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naam Frank van Hurne
geboortedatum 13 mei 1974
functie Productontwikkelaar bij Hutten
ervaring o.a. Restaurant Ravensdonk, Chalet Lohengrin,
Restaurant De Tweede Kamer
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Stapelaartje van kalfsborst
met emulsie van kreeft
Ingrediënten

Bereiding

Kalfsborst

Verpak de kalfsborst vacuüm en verhit deze gedurende 10 uur au

• 6400 gram kalfsborst

bain-marie op 80 °C. Trek hierna de draadjes uit elkaar. Dit werkt het

• 150 gram druivenpitolie

makkelijkst als u het vlees warm houdt. Zet een bakpan met de olie
op het vuur en verhit deze tot 160 °C. Zet een ijzeren ring van 5 cen-

Emulsie van kreeft

timeter doorsnede in de pan met olie en verdeel wat kalfsborst in

• 200 gram vers kreeftenvlees

de ring. Frituur het kalfsvlees krokant. Herhaal dit 12 keer en leg de

(ongeveer 1 verse kreeft)

aparte plakjes telkens weg op keukenpapier.

• 18 gram ghoa cress
• 4 gram citroensap
• zout

Bereiding emulsie van kreeft

• peper
Kook het kreeftenvlees in 7 minuten gaar. Vermaal het gekookte
Frituren en garneren

kreeftenvlees in de blender samen met wat ghoa cress en voeg

• 100 milliliter balsamicocrème

druppelsgewijs wat olie toe. Breng het op smaak met peper, zout en

• 4 stuks roze kroepoek

citroensap. Doe het mengsel in een spuitzak en leg dit koud weg.

• 1 bakje Crazy Pea

Serveren
Spuit wat afgekoelde kreeftenemulsie op het bord en leg hier een
plakje gefrituurde kalfsborst op, dan weer wat kreeftenemulsie, dan
weer een plakje gefrituurde kalfsborst, weer wat kreeftenemulsie en
tot slot weer een plakje kalfsborst. Leg de gefrituurde roze kroepoek
ernaast en druppel wat balsamicocrème langs de stapelaar. Steek tot
slot wat Crazy Pea in de stapelaar.

7
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Ingrediënten
Tomatenmousse

• 20 gram goudpoeder

Krokantje van Parmezaanse kaas

• 200 gram tomatenvocht
tomatenvocht*

• 5 gram kappa

• 100 gram verse Parmezaanse kaas

• 10 gram gelatinepoeder

• 1 gram witte peper

• 240 milliliter ongezoete slagroom

• 1 gram zout

• zout

Gedroogde tomaat
• 1 tomaat

• witte peper
Sferiﬁcatie van mozzarella
• 900 milliliter water

Garnering

Voor de gouden coating

• 4,56 gram alginaat**

• 100 gram groene pesto

• 7 gram gelatineblad

• 132 gram buffelmozzarella

• 1 bakje bonencress

• 236 milliliter pomodoro passato

• 90 gram mozzarellavocht

• 1 bakje shiso purper

• 59 milliliter water

• 42 gram room

• 1 bakje bali cress

* Voor het tomatenvocht heeft u 1 kilo tomaten nodig. Snijd deze
in parten, bestrooi ze met zout en leg ze onder druk op een zeef.
Laat dit 1 nacht staan en dan vangt u 200 gram tomatenvocht
op voor de mousse.
** Alginaat is een bindmiddel dat gemaakt wordt uit zeewier.
Het hoofdbestanddeel is alginezuur, net als zetmeel.

8
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Newstyle caprese
Bereiding tomatenmousse
Klop de slagroom tot yoghurtdikte. Breng daarna het tomatenvocht

ongeveer 5 minuten staan, zodat het mozzarellamengsel kan stollen.

goed op smaak met peper en zout. Smelt de gelatine en voeg deze

Schep de gestolde mozzarella bolletjes op een zeefje, dompel ze

toe aan het tomatenvocht. Zodra het vocht begint op te stijven,

even in koud water en leg ze apart.

spatel dan de room erdoor. Leg daarna 20 velletjes plasticfolie op het
aanrecht en verdeel daarop de mousse. Vouw de velletjes dicht en
draai ze dicht aan de bovenkant, zodat u een soort balletjes krijgt.
Plaats ze in de vriezer om verder op te laten stijven.

Bereiding gouden coating

Bereiding krokantje van
Parmezaanse kaas
Bekleed een bakplaat met vetvrij papier. Schaaf de Parmezaanse kaas
en verdeel deze over de bakplaat, in een vorm naar wens. Bak de kaas
af in een voorverwarmde oven op 180 °C, tot deze goudbruin is.

