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EEN ANDERE
WERELD HIER
NAARTOE
BRENGEN
naam Damien Taylor
geboortedatum 1 augustus 1978
functie Executive Chef bij Hutten
ervaring o.a. Royal Air Force, Crown Plaza,
Four Pillars, The Bell and Dragon

MOOIE SMAKEN
“Mijn recepten zijn gebaseerd op combinaties uit diverse
keukens. Ik vind het prachtig om wat ánders te doen, een andere
wereld hier naartoe te brengen, om mensen smaken te laten
begrijpen. Mijn recept voor de Kibbeh Nayee met Parmezaanse
kaas en venkel is een goed voorbeeld van een niet alledaagse
smaakcombinatie. Natuurlijk houd ik van de klassieke Franse
keuken, vooral vanwege de mooie technieken. Maar juist de
eenvoud en mooie smaken van bijvoorbeeld de Arabische
keuken maken mij zo enthousiast over mijn vak. Met de
recepten die ik voor dit boek heb ontwikkeld, probeer ik dat
enthousiasme over te dragen aan de lezer.”

PRACHTIGE EENVOUD
“Koken doe ik sinds ik 15 jaar oud was. Inmiddels heb ik mezelf
met hard werken en blijven leren tot een allround chef kunnen
ontwikkelen. Het klinkt ongetwijfeld cliché, maar mijn liefde

voor het koken is mede ontstaan door de kookkunsten van mijn
oma. Haar eenvoudige bereidingen en smaken zonder enige
arrogantie geven mij tot op de dag van vandaag inspiratie voor
mijn gerechten.”

VERRASSEND
“Enthousiasme, oog hebben voor goede en mooie producten,
presentatie en trends zijn onmisbare eigenschappen voor een
goede chef. Een van de mooiste aspecten van mijn werk bij
Hutten Business Catering vind ik de uitdaging om mijn gasten
elke dag weer te verrassen en blij te maken met mooie gerechten. In tegenstelling tot een restaurantkok zie ik mijn gasten min
of meer dagelijks terug. Het maakt mij gelukkig om te zien als
zij van mijn gerechten blijven genieten. Daarbij blijf ik mezelf
constant afvragen of ik alles goed genoeg doe. Dat is heel
belangrijk in mijn vak denk ik.”
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Ingrediënten
Pikante soep van geroosterde pompoen

• 620 milliliter heldere groentebouillon

• 50 milliliter olijfolie extra vergine

• 400 gram butternut pompoen (flespompoen) • olie
• 100 gram zoete aardappel
• zout

• 100 gram grof gehakte zwarte olijven

• 100 gram wortel

• 2 eetlepels platte, fijngehakte peterselie

• zwarte peper

• 1 eetlepel fijngehakte dragon
• ¼ bosje tijm

• 1 bosje tijm
• ½ bosje koriander

Mufﬁns

• 100 gram ongepasteuriseerde feta

• 2 bollen olifantenknoflook

• 2 theelepels bakpoeder

• 50 gram roomkaas of mascarpone

• ½ theelepel komijn

• 250 gram bloem

• 20 gram pompoenpitten

• ½ theelepel garam masala

• ½ theelepel zout

• 20 gram nigellazaad

• 4 saffraandraadjes

• ½ theelepel versgemalen zwarte peper

• 1 grote fijngekate ui

• 40 gram geraspte Old Amsterdam kaas

• 75 gram ongezouten boter,

• 3 grote losgeklopte eieren

in blokjes gesneden

• 4 eetlepels volle melk

6
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Pikante soep van geroosterde
pompoen met feta-,
olijf- en sesamzaadmuffin
Bereiding soep
Trek de tijmblaadjes van de takjes en hak de blaadjes fijn. Hak de

een andere helft van de melk samen tot een klonterige pasta. Vul

koriander grof en snijd de knoflook fijn. Schil de pompoen en de

de muffinvormpjes voor de helft met het beslag. Doe er naar smaak

aardappel en hak in stukjes. Doe de stukjes gehakte pompoen, zoete

wat van het fetamengsel op en eindig weer met het beslag. Bestrooi

aardappel, tijm, blokjes boter en de helft van de gesneden knoflook

vervolgens met de pompoenpitten en nigellazaadjes. Bak de muffins

in een braadslede met wat olijfolie Braad dit in een voorverwarmde

15-20 minuten in de voorverwarmde oven.

oven gedurende 30 minuten, totdat de pompoen goudbruin is. Bak
op middelhoog vuur de ui, wortel en knoflook in een beetje olie
en boter tot ze zacht zijn. Voeg dan de kruiden toe samen met de

Serveren

gebraden pompoen, zoete aardappel en het braadvocht. Voeg dan
de groentebouillon toe en breng aan de kook. Blend met de staaf-

Plaats een kommetje op een bord en giet er een portie soep in.

mixer, totdat een volledig gladde textuur ontstaat. Breng op smaak

Garneer met grof gehakte koriander. Leg tenslotte een muffin naast

met peper en zout.

de soep.

