20 gram Parmezaanse kaas

• 1 takje tijm
• 1 eiwit

Saus

• 2 eetlepels patentbloem

• 1 gehakt sjalotje

• 50 gram panko

• 200 milliliter madeira
• 400 milliliter kalfsjus

Gieten

(van het gaarproces)

• 250 gram gekookte rode bieten
• 100 gram eiwit
• 66 gram frambozenazijn
• Fleur de Sel

19
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Bereiding sukade
Bestrooi de sukade met zout en peper en laat deze rondom kleuren
in een pan met geklaarde boter. Doe alles in een vacuümzak en vacumeer. Leg hem in een ovenschaal, zodanig dat de sukade helemaal
onder water staat. Gaar deze 12 uur in een oven met stoom op 58 ºC.
Haal de sukade uit de vacuümzak en houd de jus apart voor de saus.
Snijd de sukade in 4 gelijke plakken.

Bereiding zwezerik
Spoel de zwezerik schoon en pocheer deze in water met het
bouquet, de kruiden en wat zout. Laat de zwezerik vervolgens
afkoelen en pel deze. Spreid een stuk plasticfolie uit op het aanrecht,
leg de zwezerik hierop, rol dit strak op en knoop de uiteinden strak
dicht. Leg de rol in de koelkast en laat goed koud worden. Neem de
rol van zwezerik, snijd er vier gelijke schijven van en verwijder het
plastic. Klop 1 eiwit los in een kommetje. Bestrooi de zwezerik met
wat zout en peper, haal deze achtereenvolgens door de bloem en
het eiwit en paneer met de panko. Frituur de zwezerik in olie van
165 ºC goudbruin.

20
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Op lage temperatuur gegaarde kalfssukade met
kalfszwezerik, rode bieten, groene kool en polenta
Bereiding polenta
Breng de melk aan de kook in een steelpan en voeg wat zout en

Na het afkoelen voorzichtig in stukken breken. Vermeng ondertussen

peper toe. Meng nu de polentabloem goed door de melk, dek de

de frambozenazijn met de overgebleven bietenpuree en breng op

pan af met een deksel, laat op laag vuur en onder regelmatig roeren

smaak met Fleur de Sel. Schep de puree in een spuitzak en zet apart.

gaar worden. Meng hierdoor met de pan van het vuur de boter en
Parmezaanse kaas. Neem een bakplaatje en bestrijk dit met boter.
Stort de polenta hierop, strijk uit tot een vlak van gelijke dikte en zet

Bereiding saus

koud. Snijd de polenta tot 4 gelijke vlakken en bak deze om en om
bruin in de geklaarde boter.

Verhit wat olijfolie in een pannetje, fruit hierin de sjalotjes zonder te
kleuren en schenk er de madeira bij. Laat het tot de helft inkoken en

Bereiding koolrolletjes

voeg dan de gezeefde kalfsjus van de sukade toe. Laat het mengsel
vervolgens weer inkoken tot de helft, passeer door een zeef en klop
er een klontje boter door voor een lichte binding.

Neem drie bladeren van de kool, blancheer deze in kokend water en
koel direct in ijswater. Snijd 250 gram kool in dunne reepjes, stoof
deze in wat boter beetgaar en breng op smaak met zout en peper.

Serveren

Laat dit afkoelen en leg intussen een vel plasticfolie op het aanrecht.
Leg hierop de koolbladeren, verdeel daar de gestoofde kool over en

Leg de polenta in het midden van de borden en verdeel hierover de

maak er een rol van. Knoop de uiteinden strak dicht en laat de rol

stukken kool en het vlees. Spuit met behulp van een spuitzak wat

afkoelen in de koelkast. Verwarm voor het serveren het koolrolletje en

bietenpuree op de borden. Overgiet de sukade met wat saus en leg

verdeel deze in 8 gelijke stukken.

in het midden een vel bietenpapier.