Week de gelatine in koud water. Verwarm alle ingrediënten - behalve
de gelatine en kappa - in een pan. Draai het vuur uit, zodra het geheel
kookt. Voeg dan al roerend de gelatine en kappa toe en laat enigszins
afkoelen, maar niet geheel opstijven. Neem nu de tomatenmousse

Bereiding gedroogde tomaten

balletjes uit de vriezer en haal deze voorzichtig uit het plasticfolie.

Snijd de tomaat in plakjes en droog ze in een voorverwarmde oven

Steek er een prikker in, haal ze zorgvuldig door de gelei heen en zet

op 50 °C, totdat ze mooi krokant zijn.

ze weg op een plateau. Garneer tot slot de ballen af met de kroontjes
van tomaten.

Bereiding sferiﬁcatie van mozzarella

Serveren
Trek met de smalle kant van een kwastje 3 strepen groene pesto,

Vermeng het water en de alginaat met een staafmixer en plaats dit

gelijk verdeeld over het bord. Plaats de tomatenmousse balletjes

geheel in de koeling. Pureer dan de mozzarella samen met het vocht

tussen de pesto strepen, en leg de sferische mozzarellabolletjes

en de room en druk dit samen door een zeef. Schep daarna met een

voorzichtig op de pesto strepen. Garneer de borden verder af met de

maatschepje de mozarellapuree in het water met alginaat. Laat dit

cress soorten, gedroogde tomaat en krokante kaaskoekjes.
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Ingrediënten
Tartare

Pastinaakcrème

Truffelpoeder

• 420 verse rundertartaar van goede

• 15 milliliter kookroom

• 30 milliliter truffelolie

kwaliteit

• 85 gram pastinaak

• 50 milliliter olijfolie

• 5 gram boter

• 50 gram malto poeder

Gel van rode wijn

• 15 gram ui

• 100 milliliter rode wijn

• 1 laurierblad

Roggecrunch

• 25 gram sjalot

• peper

• 320 gram roggebrood

• 2 gram knoflook

• zout

• 6 gram suiker

Dubbel gedopte tuinbonen

• 4 gram balsamico

Krokante Parmaham

• 125 gram bouillon

• 2 plakken Parmaham

• 5 gram gelatine

• 100 gram dubbel gedopte tuinbonen
Garnering
• 1 bakje Crazy Pea cress
• 28 jambet blaadjes
• 28 stuks bonenbloesem

10
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Salade tartare met
texturen van bonen
Bereiding gel van rode wijn

Bereiding rogge crunch

Week de gelatine in koud water. Breng alle ingrediënten samen aan

Draai de plakjes roggebrood in een foodprocessor, totdat deze een

de kook en laat het reduceren tot de helft. Roer er dan de geweekte

grof korrelige structuur heeft.

gelatine door en passeer de vloeistof door een zeef. Breng zo nodig
op smaak met peper en zout, giet het mengel uit en laat het goed
opstijven tot een gelei. Haal de gelei door de blender om er een gel

Bereiding dubbel gedopte tuinbonen

van te maken en schep deze over in een spuitzak.
Blancheer de tuinboontjes beetgaar in kokend water met zout. Doe

Bereiding pastinaakcrème
Snijd de ui in fijne blokjes en laat deze met de pastinaak en laurier
gaar koken in wat zout water. Giet het af en pureer dit in een (thermo)

de tuinbonen over in ijswater, zodra ze beetgaar zijn. Verwijder dan
het velletje, zodat u mooie grasgroene halve boontjes overhoudt.

Serveren

blender. Roer hierna de boter en room er doorheen. Wrijf de massa
door een zeef breng op smaak met peper en zout.

Dresseer de roggecrunch op het bord. Vorm van de rauwe rundertartaar 4 bolletjes en leg deze op de roggecrunch. Spuit hiernaast

Bereiding krokante Parmaham

de pastinaakcrème en gel van rode wijn. Steek nu de krokante ham
erachter samen met de garnering en hierachter de dubbel gedopte
tuinboontjes. Als laatste voegt u het truffelpoeder toe.

Bak de plakken Parmaham op een bakplaatje met vetvrij papier af op
180 °C, totdat ze krokant zijn en laat ze daarna afkoelen.

Bereiding truffelpoeder
Meng de truffelolie met het malto poeder en breng het op smaak
met peper en zout.