Bereiding mufﬁn
Verwarm de oven voor op 180 °C en vet een muffinvorm in. Hak
ondertussen de olijven grof en rasp de Old Amsterdam kaas. Hak
dragon en peterselie fijn en trek de tijmblaadjes van de takjes. Meng
de bloem, bakpoeder, zout, peper en Old Amsterdam kaas goed
door elkaar in een kom. Meng in een tweede kom de losgeklopte
eieren, de helft van de melk, olie, olijven, peterselie, dragon en tijm
door elkaar. Voeg er vervolgens het bloemmengsel aan toe en meng
tot een mooi beslag. Meng in een derde kom de feta, roomkaas en

7
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Ingrediënten
Beekforel

Venkelsalade

Coquilles

• 45 gram grijs zeezout

• 1 venkel

• 350 gram coquilles

• 20 gram gemalen zwarte peper

• 1 snuifje van zout

• 6 gram fijngesneden banaansjalot

• ½ sinaasappel

• ¼ uitgeperste sinaasappel

• 1 theelepel zoutflakes

• ½ zeer fijngeraspte citroenschil

• olijfolie extra vergine

• 1 theelepel cayennepeper

• 20 gram gehakte basilicumstengels

• 1 snufje paprikapoeder

• ½ uitgeperst sinaasappel

• 1 kilo beekforelfilets

• 1 snufje venkelzaad

• 50 milliliter olijfolie extra vergine

Sinaasappelbrunoise

Watermeloengazpacho

• 1 sinaasappelschil

• ½ watermeloen

Garnering

• 50 gram basterdsuiker

• 400 gram tomaat

• 1 theelepel Russische kaviaar

• 1 liter water

• ½ bosje muntblaadjes

• 36 shiso tuinkersblaadjes

• 50 milliliter yuzusap

• 1 komkommer

• 2 gesneden limoenen

• 120 gram basterdsuiker

• 3 theelepels olijfolie

• 2 handen vol van babyblad slablaadjes

• 1 uitgeperste limoen

• 6 theelepels citroensap

• 2 gram fijngehakte bieslook

• Bombay Sapphire gin

8

HUTTEN0102_Kookboek Damien Taylor_V5.indd 8

25-03-13 10:21

Ceviche van coquilles, beekforel,
yuzusap, venkel salade
en meloengazpacho
Bereiding forel
Meng zout, peper, sinaasappel, citroenschil en basilicumbladeren
samen in een kom tot een marinade. Wrijf de forelfilets in met de

Bereiding
watermeloengazpacho

marinade, zorg dat de filets geheel bedekt zijn. Wikkel ze dan in
plasticfolie en leg één uur in de koelkast om de marinade te laten in-

Schil en snijd de watermeloen en verwijder de pitten, zodat je alleen

trekken. Was de marinade van de filets en dep ze droog met keuken-

het vruchtvlees overhoudt. Snijd de tomaat in 8 stukken en hak de

papier. Snijd de randjes bij om het witte weefsel en kleine graatjes te

muntblaadjes grof. Meng alle ingrediënten door elkaar in een blender

verwijderen. Snijd de filet in plakjes van ½ centimeter dik met behulp

en voeg er naar smaak wat gin aan toe.

van een zeer scherp mes. Leg in de koelkast tot u serveert.

Bereiding sinaasappelbrunoise

Bereiding coquilles
Snijd de coquilles in dunne plakjes en kruid ze met wat zout, cayenne-

Blancheer de sinaasappelschil tweemaal in kokend water. Na het

peper en de fijngehakte sjalot. Giet het sinaasappelsap over de

blancheren telkens af laten koelen onder de koude kraan. Dit haalt

coquilles, gevolgd door de olijfolie. Strooi er gehakte bieslook op.

de scherpte uit de smaak. Snijd de schil in brunoise. Verwarm het
water met de suiker samen tot de suiker is opgelost en er een stroop
ontstaat. Voeg dan yuzusap toe. Voeg de geblancheerde sinaas-

Serveren

appelschil toe aan de stroop en laat snel afkoelen.
Zorg ervoor dat het gerecht zo koud als mogelijk is. Bestrijk een bord

Bereiding venkelsalade

voor de helft met goede olijfolie. Leg hierop de plakjes coquille in 3
rijen en laat wat ruimte tussen de rijen. Vul de ruimte tussen de rijen
op met de forel. Dresseer de venkelsalade en babyblad slablaadjes in

Snijd de ruwe laag van de venkel, verwijder de bovenkant en de

het midden op de coquilles en forel. De sinaasappelbrunoise wordt

bittere middenstukken. Snijd de venkel nu in zeer dunne plakjes

als decoratie op de forel toegepast. Eindig met de kaviaar en shiso

met een mandoline. Breng op smaak met zout en sinaasappelsap.

tuinkersblaadjes. Plaats er een glaasje of kommetje met de water-

Voeg de rest van de ingrediënten toe en laat twee minuten rusten.

meloengazpacho naast en serveer.

9
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Ingrediënten
Kibbeh Nayee

Koekje van Parmezaanse kaas

• 110 gram bulgur tarwe

en venkelzaad

• 60 gram grof gehakte witte ui

• 175 gram gezouten boter

• 3 mini Romeinse slakropjes

• 1 ontpit en grof gehakte groene chili,

• 1 ei

• 20 milliliter zonnebloemolie

• ½ bosje grof gehakte basilicumblaadjes

• 8 gram witte suiker

• 1 grote bos platte peterselie

• ½ bosje grof gehakte muntblaadjes

• 25 gram geraspte Parmezaanse kaas

• 1 kleine bos verse munt

• ½ bosje platte, grof gehakte peterselie,

• 5 gram zout

• 2 citroenen

• 300 gram gehakte biefstuk

• 10 gram fijngehakte venkelzaad

• 75 milliliter olijfolie

• ½ theelepel piment

• 250 gram bloem

• 1 theelepel sumakpoeder
• zout en peper

• ½ theelepel zeezout
• 1 snufje versgemalen Spaanse peper

Fattoush salade

• ¼ theelepel chilipoeder

• 200 gram cherrytomaten

Harissa glazuur

• ijsblokjes

• 4 lente uien

• 2 eetlepels harissa

• 100 gram radijs

• 1 eetlepel biologische honing

• ½ komkommer

• citroensap van een halve citroen

10
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Kibbeh Nayee, koekje van
Parmezaanse kaas en venkel,
fattoush salade, harissa glazuur
Bereiding koekjes