Bereiding bieten
Pureer de bieten in een keukenmachine. Weeg 100 gram puree en
vermeng deze met 100 gram eiwit. Neem een bakplaat met siliconen
matje en strijk hier dun het beslag over uit. Bak ongeveer 20 minuten in een voorverwarmde oven op 120 ºC en laat rustig afkoelen.
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Ingrediënten
Gevulde kipﬁlets
• 4 scharrelkipfilets
• 4 mooie langoustines
• 100 gram bouquet van prei,
ui, bleekselderij en wortel
• 200 milliliter room
• 2 norivellen
• geklaarde boter om te bakken
Gefrituurde asperges
• 4 witte asperges
• 1 eiwit
• 2 eetlepels tapiocameel
• 1 eetlepel kerriepoeder
• rijstvlokken
• 1 flesje kokosolie
Doperwtenpuree
• 250 gram doperwten
• olijfolie
Gepofte tomaatjes
• 1 tak kleine trostomaatjes
• 1 takje rozemarijn
• zeezout
• olijfolie
• zout en peper uit de molen
Garnering
• 1 bakje borage
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Scharrelkipfilet gevuld
met langoustine
Bereiding kipﬁlets

Bereiding doperwtenpuree

Maak de kipfilets indien nodig schoon en snijd de haasjes eraf. Weeg

Blancheer de doperwten, giet ze af en pureer in een blender. Voeg

de haasjes en vul deze tot aan tot een totaal van 120 gram. Meng de

wat olijfolie toe en breng op smaak met zout.

haasjes in een foodprocessor samen met het eiwit, de slagroom, zout
en peper tot een gladde farce. Haal de staartjes van de langoustinekoppen, pel deze en verwijder het darmkanaal. Kneus de karkassen

Bereiding tomaatjes

en trek hiervan een sterke fond met het bouquet. Snijd de filets
over de lengte in en vouw ze open. Verdeel hierover de farce, in het
midden van de filet. Bestrooi de langoustinestaartjes met zout en

Doe de tomaatjes in een ovenschaal met wat olijfolie, rozemarijn,
peper en zeezout. Zet ze 10 minuten in een oven van 175 ºC.

peper en rol ze in de norivellen. Leg de rolletjes op de farce, druk ze
licht aan en vouw de filet weer dicht in de originele vorm. Zet minimaal 1 uur in de koelkast. Verhit wat olijfolie in een koekenpan wat en

Bereiding saus

bak hierin de filets met zout en peper rondom goudbruin. Zet de pan
in een voorverwarmde oven van 175 ºC. Laat ze hierin ongeveer 10

Verwarm de langoustinefond, bind deze eventueel iets in met wat

minuten garen, totdat er een kerntemperatuur van 56 ºC is behaald.

maïzena en voeg een scheutje room toe.

Bereiding asperges

Serveren

Schil en blancheer de asperges beetgaar in weinig water, zout en wat

Verdeel de doperwtenpuree, gepofte tomaatjes over de borden.

roomboter. Koel ze vervolgens snel terug. Neem de asperges uit het

Snijd de asperges en leg ze op een bord. Neem de kipfilets, trancheer

kookvocht en droog ze op een doek. Vermeng de kerriepoeder met

deze in gelijke stukken en verdeel ze over de borden, zodat de

het tapiocameel. Haal de asperges achtereenvolgens door het kerrie-

langoustinevulling zichtbaar is. Druppel er wat saus omheen en garneer

mengsel en het losgeslagen eiwit. Paneer ze vervolgens met de

met de borage.

rijstvlokken. Verhit de kokosolie in een royale pan met dikke bodem,
frituur de asperges hierin en laat ze daarna uitlekken op keukenpapier.
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Ingrediënten
Hertenﬁlet