11
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Tapas new style 2013
Ingrediënten

Chorizopoeder

Gerookte zalmﬁlet

• 200 gram chorizo

• 200 gram gerookte zalm, aan 1 stuk

Crème

Inktvisgoud

• 150 gram room

• 2 inktvis tubes

• 80 gram crème fraîche

• peper

• 1 teen knoflook

• zout

• chorizopoeder
• zout

Krokante Parmaham

• peper

• 2 plakken Parmaham

Olijfoliepoeder

Garnering

• 20 gram olijfolie

• 1 vel nori

• 10 gram malto poeder

• 1 bakje Crazy Pea
• 1 bakje shiso purper

Lardon met ossenhaas

• 1 bakje citrus cress

• 150 gram lardonspek
• 200 gram ossenhaas

Extra mediterrane toevoeging:
olijven sponscake

Rode paprikagelei

• 200 gram eiwit

• 3 gram agar-agar

• 75 gram suiker

• 1 gram groentebouillonpoeder

• 75 gram eidooier

• 185 gram rode paprika

• 15 gram zwarte olijven

• 20 milliliter water

13
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Bereiding chorizopoeder
Snijd de chorizo in plakken en leg deze op een plaatje. Leg het plaatje
ongeveer 8 minuten in een voorverwarmde oven van 180 °C. Giet
daarna het vet af en bewaar dit. Laat het vlees afkoelen en draai het
daarna tot poeder in een foodprocessor.

Bereiding crème
Draai alle ingrediënten in een blender tot de massa bijna stijf is.
Voeg dan wat van het chorizopoeder toe, maar houd tevens wat
achter voor de garnering. Voeg voor de kleur en smaak wat van het
chorizovet toe. Doe het mengsel in een spuitzak doen en leg deze in
de koelkast.

Bereiding olijfoliepoeder
Weeg de malto af en doe het in een RVS schaal. Roer met een garde
door de malto en voeg er druppelsgewijs de olijfolie aan toe. Blijf
roeren, totdat alle olie is opgenomen en het olijfoliepoeder is klaar.

Bereiding lardon met ossenhaas
Snijd dunne plakken van 3 millimeter dik van de lardon spek en
plakken van 4 millimeter dik van de ossenhaas. Leg dan een stuk
plasticfolie op het aanrecht en leg er een plak ossenhaas op.
Hier bovenop legt u een plak lardon spek. Herhaal dit 4 keer. Pak het

14
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Tapas new style 2013
Bereiding krokante Parmaham
stapeltje strak in met het plasticfolie en vries het in. Snijd er vlak voor

Bak de plakken Parmaham op een plaat met vetvrij papier af in een

het serveren overdwars dunne plakjes van op een snijmachine.

voorverwarmde oven op 180 °C, totdat ze krokant zijn en laat ze
daarna afkoelen.

Bereiding rode paprikagelei
Grill de paprika en draai deze met alle overige ingrediënten fijn in
een foodprocessor. Breng het mengsel daarna aan de kook in een
steelpan en giet het dan uit op een bakplaat. Zet het weg in de
koeling om op te laten stijven. Nadat de gelei gehard is, kunt u deze
in rondjes uitsteken.

Extra Mediterrane toevoeging:
Bereiding olijven sponscake
Snijd de zwarte olijven zeer fijn. Voeg daarna alle ingrediënten samen,
doe de massa in een sifon en breng deze op druk met 4 gaspatronen.
Schud de sifon goed laat deze daarna even rusten. Spuit daarna de
massa in papieren koffiebekertjes en laat deze 30 seconden garen in

Bereiding gerookte zalmﬁlet
Snijd de zalm in vierkantjes van ½ bij ½ centimeter.

Bereiding inktvisgoud
Maak de inktvis schoon en steek er daarna voorzichtig aan de onder-

een magnetron op 850 watt.

Serveren
Spuit de chorizocrème in een ‘S’ vorm op het bord en verdeel nu
het worstpoeder, zalmfilet, krokante ham, nori, paprikagelei, inktvis,
sponscake en de cress soorten op het bord.

zijde een paletmes in. Snijd er dan met een scherp mes aan één kant
een ruitmotief in. Haal de inktvis nu door de bloem en breng op
smaak met zout en peper. Frituur de inktvis gedurende 30 seconden
in olie van 170 °C en snijd tot slot de gefrituurde inktvistubes in vier
stukjes, zodat u totaal 8 stukjes heeft.