Bereiding harissa glazuur

Het is beter om deze reeds een dag van tevoren te maken. Verwarm

Doe de harissa in een pan op laag vuur en mix met honing en citroen-

de oven voor op 120 ºC. Klop de boter, suiker en zout tot een wit

sap. Er ontstaat nu een mengsel met een mooie lichte rood-roze

mengsel. Voeg dan het ei, de Parmezaanse kaas en het venkelzaad

kleur. Zet apart.

toe. Meng de bloem erdoor en kneed het geheel tot een mooi deeg.
Laat dit minimaal 3 uur rusten in de koelkast. Rol het deeg tussen
2 vellen bakpapier tot een plak van ½ centimeter dik, leg deze op

Bereiding fattoush salade

een dienblad en plaats 10 minuten in de vriezer. Verwijder heel voorzichtig 1 vel bakpapier en steek met een ringvorm koekjes uit het

Snijd de cherrytomaten, lente uien, radijs, komkommer en slakropjes

deeg. Plaats de koekjes voorzichtig op een bakplaatbak ze gedurende

in kleine hapklare schijfjes of blokjes. Bewaar de overige ingrediënten

10-15 minuten in de voorverwarmde oven.

om het af te garneren zoals wordt omschreven bij ‘Serveren’.

Bereiding Kibbeh Nayee

Serveren

Week de bulgur 5 minuten in koud water om deze wat zacht te laten

Trek met een 5 centimeter brede kwast een streep van het harissa meng-

worden. Giet het water af door een fijne zeef, doe de bulgur in een

sel over het midden van een bord. Maak twee trorentjes van de Kibbeh

theedoek en pers er zoveel mogelijk vocht uit. Meng de ui, Spaanse

Nayee tussen de 2 venkelzaad koekjes, en leg deze naast elkaar op de

peper en verse kruiden tot een ruwe, gladde pasta. Meng de pasta,

streep. Plaats de ingredienten van de fattoush salade langs beide zijden

samen met het zout, peper en chilipoeder, goed door de bulgur.

van de streep, strooi wat sumakpoeder over de komkommer en bestrijk

Voeg nu de gehakte biefstuk en ijsblokjes toe aan het bulgurmengsel.

met citroensap en olijfolie. Garneer tenslotte met lotusbloemen en cress.

Meng het met je handen. Het geheel zal een gladde, kleverige pasta
worden, zodra het ijs is gesmolten. Verdeel het vlees in 4 porties in
een ringvorm met dezelfde diameter als de grootte van de koekjes
en zet in de koelkast.

11
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Ingrediënten
Aloo Tikki mengsel
• 3 grote zoete aardappels
• 1 eetlepel komijnzaad
• 1 eetlepel gedroogde Spaanse peper
• 1 eetlepel vermalen korianderzaad
• zout
• 2 eetlepels sago
• boter
Vulling van spinazie
• 2 bossen spinazie
• 40 gram ongezouten boter
• zout
• ¼ eetlepel kasoori methi
Mango humus
• 500 gram kikkererwten,
gespoeld en geweekt
• ½ middelgrote mango,
in blokjes gesneden
• 1 teentje fijngesneden knoflook
• zwarte peper
• 3 theelepels olijfolie extra vergine
• 1 theelepel tahin
• 1 uitgeperste citroen
Garnering
• 24 groene geblancheerde aspergekopjes
• 12 kwarteleieren

12
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Aloo Tikki van zoete aardappel,
gebakken kwartelei, baby asperges,
humus van mango
Bereiding Aloo Tikki mengsel
Rooster de zoete aardappel in de schil en zet apart om af te koelen.

aan. Druk nu de vorm ondersteboven op de laag sago, zodat er een

Doe dit bij voorkeur 1 dag van tevoren. Schil en prak de aardappelen.

dun laagje op 1 kant achterblijft. Herhaal tot er 12 koekjes en leg deze

Voeg het komijnzaad, de Spaanse peper, korianderzaad en zout toe.

minimaal een half uur in de koelkast. Verhit een koekenpan met wat

Meng dit goed.Doe de sago in een zeef, giet er koud water overheen

olijfolie. Bak daarin de koekjes met de sago kant naar beneden, tot

en dek af met een vochtige doek. Laat dit ongeveer 10 minuten staan.

deze aan de randen bruin kleurt. Draai de koekjes dan om met een

Verdeel de sago dan gelijkmatig over een vel bakpapier.

dunne spatel en bak de andere zijde mooi goudbruin.

Bereiding spinazievulling

Bereiding Mango Humus

Verwijder de stengels van de spinazie, hak de bladeren grof en was

Voeg alle ingredienten voor de mango humus samen in en blender

ze goed. Blancheer de spinazie in kokend water gedurende 1 minuut,

en blend deze tot een samenhangende emulsie, voeg water toe

giet af en koel direct in koud water. Meng de spinazie in een keuken-

todat de juiste dikte is onstaan.

machine fijn en doe het mengsel over in een mengkom. Voeg nu
de zachte boter, gemalen kasoori methi en wat zout toe, schep het
mengsel in een spuitzak en spuit kleine rondjes op een vel bakpapier.