Spruitjes

Chips

• 600 gram hertenfilet

• 100 gram jonge spruitjes

• 2 truffelaardappels

Cantharellen

Rode wijnsaus

• 16 cantharellen

• 300 milliliter rode wijn

• geklaarde boter om in te bakken
Pastinaakpuree

• 150 milliliter rode port

• 500 gram pastinaak
• 450 milliliter melk

Sponscake

• 1 gehakte sjalot

• 200 gram aardappelen

• 105 gram eiwit

• 1 laurierblad

• 10 gram zeezout

• 56 gram eigeel

• 10 gekneusde peperkorrels

• 1 eetlepel crème fraîche

• 38 gram suiker

• 300 milliliter wildfond

• 1 mespunt dijonmosterd

• 15 gram bloem
• 5 gram cacao

Garnering
• affilla cress
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Hertenfilet met rode wijnsaus
Bereiding hertenﬁlet

Bereiding sponscake

Laat de hertenfilet door uw poelier schoonmaken. Bak de filet in een

Doe voor de sponscake het eiwit, eigeel, suiker, bloem en cacao in

pan met royaal boter rondom bruin en zet de pan 15 minuten in een

de blender en meng alles goed tot een homogene massa. Giet het

voorverwarmde oven op 170 ˚C. Haal de filet uit de oven en houd

mengsel in een sifon zet deze met 2 gaspatronen onder druk. Spuit

het vlees warm tussen twee borden, zodat het warm blijft en uit kan

met het mengsel plastic koffiebekertjes voor de helft vol en laat deze

bloeden.

in de magnetron op 900 watt in 25 seconden stollen. Herhaal dit proces voor 4 porties. Prik aan de onderkant een gaatje in de bekertjes.

Bereiding pastinaakpuree
Schil de pastinaak en de aardappels, snijd ze in stukken en kook het

Laat de cake even afkoelen en schud deze daarna uit de bekertjes.

Bereiding chips

geheel gaar in de melk. Giet af en draai het in de keukenmachine tot
een gladde puree. Verwarm de pastinaakpuree voor u deze serveert

Borstel de truffelaardappels schoon en snijd deze in dunne chips.

en roer er een klontje boter en een eetlepel crème fraîche door. Breng

Frituur de chips in olie van 140 ˚C en laat ze uitlekken op keuken-

op smaak met de mosterd en wat zout.

papier. Strooi er meteen wat zout op.

Bereiding spruitjes

Bereiding saus

Maak de spruitjes schoon, blancheer deze in water met zout en spoel

Doe wat boter in een steelpan en fruit hierin de gehakte sjalot aan.

ze daarna koud. Verwarm de spruitjes voor het serveren in wat boter

Schenk hierop de rode wijn en port. Voeg de laurier en peperkorrels

en breng op smaak met zout.

toe en laat het geheel tot ongeveer ¹∕3 reduceren. Voeg de wildfond
toe en laat de saus inkoken tot de juiste dikte.

Bereiding cantharellen

Serveren

Borstel de cantharellen schoon, verwijder het onderste puntje van
het steeltje en zet koel. Bak ze voor het serveren snel in wat geklaarde

Dresseer een lepel puree in het midden van de borden en trek er

boter. Strooi er wat zout en peper uit de molen overheen en laat ze

met een lepel een druppelvorm van. Neem de filet, verdeel deze in 8

uitlekken op keukenpapier.

gelijke medaillons en leg ze op de puree. Dresseer de spruitjes er speels
omheen. Deel de sponscake in stukjes en verdeel deze samen met de
chips over de borden.
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Ingrediënten
Gevulde lamsﬁlet
• 500 gram lamsfilet, schoon
• 200 gram lamszwezerik, vuil
• 100 gram varkensnet
• 200 gram bouquet van ui,
prei, wortel en knolselderij
• 10 peperkorrels
• 2 laurierblaadjes
• 1 takje tijm
• 100 gram wilde bladspinazie
Saus
• 200 milliliter rode wijn
• 300 milliliter lamsfond
• 2 theelepels gehakte sjalot
• peper
• zout
Groenten
• 1 groene courgette
• 1 rode paprika
• 1 gele paprika
• 2 Nicola aardappelen
• olijfolie
• 1 takje rozemarijn
• 1 teentje knoflook
Garnering
• waterkers
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Lamsfilet gevuld
met lamszwezerik
Bereiding gevulde lamsﬁlet