15
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Ingrediënten
Tomatenkelken

Paprika brunoise

• 6 kilo tomaten

• 72 gram uien

• 4 ballonnen

• 4 gram zout

• stikstof

• 1 oranje paprika
Gefrituurde uienringen

Komkommerspaghetti

• 10 gram bloem

• 1 komkommer

• 130 gram uien

• 112 gram komkommer

Rode paprikagelei

Garnering

• 80 gram rode paprika

• 3 gram agar-agar

• diverse soorten

• 1 gram witte peper

• 1 gram groentebouillonpoeder

• 4 gram worcestersaus

• 185 gram (rode) paprika

• 2 gram tabasco

• 20 gram water

Gazpacho
• 8 gram knoflookpulp

cress naar keuze
• droogijs

• 640 gram tomatenblokjes

16
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Gazpacho antartic
Bereiding tomatenkelken

Bereiding rode paprikagelei

Snijd de tomaten in kwarten, strooi er zout over en zet ze onder

Grill de paprika en draai deze met alle overige ingrediënten fijn in

druk weg. Na een nacht is het heldere vocht eruit gelopen. Giet dit

een foodprocessor. Breng het mengsel daarna aan de kook in een

vocht in een spuitflesje. Blaas een ballon op en steek het spuitflesje

steelpan en giet het dan uit op een bakplaat. Zet het weg in de

in het blaastuitje van de ballon. Spuit wat van het tomatenvocht in

koeling om op te laten stijven. Nadat de gelei gehard is, snijdt u deze

de ballon. Laat tijdens het vullen een klein beetje lucht uit de ballon

in vierkantjes.

ontsnappen, anders krijg je er geen vocht aan toegevoegd. Zorg er
wel voor dat er voldoende lucht in blijft. Knoop de ballon dicht en
draai de ballon al draaiend in de koude stikstof, net zolang totdat je

Bereiding paprika brunoise

een halve bol hebt. Haal de ballon uit de stikstof, prik deze voorzichtig
lek en verwijder het plastic, zodat je een bevroren kelk van tomaten-

Snijd de rode paprika in mooie brunoise van 1½ bij 1½ centimeter

vocht overhoudt. Bewaar de kelk in de vriezer.

Bereiding gazpacho

Bereiding gefrituurde uienringen
Haal de uienringen door de bloem en frituur ze kort op 180 °C

Neem de ui, paprika en komkommer en draai deze in een blender tot
een glad papje. Meng de tomatenblokjes met de knoflook, worcestersaus, peper, zout en tabasco goed door elkaar. Voeg het mengsel

Serveren

nu bij het komkommerpapje en draai het geheel nogmaals fijn in een
blender.

Garneer de rand van het bord met de komkommerspaghetti, paprikagelei, paprika brunoise, gefrituurde uienringen en cress soorten. Leg

Bereiding komkommerspaghetti

in het midden van het bord het droogijs. Vul direct hierna de kelk
met gazpacho en giet wat warm water over het droogijs. Zet de
gevulde kelk op het droogijs en serveer direct.

Snijd de komkommer met een spaghetti snijder en vorm het rond
een aanzetstaal.

17
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* Blue Ocean is de bloem van de plant die ook de Oyster Leaves levert. De decoratieve
bloemen kleuren van roze naar lavendelblauw. De smaak begint enigszins zoetig
om daarna over te gaan in de ziltige smaak van oesters. In combinatie met visgerechten is het een interessante aanvulling op de ingrediënten die gebruikt
kunnen worden.
** Gluco is een mix van 2 calciumzouten (calciumgluconaat en calciumlactaat),
die u in calciumrijke producten vindt.
*** Xantana is gewonnen uit de fermentatie van tarwe met de bacterie (xanthomonas
campestris), die wordt gevonden in kool.
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Al het goede van de zee
Ingrediënten
Gepekelde zalmﬁlet

Gedroogde tonijn

Avocadocrème

• 4300 gram zout

• 300 gram sushitonijn

• 4 eidooiers

• 400 gram suiker

• Schil van 1 grapefruit, aan 1 stuk

• 3 deciliter olie

• 20 gram peperbollen

• verse gember

• 1 rijpe avocado
• 1 limoen

• 25 gram dille
• 200 gram zalmfilet

Tonijnmarinade

• 50 gram whisky

• 300 gram water

Mangodooier (sferiﬁcatie)