Serveren

Zet ongeveer 1 uur in de diepvries.
Leg 3 Aloo Tikki koekjes op een bord met op elk koekje een gebakken

Bereiding Aloo Tikki

kwarteleitje. Schep er wat mango humus bij en leg er gepocheerde
aspergekopjes naast. Garneer tenslotte met wat julienne gesneden
mango voor de kleur.

Schep een lepel van het aardappelmengsel in een flexibel, rond
vormpje en maak een kuiltje in het midden voor de spinazievulling.
Dek dit af met een lepel van het aardappelmengsel en druk stevig

13
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Ingrediënten
Geitenkaas cheesecake
• 60 gram bladerdeeg

• 30 gram zout

• een snufje groene thee

• 10 gram papaverzaad

• 12 kruidnagels

• 2 grote brandnetelbladeren

• 10 gram sesamzaadjes

• 14 jeneverbessen

• 30 gram palmsuiker

• zout

• 1 handvol tijmblaadjes

• 7 gram agar-agar poeder

• 60 gram ongezouten boter

• 500 milliliter balsamico azijn

• 500 gram verse Franse geitenkaas

• 350 gram aalbessengelei

Honingvijgen

• 100 gram roomkaas

• bakolie

• 4 vijgen
• honing

• 300 milliliter dubbele room (48%)
• 1 blaadje gelatine

Shisogelei
• 150 milliliter shiso azijn

Garnering

Rode uienjam

• 6 bramen

• mini cress blaadjes

• 4 fijngesneden rode uien

• 20 rode bessen

• 7 knoflookteentjes

• een snufje lavendel

14
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Cheesecake van geitenkaas, rode
uienjam, gelei van paarse shiso azijn,
langzaam geroosterde honingvijgen
Bereiding cheesecake

Bereiding shisogelei

Verwarm de oven op 175 ˚C. Vorm een plak van het bladerdeeg met

Breng de paarse shiso azijn samen met de bramen, rode bessen,

een dikte van ½ centimeter en bak 10-15 minuten in de oven, totdat

lavendel, brandnetel, groene thee en de palmsuiker aan de kook

deze mooi bruin is. Laat dit wat afkoelen. Breek het deeg in schilfers en

en laat 15 minuten sudderen. Passeer door een fijne zeef en breng

meng het in een kom met de papaver- en sesamzaadjes. Meng er dan

opnieuw aan de kook. Roer de agar-agar erdoor, laat nog heel even

de boter doorheen tot er weer een deeg ontstaat. Rol het deeg uit

doorkoken en giet in een rechthoekige vorm om te laten afkoelen.

op een plaat, steek er met ringvormen rondjes uit en laat deze in de

Snijd de afgekoelde gelei in 12 gelijke kubussen.

ringvormen zitten. Vermeng de kazen tot een glad mengsel. Verwarm
de room in een pan tot het kookpunt, voeg er het kaasmengsel aan
toe en roer tot een egaal, glad mengsel. Week het gelatineblaadje in

Bereiding vijgen

koud water, knijp goed uit en los deze op in het warme kaasmengsel.
Giet het kaasmengsel in de vormpjes en laat opstijven in de koelkast.

Verwarm de oven voor op 100 ˚C. Verwijder de stengels en onderkant, snijd de vijgen in 4 plakken en leg deze in een braadslee. Bestrijk

Bereiding rode uienjam
Doe een beetje olie in een grote pan en bak de fijn gesneden ui en
knoflook met het zout, totdat ze glazig zijn. Wikkel ondertussen de

met honing en bak ongeveer 35 minuten in de oven tot ze een klein
beetje gekleurd zijn.

Serveren

kruidnagels, de jeneverbessen en tijmbladeren in een mousselinedoek. Knoop deze goed dicht en leg in de pan. Voeg vervolgens

Plaats een cheesecake aan een kant van het bord. Schep wat van de

de balsamico azijn en aalbesgelei toe. Laat 40 minuten sudderen,

rode uienjam op de cheesecake. Leg de vijgenplakken aan de andere

verwijder het mousselinedoek en laat het overgebleven mengsel

kant van het bord, dakpansgewijs. Leg de kubussen van shisogelei in

opstijven in de koelkast.

het midden en garneer met wat mini cress blaadjes.

15
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Ingrediënten
Carpaccio van zeebaars
• 600 gram zeebaarsfilet
• 1 chilipeper
• olijfolie extra vergine
• 1 theelepel oreganobladeren
• 1 handvol gemengde sla
• 1 in partjes gesneden citroen
Lycheepuree
• 400 gram lychees uit blik
• 3 theelepels yoghurt
• snufje cayennepeper
Oesters
• 12 oesters
• 20 gram maïzena
Tempurabeslag
• 50 gram maïzena
• 50 gram rijstmeel
• ½ theelepel bakpoeder
• 1 snufje zout
• 50 milliliter Havana Club rum

16
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Carpaccio van wilde zeebaars,
oregano en olijfolie, tempura
van oester en lycheepuree
Bereiding carpaccio van zeebaars
Verwijder de zaden van de chilipeper, snijd de peper in brunoise en
blancheer in kokend water. Direct af laten koelen in ijswater en daarna droogdeppen. Kijk de zeebaars goed na en verwijder eventuele
graatjes. Snijd de filet vervolgens van de kop naar de staart in zeer
dunne plakjes met een scherp mes, net zoals bijvoorbeeld gerookte
zalm wordt gesneden. Verdeel de plakjes zeebaars over 4 borden en
bedek deze met de olijfolie, chilipeper en oregano. Plaats 20 minuten

Bereiding tempurabeslag

in de koelkast om de smaken te laten intrekken.
Doe de ingrediënten in een blender en meng gedurende 10

Bereiding lycheepuree
Laat de lychees uitlekken en mix tot een glad mengsel. Roer de
yoghurt erdoor en breng op smaak met cayennepeper. Eventueel naar

seconden tot een licht beslag. Indien het beslag te dun is, voeg dan
wat rijstmeel toe. Als het te dik is, voeg dan wat water toe.