Bereiding saus

Spoel de lamszwezerik goed schoon en pocheer deze in water met

Fruit het gehakte sjalotje in olie aan en blus af met de rode wijn. Laat

het bouquet, de kruiden en wat zout. Laat vervolgens afkoelen. Pel de

het tot de helft inkoken en voeg dan de lamsfond toe. Laat het geheel

zwezerik en snij in plakjes. Snijd de filets aan de zijkant in de lengte in,

weer tot 2/3 reduceren en klop er een klontje koude boter door om

klap ze open en plet ze een beetje. Was de spinazie, ontdoe deze van

de saus iets te binden.

de nerven en blancheer deze daarna kort in kokend water. Koel de
spinazie daarna direct in ijswater en laat drogen op een doek. Verdeel
de spinazie op de opengevouwen filets, maar houd daarbij de randen

Bereiding groenten

vrij. Leg de zwezerik in een rechte baan op de spinazie en bestrooi
met wat zout en peper. Vouw of rol filets weer in hun oorspronkelijke

Pel de paprika’s en snijd ze samen met de courgette in grove stuk-

vorm en rol ze stevig in het varkensnet. Verhit een braadpan met wat

ken/plakken. Schil de aardappels, snijd ze in dobbelstenen, blancheer

boter en kleur de filets hierin rondom bruin. Haal van het vuur en

deze kort. Grill zowel de aardappels als de groenten met wat olijfolie,

plaats de pan 10 minuten in een voorverwarmde oven op 150 ˚C.

knoflook en rozemarijn en breng op smaak met zout en peper.

Serveren
Dresseer de groenten op de borden. Neem de lamsfilet en verdeel deze
in gelijke stukken op de groenten. Verdeel aardappelblokjes. Drapeer de
saus er omheen en garneer met waterkers.
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Chocolade dessert
Ingrediënten
Mousse

Crumble

Garnering

• 1 ei

• 65 gram suiker

• 12 Purple Delight bloemetjes

• 12 gram suiker

• 50 gram amandelpoeder

• bladgoud

• 130 gram dikke roomyoghurt

• 40 gram bloem

• 65 gram couverture

• 15 gram cacao
• 7 gram oploskoffie

Sponscake

• 50 gram boter

• 105 gram eiwit

• mespuntje zout

• 56 gram eigeel
• 38 gram suiker

Ganache

• 15 gram bloem

• 110 gram couverture

• 5 gram cacao

• 100 milliliter slagroom
• ½ eetlepel suiker

Macarons

• 25 gram boter

• 36 gram amandelpoeder
• 40 gram poedersuiker

Chocoladesaus

• 6 gram cacao poeder, gezeefd

• 70 milliliter room

• 15 gram water

• 30 gram couverture

• 40 gram suiker
• 32 gram eiwit

Flexibele chocolade
• 46 gram couverture

Brownie

van pure chocolade, 72% cacao

• 36 gram suiker

• 6 gram water

• 32 gram boter

• 6 gram glucose

• 5 milliliter Coebergh

• 112 gram slagroom

• 40 gram pure chocolade

• 12½ gram sorbitol

• 30 gram heel ei

• ¾ gram agar-agar

• 30 gram bloem
• mespuntje bakpoeder
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Bereiding mousse

Bereiding macarons

Smelt de couverture au bain-marie. Klop de slagroom stijf. Klop de

Kook het water met de suiker tot 115 ºC. Klop ondertussen 16 gram

eieren au bain-marie tot ze beginnen te binden. Klop ze daarna nog

eiwit stijf in de mixer met een garde. Zodra de suiker op temperatuur

even koud door. Spatel nu de couverture door de eiermassa en spatel

is, deze langzaam bij het eiwit bijgieten. Laat de mixer doorklop-

de slagroom vervolgens voorzichtig door dit mengsel. Stort het

pen tot het mengsel is afgekoeld. Meng het amandelpoeder, de

geheel in een vorm en zet in de koelkast om op te stijven.