• 450 gram suiker

• 600 gram water

Krokante nori

• 60 gram sojasaus

• 3 gram alginaat

• 2 norivellen

• 135 gram vissaus

• 160 gram mangocoulis

• 1 liter olie

• 30 gram gember

• 3,2 gram gluco**

• 2 gram zeezout

• 12 gram korianderzaad

• 0,8 gram xantana***

• 75 gram limoengras
Citroenmayonaise

• 18 gram gedroogde peper, aan 1 stuk

Wasabischuim

• 60 gram mayonaise

• 21 gram witte wijn azijn

• 65 gram eidooier

• 1 citroen

• 90 gram limoensap

• 130 gram heel ei

• peper

• 1 limoen

• 180 gram zonnebloemolie

• zout

• 30 gram gembersiroop

• 50 gram olijfolie

• 35 gram verse koriander

• 20 gram sesamolie

Kruidentuintje

• 6 gram zout

• 2 gram Blue Ocean*

Sesam mix

• 6 gram wasabi

• 2 gram shiso purper

• 25 gram witte sesam

• 4 gram yuzu

• 2 gram Crazy Pea

• 25 gram zwarte sesam
Garnering

• 2 gram cresabi bladeren
• 2 gram citra bladeren
Zeewierpoeder
• 2 norivellen

Kreeftsalade

• 2 gram salty leaves

• 1 kreeft

• 2 gram pastiz tops

• 1 Granny Smith appel

• 2 gram bonenbloesem
• 1 bakje wakame

19
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Bereiding kruidentuintje
Knip de shiso purper, de citra bladerenen vermeng deze met de
cress soorten.

Bereiding zeewierpoeder
Scheur de velletjes nori en hak deze fijn in de thermo blender.

Bereiding gepekelde zalmﬁlet

Bereiding gedroogde tonijn

Meng het zout, suiker, peperbollen en gehakte dille door elkaar en
stort de helft van het mengsel in een bak. Leg hier de zalm op en bedek

Doe het water, suiker, sojasaus, vissaus, gember, koriander, limoengras,

deze met de rest van het mengsel, zodat de zalm compleet bedekt is.

chili en wijnazijn in een pan en verhit het geheel tot het kookpunt.

Sprenkel er nu de whisky over en laat het geheel 24 uur pekelen. Haal

Haal de pan van het vuur en laat deze 30 minuten staan. Voeg nu het

nu het zoutmengsel van de zalm, draai deze om en bedek opnieuw

limoensap, limoenrasp, gembersiroop, en verse koriander toe en laat

met het zoutmengsel. Laat het geheel wederom 24 uur pekelen. Spoel

verder afkoelen. Snijd de tonijn in 15 centimeter lange repen van 8 bij

de zalm daarna goed af en leg apart.

8 millimeter, leg deze in de koude marinade en laat ze 2 uur staan. Haal
de tonijn dan uit de marinade en spoel deze af met koud water. Leg de

Bereiding krokante nori

tonijnstrips op vetvrij papier en droog ze ongeveer 2 uur in een voorverwarmde oven op 54 °C. Zorg ervoor dat de tonijn strips mooi droog
zijn en bewaar ze in een luchtdichte bak.

Knip de nori in een gewenste vorm en frituur deze 30 tot 60 seconden
in wat olie op 170 °C. Laat even uitlekken op keukenpapier en bestrooi
met een beetje zout.

Bereiding citroenmayonaise

Bereiding kreeftsalade
Kook de kreeft in 6 minuten gaar en laat deze afkoelen. Maak de kreeft
schoon en spoel deze uit. Snijd de kreeft in grove brunoise, vermeng
deze met de julienne gesneden Granny Smith. Voeg de avocado crème

Rasp de schil van de citroen en pers deze dan uit. Meng de citroenrasp

toe en maak af met peper en zout.

samen met de mayonaise en voeg naar smaak het citroensap toe.

20
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Al het goede van de zee
Bereiding grapefruitzestes

Bereiding mangodooier (sferiﬁcatie)

Maak van de schil mooie lange zestes van ongeveer 12 centimeter

Vermeng het water en de alginaat met een staafmixer en plaats dit in

lang. Doe nu het water met de suiker in een pan en breng dit aan de

de koeling. Vermeng de mango coulis en de gluco** met een staaf-

kook. Haal de pan van het vuur, voeg de zestes toe en laat het geheel

mixer en voeg de xantana*** toe. Schep met een maatschepje wat

afkoelen. Bewaar de zestes in het vocht.

mangomengsel in het water met de alginaat, en laat dit ongeveer
3 minuten staan, zodat de ‘dooiers’ kunnen stollen. Schep de gestolde

Bereiding gember
Maak de gember schoon en snijd deze in flinterdunne plakjes.

Bereiding sesam mix

mangodooiers op een zeefje, dompel ze even in koud water en leg ze
op een dienblad met folie eronder in de koeling.

Bereiding wasabischuim
Meng alle ingrediënten goed door elkaar. Giet het mengsel in een sifon
en breng deze op druk met twee gaspatronen. Zet de sifon in warm

Rooster de sesamzaadjes zachtjes in een droge bakpan en leg ze apart.

water tot maximaal 55 °C tot gebruik.