Serveren

smaak nog wat citroensap en dille toevoegen. Zet de puree apart.
Verwarm een friteuse met verse olie tot 180 ˚C, haal de oesters door

Bereiding oesters

het tempurabeslag en bak deze in 2 minuten mooi goudbruin en
knapperig. Haal ondertussen de borden met zeebaarscarpaccio uit
de koelkast en dresseer er wat sla en tuinkers overheen. Leg er een

Verwijder de oesters uit hun schelpen en zet apart. Steriliseer de

schone oesterschelp naast en schep daar wat van de lycheepuree

oesterschelpen door alle achtergebleven weefsel eruit te schrapen

in. Plaats er een krokant gebakken oester bovenop. Sprenkel nog

en de schelpen 5 minuten te koken in water. Direct afspoelen onder

wat lycheepuree rond de zeebaarscarpaccio en serveer met een

de koude kraan.

partje citroen.
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Ravioli van runderwang
met salie en citroenboter,
risotto met gegrilde scheermes
en zeekraal, wilde paddenstoelen
Ingrediënten
Ravioli
• 140 gram pastabloem (type 00 bloem)

• 400 gram Arborio rijst

• 2 middelgrote eieren

• 2 glazen witte wijn
• 60 gram boter

Vulling van runderwangen

• 120 gram geraspte pecorino

• 4 runderwangen

• 100 gram zeekraal

• 1 flinke scheut zoete sherry
• ½ theelepel vijfkruidenpoeder

Garnering

• 3 theelepels eendenvet

• salieblaadjes

• 3 teentjes fijngesneden knoflook

• citroen

• zout

• boter

• verse oregano

• rompet schoongemaakte

• 3 theelepels verse mascarpone

en gesneden champignons

Risotto
• 4 scheermesjes
• 1,1 liter visbouillon
• 2 stengels gehakte bleekselderij
• 1 klontje boter
• 2 theelepels olijfolie
• ½ fijngehakte ui
• 2 teentjes gesneden knoflook
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Bereiding pastadeeg voor de ravioli
Doe de bloem in een keukenmachine en laat zachtjes draaien. Voeg
het ei toe en laat twee minuten draaien tot een kruimelig geheel.
Kneed de kruimels met de hand tot een zeer stevige deegbal. Wikkel
deze in plasticfolie en leg één uur in de koelkast om te laten rusten.
Snijd nu het deeg in 2 delen en rol beide delen met een deegroller
tot ongeveer 6 millimeter dik. Haal het deeg vervolgens door de
pastamachine op de hoogste instelling, vouw dubbel en blijf dit
herhalen tot er een halve rechthoekige vorm overblijft en het deeg
een robuuste textuur heeft. Haal nu het pastavel herhaaldelijk door

Strooi het vijfkruidenpoeder over het vlees en voeg het eendenvet

de pastamachine, terwijl u deze telkens steeds dunner afstelt, tot de

toe. Giet er water bij tot de wangen net onder staan, doe het deksel

dunste stand. Houd de dunne pastavellen apart.

op de schaal en gaar het geheel 3 uur in een voorverwarmde oven op
130 ˚C. Controleer elk half uur en voeg water toe indien nodig. In het

Bereiding vulling

laatste uur komen de wangen iets omhoog, omdat ze het braadvocht
enigszins absorberen. Dit mag, maar let op dat het niet droog kookt.
Haal de wangen uit het braadvocht, leg ze op een snijplank om af te

Verwarm een hapjespan met wat olie of boter en bak de runder-

koelen en laat ze wat uitlekken. Trek het vlees, zodra het is afgekoeld,

wangen ongeveer een minuut per kant, zodat ze rondom iets

in draadjes uit elkaar en leg het in een kom in de koelkast. Zodra het

aangekleurd zijn. Doe de wangen in een ovenschaal met deksel (nog

goed koud is, vermeng de draadjes met de mascarpone en de verse

beter: een le creuset pan) en giet er een scheut sherry overheen.

oregano.
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Ravioli van runderwang met salie en citroenboter, risotto
met gegrilde scheermes en zeekraal, wilde paddenstoelen
Bereiding ravioli
Als het deeg klaar is en u tevreden bent met de dikte, neem dan een

geheel verdampen. Als alle bouillon is opgenomen en de rijst mooi

uitsnijvorm ter grootte van de gewenste maat ravioli. Snijd in totaal

beetgaar is, de risotto afwerken met boter en de pecorino.

24 stuks uit het pastadeeg. Leg een lepel van de vulling in het midden
op elk stukje pasta en bestrijk de randen met wat water of melk.

Serveren

Vouw het geheel dan dicht tot een kussentje en verzegel de randen
door deze met een vork lichtjes aan te drukken. Zorg dat er zo min

Smelt in een pan op middelhoog vuur de boter, citroen en salie-

mogelijk of helemaal geen lucht in de ravioli achterblijft. Leg de deeg-

blaadjes. Bak de trompetchampignons in een koekenpan. Kook de

kussentjes apart in de koelkast.

ravioli gaar in water. Afhankelijk van de grootte zijn deze binnen één
minuut gaar! Vul de schone scheermesschelpen met wat risotto.