poedersuiker en de cacao met de rest van het eiwit. Meng dit eerst
met ¹∕3 deel van de meringue, daarna met de rest. Schep het mengsel

Bereiding sponscake

vervolgens in een spuitzak met een ronde spuit van 8 millimeter en
spuit bolletjes ter grootte van een walnoot op een bakplaat. Laat
de bolletjes eerst 30 minuten drogen op het aanrecht en bak ze

Draai alle ingrediënten in een blender tot een homogene massa. Giet

vervolgens in 14 minuten af in een voorverwarmde oven op 150 ºC.

het mengsel in een sifon zet deze met twee gaspatronen onder druk.

Laat ze op een koude ondergrond afkoelen. Verdeel met een spuitje

Spuit met het mengsel een plastic koffiebekertje voor de helft vol

wat ganache (zie ‘bereiding ganache’) over de onderzijde van een

en laat deze in de magnetron op 900 watt in 25 seconden stollen.

macaron en druk er dan voorzichtig een andere tegenaan.

Herhaal dit proces voor vier porties. Prik aan de onderkant een gaatje
in de bekertjes, laat de cake even afkoelen, en schud deze daarna uit
de bekertjes.
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Chocolade dessert

Bereiding ganache

Bereiding ﬂexibele chocolade

Verwarm de slagroom met de suiker en laat de couverture hierin

Smelt de couverture. Meng alle overige ingrediënten in een pan,

smelten. Haal van het vuur, roer de koude boter erdoor en zet mini-

breng aan de kook en laat even goed doorkoken. Bekleed onder-

maal 1 uur in de koelkast.

tussen een plaat met opstaande randen met een vel bakpapier. Meng
de gekookte ingrediënten voorzichtig met de gesmolten couverture

Bereiding brownie

en giet het geheel langzaam op de plaat. Verwijder eventuele
luchtbelletjes met een brandertje. Laat het mengsel stollen en snijd
er vier gelijke stroken van.

Smelt de chocolade met de boter au bain-marie. Klop het ei, de suiker
en de Coebergh met een garde goed door elkaar en meng dit vervolgens door het chocolademengsel. Meng er vervolgens de gezeefde

Serveren

bloem door, stort het beslag in een vorm (of vormpjes) en bak in
6 minuten af in een voorverwarmde oven op 180 ºC.

Dresseer de flexibele chocolade speels op de borden. Leg alle
overige componenten eveneens speels naast en op de chocolade.

Bereiding crumble

Maak het geheel af met de Purple Delight bloemetjes en eventueel
wat bladgoud.

Wrijf alle ingrediënten tussen uw handen tot een kruimeldeeg en
laat deze 6 uur drogen op een bakplaat. Verkruimel het vervolgens
nogmaals en bak het 10 minuten af in een voorverwarmde oven op
170 ºC.

Bereiding chocoladesaus
Verwarm de room en los hierin de couverture. Haal van het vuur
en laat afkoelen.
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VAN HUTTEN

Top Chefs

V

fs
h e EN
C T
p HUT
To AN

Je kunt echt genieten van iets dat met liefde en zorg is bereid. Of het nou (opa) Jan
Hutten was met zijn verrukkelijke apfelstrudel in 1929 of (vader) Piet Hutten met zijn
bekende Canadees bereide ham in 1969: alle chefs van Hutten stellen ook heden ten
dage ieder gerecht op een creatieve manier samen. Met respect voor de ingrediënten
en vanuit een eerlijke relatie met leveranciers en producenten.
De Top Chefs van Hutten, allen vanuit hun eigen ervaring en culturele achtergrond
en vaak objectief beoordeeld met sterren en/of culinaire vakprijzen, hebben elk tien
wereldse gerechten samengesteld. Dit met behulp van het beste wat de verschillende
seizoenen aan biologische en streekproducten bieden. Ambachtelijk, puur en eerlijk.
Laat u inspireren door onze liefde voor het vak en geniet, met volle teugen.

PETER STRIJBOSCH
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