Samenstelling tonijn, grapefruitzestes,
gember en sesam mix

Serveren

Besmeer de tonijnstrips met de overgebleven marinade. Strooi er nu

over het bord, en trek er strepen door met de achterkant van een lepel.

wat sesam mix overheen, behalve de laatste 2,5 centimeter. Plak op het

Dresseer hierlangs de kreeftensalade met daarop de mangodooier.

laatste stukje met behulp van de marinade 1 dunne plak gember en

Leg aan de andere wat wakame op het bord en plaats hier de dun

3 mooie blaadjes limoengras. Draai nu de grapefruitzestes er omheen.

getrancheerde zalm en wat bean blossoms op. Spuit wat

Plaats een glas midden op het bord. Trek een streep zeewierpoeder

wasabischuim in het glas en steek hier samengestelde
tonijnstrips in. Maak het bord af met de krokante nori

Bereiding avocadocrème

en garneer met salty leaves en pastiz tops.

Maak de avocado schoon, doe deze in een blender en draai glad. Voeg
nu de eidooiers, peper en zout en een klein teentje knoflook toe. Draai
dit op en voeg druppelsgewijs de olie toe tot een mooie gladde crème.
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Hertenfilet met stoofperengelei
Ingrediënten
Hertenhaas

Vulling van de hertenpeper

Stoofperengelei

• 600 gram hertenhaas

• 100 gram champignons

• 750 gram stoofpeertjes

• 40 gram gesnipperde ui

• 350 gram water

Puree

• 1 laurierblad

• 250 gram rode wijn

• 320 gram aardappelen

• 3 kruidnagels

• 100 gram suiker

• 80 milliliter halfvolle melk

• 100 gram jus de veau

• 1 gram gemalen kaneel

• 20 gram boter

• 50 gram room

• 7,9 gram zetmeel

• witte peper

• 30 gram boter

• 17 gram agar-agar

Espuma

Hertenworstpoeder

• 400 gram knolselderij, in brunoise

• 300 gram gedroogde hertenworst

• zout
Hertenpeper
• 250 gram hertenvlees

gesneden

• 40 gram malto poeder
• 10 gram truffelolie

• 10 gram margarine

• 135 gram aardappel, in brunoise gesneden

• 100 milliliter rode wijn

• 135 gram melk

• 100 milliliter bouillon

• 1/5 teen knoflook

Saus

• 10 gram maïzena

• 1 gram truffeltapenade

• 300 milliliter jus de veau

• 5 gram citroensap

• peper

• 200 milliliter vocht van de hertenpeper

• 30 gram pruimenjam

• zout

• 50 gram champignons

• 30 gram veenbessencompote

• 3 blaadjes foelie

• 1 pakje panko
• peper

Garnering

• zout

• 4 takjes anijsbloesem

• zeezout
• tijm
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Bereiding hertenhaas
Bak de hertenhaas rondom bruin in wat boter en laat deze rusten in

peper en tijm over. Schenk nu de wijn en de bouillon erbij en laat alles

een oven op 70 °C. Het vlees dient mooi rosé te blijven.

zachtjes koken tot het vlees goed gaar is. Bind dan het vocht af met
de maïzena en breng het geheel op smaak met pruimenjam en veen-

Bereiding puree
Kook de aardappels gaar en stoom ze droog. Zet een pan met de

bessencompote. Verwijder de kruidnagels vóór verder gebruik.

Bereiding rol van hertenpeper

melk op het vuur en verwarm deze. Doe de gekookte aardappelen
in een RVS schaal. Klop deze los en voeg dan al roerend warme melk

Strijk de aardappelpuree uit op een stuk plasticfolie, ongeveer ½

toe, totdat de gewenste dikte bereikt is. Breng op smaak met peper

centimeter dik. Leg hierop de hertenpeper die wat fijn gesneden is

en zout.

en rol de folie strak op zodat de vulling in het midden ligt. Dit geheel
goed laten opstijven en in porties snijden. Wentel daarna de porties

Bereiding hertenpeper

achtereenvolgens door wat bloem, eigeel en panko. Frituur de
porties voor het serveren even in olie op 180 °C, en breng op smaak
met wat zeezout.

Snijd het vlees in reepjes en schroei deze in een pan aan. Bak de
fijngesneden ingrediënten voor de vulling even mee en strooi er zout,

24
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Hertenfilet met stoofperengelei
Bereiding espuma

Bereiding saus

Kook de knolselderij en aardappel gaar en draai deze samen fijn in

Verhit het vocht van de hertenpeper samen met de jus de veau in een

een blender. Doe dit niet te lang anders wordt de aardappel taai.

pan op middelhoog vuur. Voeg dan de blaadjes foelie toe en laat het

Breng op smaak met peper en zout en wrijf de massa door een zeef.

geheel goed doortrekken. Passeer de saus door een zeef en bind af

Vul een sifon met het gezeefde mengsel, breng deze op druk met 2

indien nodig. Snijd de champignons in brunoise en voeg deze voor

gaspatronen en zet warm weg voor gebruik.

het serveren toe aan de saus.