Bereiding scheermesjes

Schep tevens wat van de risotto op een bord en leg er de gebakken
paddenstoelen, het gebakken schelpvlees, zeekraal en de gevulde
schelp op. Haal de ravioli door de citroensalieboter en leg deze tot

Dompel de scheermesjes 3 minuten onder in heet, zout water en laat

slot naast de gevulde schelp.

ze uitlekken. Haal het vlees eruit en snijd in vieren. Bak het schelpvlees samen met de zeekraal kort in een koekenpan. Maak de
schelpen schoon en leg ze apart.

Bereiding risotto
Verhit de bouillon en laat zachtjes koken. Bak in een andere pan
ondertussen de knoflook, ui en selderij op middelhoog vuur mooi
bruin. Voeg dan de rijst toe en blijf roeren, zodat er niets aan de
bodem blijft plakken. Voeg, zodra de rijst enigszins glazig begint te
worden, 2 glazen witte wijn toe en roer tot deze geheel verdampt
zijn. Draai het vuur iets lager en schep hierna, lepel voor lepel, de
bouillon door de rijst. Blijf rustig roeren en laat de bouillon telkens
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Gestoofde lamsschenkel,
Kasjmir rijst, naanbrood
en Chana masala
Ingrediënten
Lamsschenkels
• plantaardige olie

• 3 kardemompeulen

• maan- of sesamzaad

• 4 lamsschenkels

• 1 laurierblaadje

• gehakte knoflook

• zout en peper

• 1 schoongesneden ui

• verse koriander

• 6 teentjes knoflook

• 1 eetlepel gehakte amandelen

• 1 eetlepel gesmolten boter

• 1 middelgroot, grofgehakte ui

• 2 theelepels rozijnen

• 150 gehakte verse gember

• 200 gram basmatirijst

Chana masala

• 200 gram vers gehakte tomaat

• 400 milliliter water

• 3 blikjes kikkererwten

• 3 glazen rode wijn

• snufje saffraandraadjes

• ¾ theelepel korianderpoeder

• 1 liter kippenbouillon

• 2 gedroogde vijgen

• ½ theelepel garam masala

• 4 kruidnagels

• zout en zwarte peper

• ¾ theelepel kurkumapoeder

• 2 kardemompeulen

• 1 eetlepel gehakte pistaches

• ½ theelepel zout
• 1 theelepel gemalen gember

• 1 theelepel korianderzaad
• 1 theelepel komijnzaad

Naanbrood

• 1 grote, in brunoise gesneden ui

• 1 kaneelstokje

• 255 gram gezeefde bloem

• 3 fijngesneden knoflookteentjes

• 1 bos muntblaadjes

• 2 theelepels suiker

• 2 fijngesneden groene pepers,

• ½ theelepel zout

• 2 eetlepels bakolie

Kasjmir rijst

• ½ theelepel bakpoeder

• 150 gram verse tomaat

• plantaardige olie

• 110-130 milliliter melk

• ½ bos koriander

• ¾ theelepel komijnzaad

• 2 eetlepels plantaardige olie (

• ¼ bos peterselie

voor invetten van het brood)

• 2 takjes marjolein

• 1 kaneelstokje
• 3 kruidnagels

• nigellezaad

• 3 theelepels yoghurt
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Bereiding lamsschenkels

Bereiding Kasjmir rijst

Bak de lamsschenkels in een braadpan rondom. Haal ze uit de pan

Verwarm de olie in een hapjespan op laag vuur. Voeg het komi-

en leg ze apart. Voeg de ui, knoflook en gember toe en bak op

jnzaad, kaneel, kruidnagel, kardemom en laurier toe. Bak dit 30

middelhoog vuur ongeveer 2 minuten. Voeg de tomaten toe en kook

seconden, zodat alle geuren en smaken vrijkomen. Voeg de ui toe en

het geheel in tot het dik wordt. Voeg de rode wijn toe en laat voor

bak deze goudbruin. Voeg vervolgens de amandelen en rozijnen en

een paar minuten koken. Voeg dan de kippenbouillon, kruidnagel,

bak deze nog eens 2-3 minuten mee. Voeg de rijst toe en roer goed om.

kardemom, koriander, komijn en kaneel en breng weer aan de

Voeg het water, saffraan en de helft van de gehakte vijgen toe en

kook. Doe de lamsschenkels terug in de pan en plaats deze 2 uur

breng op smaak met zout en versgemalen zwarte peper. Breng aan

in een voorverwarmde oven. Draai het vlees regelmatig om. Haal de

de kook en laat het geheel 3 minuten doorkoken. Zet het vuur laag,

schenkels uit de pan, leg op een andere schaal en dek af met alumi-

doe de deksel op de pan en laat 7-8 minuten zachtjes koken, tot de

niumfolie. Passeer het braadvocht door een zeef en laat vervolgens

rijst beetgaar is. Voeg de resterende vijgen en de gehakte noten toe

tot de helft inkoken. Verwarm de schenkels in het ingekookte vocht

en roer goed door. Laat 4-5 minuten afkoelen, zodat het overtollige

en houd apart.

water kan verdampen.
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Gestoofde lamsschenkel, Kasjmir rijst,
naanbrood en Chana masala
Bereiding naanbrood
Zeef de bloem, suiker, zout en bakpoeder in een grote kom. Meng in
een tweede kom de melk en de olie. Maak een kuiltje in het midden
van de bloemmengsel en giet er het melk olie mengsel in. Vermeng
het geheel langzaam tot een deeg door steeds meer bloemmengsel

Serveren

door de vloeistof te mengen en kneed het deeg zeker 10 minuten
goed door. Doe het deeg in een ingevette kom, dek af met een natte

Serveer de lamschenkel in een aardewerk bakje op een houten plank.

doek en laat 15 minuten rusten op een warme plek, zodat het deeg

Dresseer de rijst en het naanbrood erbij. Doe dit naar eigen inzicht,

kan rijzen. Vorm het deeg in 5 ballen. Verwarm de oven op grillstand

de smaak van het gerecht zal er niet meer of minder van worden!

en zet het rooster in de hoogste stand. Rol nu de deegballen uit tot
een dunne ronde plak, strooi er de knoflook en zaden overheen en
plaats het deeg op een bakplaat onder de warme grill, totdat het
mooi lichtbruin is. Bestrijk met boter en bestrooi met koriander.