Bereiding stoofperengelei

Serveren

Kook de stoofperen met het water, rode wijn, suiker en de gemalen

Trancheer de hertenhaas in mooie, gelijke plakken. Steek de gelei uit

kaneel. Draai de peren samen met een gedeelte van het vocht fijn in

en leg deze op het bord. Plaats hiernaast het gefrituurde hertenpeper

een blender en breng de massa daarna opnieuw aan de kook. Voeg

kroketje en daarnaast de getrancheerde hertenhaas. Dresseer nu de

per 100 gram perenmassa 17 gram agar-agar toe en laat dit samen 1

saus erover, spuit als laatste de espuma erbij en steek hier wat anijs-

minuut doorkoken. Giet de massa daarna uit in een platte bak tot

bloesem in.

1 centimeter hoogte. Laat het opstijven in de koelkast en steek er dan
rondjes uit.

Bereiding hertenworstpoeder
Snijd de gedroogde hertenworst in plakjes en droog deze ongeveer
8 minuten in een voorverwarmde oven op 80 °C. Vermaal de plakken vervolgens in een blender tot poeder en breng dit op smaak met
peper en zout. Meng het geheel nu met het malto poeder en wat
truffelolie tot een fijn poeder.
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Ingrediënten
Sukade
• 500 gram sukade, aan 1 stuk
Honingmeloen
• 1 honingmeloen
Limoencrisps
• 210 gram suiker
• 20 gram eiwit
• 2,5 gram zout
• 5 gram yoghurt acid
• 15 gram citroensap
• 3 druppels limoenolie
Komkommer
• 1 komkommer
Sojapudding
• 4 gram agar-agar
• 250 gram zoete sojasaus
Garnering
• 1 bosje koriander
• roze peperkorrels
• 1 bakje shiso purper
• 1 bakje limoen cress
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East meets West
Bereiding sucade

Bereiding komkommer

Snijd de sucade in stukken, bak deze rondom bruin en laat het vlees

Snijd de uiteinden van de komkommer weg en schil de komkommer.

daarna 15 minten rusten. Voor het uitserveren gaart u de sucade

Snijd daarna op de snijmachine lange plakken van 2 milimeter dik en

op een temperatuur van 80 °C tot medium/rood. Laat het rustig

leg ze tijdelijk in de koeling.

afgedekt staan. Tot slot snijdt u het vlees in mooie plakjes van 1,5
centimeter dik.

Bereiding honingmeloen

Bereiding sojapudding
Voeg de agar-agar en 125 gram sojasaus samen in een pan en verhit
dit tot het kookpunt. Laat het mengsel nog 1 minuut doorkoken, haal

Schil de meloen en snijd deze doormidden. Snijd er nu gelijke

van het vuur en voeg 125 gram koude sojasaus toe. Roer het geheel

plakken van 2 milimeter dikte van. Daarna snijdt u deze stukken in

goed door en laat het dan een nacht in de koeling staan. Doe het

gelijke delen van 2 bij 3 centimer, 2 milimeter dik. Per bord heeft u 20

mengsel de volgende dag een blender en pureer het tot een gladde,

plakjes meloen nodig.

dikke saus. Voeg er eventueel nog wat sojasaus toe om een mooie
gladde saus te krijgen. Schenk het geheel dan in een spuitflesje en

Bereiding limoencrisps
Voeg alle ingrediënten bijeen en klop alles stevig op, totdat het wit

zet het apart.

Serveren

is. Smeer het mengsel nu uit op een stuk vetvrij papier en leg er weer
vetvrij papier overheen. Rol het nu uit tot gelijke dikte en droog het

Leg de meloenplakjes dakpansgewijs op het bord. Leg daar de

ongeveer 12 minuten in een voorverwarmde oven op 49 °C.

getrancheerde sukade in tegengestelde richting dakpansgewijs
bovenop. Leg er nu twee mooie plakken komkommer bovenop en
spuit hier de soyapudding overheen. Sluit aan het uiteinde van 1 kant
af met de soyapudding, en dresseer hier nu de krokante limoencrisps
op. Garneer het geheel af met koriander, limoen cress, shiso purper
en roze peperkorrels.
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Limoen- en yoghurtboom
Ingrediënten
Gevriesdroogde limoen, frambozen en yoghurt

Bereiding gevriesdroogde
limoen en yoghurt

• 14 gram gevriesdroogde yoghurt

Verpulver de gevriesdroogde yoghurt tot poeder en snijd de

• 4 gram gevriesdroogde frambozen

gevriesdroogde framboos en limoen fijn.