Bereiding Chana masala
Bak de uien, knoflook, gember, chilipepers, gehakte peterselie en
marjolein in een pan op een matig vuur, totdat ze goudbruin zijn.
Voeg de specerijen en zout toe en roer flink door. Voeg na 1-2
minuten roeren de tomaten toe. Laat het geheel zo’n 2 minuten
zachtjes koken . Voeg dan de kikkererwten toe met wat water, zodat
u een vloeibare consistentie behoudt. Kook gedurende 20 minuten,
totdat de saus dikker wordt. Haal de saus van het vuur en bestrooi
met de verse koriander.
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Ingrediënten
Crumble
• 300 gram gezeefde bloem
• snufje zout
• 175 gram bruine suiker
• 200 gram ongezouten boter, in kleine
blokjes, op kamertemperatuur
• 200 gram appels, geschild
en in kleine blokjes
• 250 gram peren, geschild
en in kleine blokjes
• 50 gram bruine suiker
• 1 eetlepel bloem
• 1 theelepel kaneelpoeder
Crème Anglaise
• 6 grote eidooiers
• 65 gram basterdsuiker
• 2 vanillestokjes,
opgesplitst door het midden
• 500 milliliter volle melk
Infusie van bessen en chocolade
• 70 gram aardbeien
• 70 gram frambozen
• 70 gram bosbessen
• 5 eetlepels Engelse dubbele room
• 125 gram witte Zwitserse chocolade
• 3 theelepels Havana Club rum
• gehakte munt
• 2 theelepels calvados
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Appel-peer crumble,
crème Anglaise en infusie
van bessen en chocolade
Bereiding crumble

Voor de infusie van bessen en chocolade

Verwarm de oven voor op 180 ˚C. Doe de bloem en de suiker in een

Was de vruchten. Snijd de grotere aardbeien door de helft of zelfs

grote kom en mix met je handen. Kneed er vervolgens rustig, met

in vieren, doe ze in een kom en meng ze met rum en gehakte mint.

telkens een paar klontjes tegelijk, de boter door. Blijf kneden tot het

Doe alles in een bak met bakpapier op de bodem, om te voorkomen

mengsel er een beetje uitziet als paneermeel. Doe de appel- en peer-

dat de vruchten aan de bodem plakken en plaats in de diepvries

blokjes in een grote kom en bestrooi met de suiker, bloem en kaneel.

voor ongeveer 4 uur. Smelt de witte chocolade tot 40 ˚C en zet apart.

Roer alles goed door zonder het fruit al te veel te pureren. Vet een

Breng in een pan de room aan de kook, haal deze van het vuur, voeg

ovenvaste schaal in en schep er het fruitmengsel in. Bestrooi met de

de calvados toe en laat dit 40 seconden staan. Giet de room daarna

crumble en bak in de oven gedurende 35 minuten, tot de crumble

over de chocolade en roer dit door elkaar. Voor het serveren over het

mooi bruin is en het fruitmengsel er doorheen borrelt.

bevroren fruit gieten.

Bereiding crème Anglaise

Serveren

Neem een grote meng kom en klop hierin de eierdooiers samen

Schep een portie van de warme crumble in een schaaltje en zet dit

met de suiker tot een lichte en luchtige sabayon. Breng in een pan

op een bord. Leg er wat van de vruchten naast en giet er wat van

de melk met de vanillestokjes aan de kook en laat 5 minuten zachtjes

het warme witte chocolademengsel overheen. Serveer met de crème

pruttelen. Haal van het vuur en laat ongeveer 30 seconden afkoelen.

Anglaise in een apart schenkkannetje.

Haal de vanillestokjes eruit en giet onder stevig doorroeren de warme
melk langzaam over eimengsel. Blijf roeren tot u een mooie romige
substantie ontstaat. Doe het mengsel in een pan en plaats op laag vuur.
Blijf roeren tot het mengsel indikt tot sausdikte. Passeer de saus en zet
even apart. Blijf af en toe roeren.
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Taartje van bittere chocolade en
chilipeper, karnemelk roomijs,
Mexicaanse warme chocolademelk
Ingrediënten
Taartbodum
• 250 gram bloem

• 500 milliliter karnemelk

• 100 gram poedersuiker

• 4 theelepels limoncello

• 35 gram gemalen amandelen
• 125 gram ongezouten boter

Mexicaanse warme chocolademelk

• 1 ei

• 500 milliliter volle melk

• 1 eidooier

• 25 gram cacaopoeder
• snufje zout

Pittige chocolade fondant
• 355 milliliter van Engelse dubbele room

• 85 gram Mexicaanse zoete,
gehakte chocolade

• 155 milliliter volle melk
• ¾ theelepel chilivlokken

Brioche

• 400 gram pure, grof gehakte

• 400 gram bloem

chocolade (75% cacao)
• 2 eieren, losgeklopt

• 50 milliliter melk
• 1 zakje (2½ theelepel) gist
• 4 grote eieren

Karnemelk roomijs

• 3 eidooiers

• 150 gram basterdsuiker

• 50 gram basterdsuiker

• schil van ½ citroen

• 1 theelepel zout

• ½ vanillestokje,

• 250 gram ongezouten boter

in de lengte doorgesneden
• 500 milliliter Engelse dubbele room
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Bereiding taartvulling
Breng de room met de melk aan de kook en voeg dan de chilivlokken toe. Haal van het vuur en laat 1 uur staan. Om de chocoladevulling af te maken, doet u deze in een middelgrote mengkom. Roer het
chilimengsel goed door, zet terug op het vuur en breng opnieuw aan
de kook. Schenk dit bij de chocolade, zodra het mengsel weer kookt
en blijf roeren, totdat de chocolade volledig gesmolten is. Roer daarna de geklopte eieren erdoor en laat het mengsel 2 minuten rusten.
Verwarm de oven voor op 150 ºC. Giet de chocoladevulling op de
taartbodem en plaats het dan in het midden van de oven. Bak de
taart in 15-20 minuten en laat dan rustig afkoelen.

Bereiding taartbodem

Bereiding karnemelk roomijs

Verwarm de oven voor op 190 ˚C. Meng de gezeefde bloem, poedersuiker, gemalen amandelen en boter door elkaar. Voeg de eieren toe

Doe de basterdsuiker, citroenschil en vanille samen in een pan.

en meng nog even door. Meng zeker niet te lang, want dan wordt

Voeg de room toe en laat het al roerend sudderen, totdat de suiker

het deeg taai. Wikkel het deeg in plasticfolie en laat 1 uur rusten in

is opgelost. Laat dan volledig afkoelen in een kom en roer daarna

de koelkast. Vet ondertussen een taartvorm in. Als het deeg uit de

de karnemelk en limoncello er doorheen. Laat dit mengsel 15-20

koelkast komt, rol het dan uit tot een plak van ongeveer 4 millimeter

minuten draaien in een ijsmachine. Bewaar het hierna afgesloten in

dik en doe dit in de taartvorm. Druk het deeg een beetje aan in de

de vriezer, totdat je het nodig hebt.

vorm en vul de vorm met droge witte bonen, zodat de bodem tijdens
het bakken niet omhoog komt. Bak de taartbodem 10 minuten in de
voorverwarmde oven, tot het deeg goudbruin is. Verwijder de bonen,
plaats de bodem nog even terug in de oven en schakel deze uit. Als u
de taartbodem uit de oven heeft gehaald, bestrijk deze dan met een

Bereiding Mexicaanse
warme chocolademelk

kwastje met de eidooier. Hiermee sluit u de bodem als het ware af,

Verwarm de melk in een middelgrote sauspan samen met de cacao-

voordat de vulling erop gegoten wordt.

poeder en het zout. Klop voortdurend, totdat het kookt. Haal daarna
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Taartje van bittere chocolade en chilipeper,
karnemelk roomijs, Mexicaanse warme chocolademelk
de pan van het vuur en voeg al kloppend de chocolade toe, totdat

Verwarm de oven op 200 ˚C, bestrijk de bovenzijde van het deeg met

deze volledig gesmolten is. Mocht u het mengsel te grof vinden, doe

opgeklopt ei en zet het 15 minuten in de oven. Zet daarna de oven

het dan nog even in de blender voor een fijnere textuur.

op 160 ˚C en bak het geheel nog 20 minuten, totdat het mooi goudbruin ziet. Haal het uit de oven en laat het afkoelen op een rooster.

Bereiding brioche
De dag voordat u de brioche gaat maken, verwarmt u de melk in een

Serveren

pan totdat deze kookt. Giet de melk in een maatbeker en laat afkoelen totdat het lauwwarm is. Giet er daarna warm water bij, zodat het

Dresseer een puntje taart op een bord, zodat er een kopje

geheel weer 50 milliliter wordt. Voeg de gist toe.

Mexicaanse warme chocolademelk naast kan staan. Maak een
quenelle van het karnemelk roomijs en dresseer deze op het puntje

Haal 2 eetlepels van de bloem en bewaar deze. voeg de rest van de

taart. Snijd de brioche in plakjes en dresseer 3 plakjes naast het kopje

bloem toe aan de melk/gist mengsel. goed roeren en 30 minuten

chocolade melk. Deze gebruik je om in de chocolade melk te dopen.

wegzetten. Klop de eieren, eidooier, suiker en zout, door elkaar en
giet dit door het melk/gist mengesel. Voeg dan het restant bloem
toe en meng, totdat het een ruw deeg vormt. Dek de schaal af en laat
het 30 minuten rusten, zonder te kneden. Verdeel het deeg op het
werkblad, zonder het met bloem te bestrooien en houd een schraper
gereed. Snijd de boter in kleine stukjes en meng deze met de handen
door het deeg. Maak de boter en het deeg tot een geheel door in
een snel tempo met de schraper het deeg steeds naar het midden te
duwen. Schraap het deeg terug in de kom, zodra de boter helemaal
is opgenomen en het zacht en elastisch aanvoelt. Dek het af met
plasticfolie en laat het 1 nacht afkoelen. Zet 2 ingevette broodblikken
klaar. Verdeel het deeg in 2 delen en vorm van elk deel een cilinder.
Plaats in ieder broodblik een cilinder (met de naad naar beneden) en
bedek met een theedoek. Laat dit 2 à 3 uur staan, totdat het deeg in
hoogte verdubbeld is.
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VAN HUTTEN

Top Chefs

V
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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.

DAMIEN TAYLOR
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