• 10 gram gevriesdroogde limoen
Suikerspin
• 50 gram suiker

Bereiding suikerspin
Strooi per keer 8 gram suiker in de suikerspinautomaat. Zodra deze

Boom

spint haalt u de suikerspin er voorzichtig en maakt u er mooie

• 4 mooie takken met veel vertakkingen

ballen van met een diameter van ongeveer 2,5 centimeter. Bestrooi

• 1 mooie glazen pot

daarna de suikerspinballen met het yoghurtpoeder en hierna met de

• 1 kilo bruine basterdsuiker

fijngesneden framboos en de limoen.

• 1 kilo rietsuiker
• 1 kilo witte basterdsuiker

Serveren
Vul de glazen pot met 3 lagen suiker, kleur voor kleur. Steek de takken
hierin en verdeel de besprenkelde suikerspinballen over de takken.
Het geheel kunt u zo op tafel presenteren.
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Tafel dessert
Ingrediënten
Yoghurt- chocoladeblokjes

Crumble van hazelnoten

• 200 gram witte chocolade

• 250 gram bloem

• 15 gram yoghurt poeder

• 200 gram hazelnoten

• 0,3 gram citroenzuur

• 5 gram zout

• 10 gram gedroogde framboos

• 150 gram boter
• 100 gram suiker

Yoghurtbiscuit

• 5 gram kaneel

• 300 gram eiwit
• 60 gram castorsuiker

Stikstofschuim van vanillemousse

• 60 gram verpoederde amandelen

• 0,170 gram room

• 20 gram bloem

• 0,230 gram suikerkristal

• 60 gram yoghurtpoeder

• 0,004 gram vanillestokjes
• stikstof

Sferische zwarte bessen
Garnering
Alginaatbad

• 1 bakje frambozen

• 1500 gram water

• 1 bakje bramen

• 7,5 gram algin
Zwarte bessenmengsel
• 100 gram water
• 9 gram gluco
• 0,9 gram xantana
• 200 gram zwarte bessencoulis
• 0,5 liter zwarte bessensap
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Bereiding yoghurt- chocoladeblokjes

Bereiding sferische zwarte bessen

Smelt de chocolade in ongeveer 4 minuten in een magnetron op 350

Alginaat bad

watt. Voeg nu de rest van de ingrediënten toe, vorm deze naar eigen

Voeg de algin toe aan het water, meng het goed door elkaar in een

wens op een plaat of in vormpjes en laat dit uitharden.

blender en laat het mengsel 1 nacht rusten.

Bereiding yoghurtbiscuit

Zwarte bessenmengsel
Vermeng het water met de gluco en xantana en laat het mengsel
rusten, zodat de lucht eruit is. Voeg nu de zwarte bessencoulis toe.

Meng alle ingrediënten samen in een blender. Doe het mengsel in
een sifon en breng deze op druk met drie gaspatronen. Spuit het

Sferificatie

mengsel in plastic bekertjes waarin drie kleine sneetjes zijn gemaakt.

Vorm met een lepel balletjes en laat deze in het alginaatbad glijden.

Verwarm dit ongeveer 30 seconden in een magnetron op 900 watt.

Laat ze ongeveer 30 seconden liggen, voordat u ze eruit haalt. Bewaar

Haal de biscuits voorzichtig uit de bekertjes.

de balletjes in zwarte bessen sap.
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Hertenfilet met stoofperengelei
Bereiding crumble van hazelnoten

Serveren

Vermaal alle benodigdheden in een blender tot een grove, kruimelige

Dresseer de sferische zwarte bessen aan de ene kant van een bord

structuur, strooi het uit op een siliconen matje en bak het in een voor-

en leg hier tegenover de yoghurtbiscuit. Giet in het midden van het

verwarmde oven op 180 °C tot het goudbruin is. Laat afkoelen en

bord wat van de saus met hierop de notencrumble en leg daar als

vermaal vervolgens opnieuw in een blender, kort voor grove crumble

laatste wat van het vanilleschuim op. Serveer direct.

en iets langer voor poeder.

Bereiding stikstofschuim
van vanillemousse
Vanillemousse
Zet het water met de suiker en het opengesneden vanillestokje op
het vuur. Laat ongeveer 2 minuten koken tot de siroop licht verkleurt.
Laat afkoelen, schraap het merg uit het vanillestokje en doe dit terug
in het mengsel. Voeg de slagroom toe, giet het geheel in een sifon en
breng deze direct op druk met 2 gaspatronen.
Stikstofschuim
Spuit het vanilleschuim in een vorm en laat de vorm in de stikstof
zakken, totdat deze onder staat en geheel bevroren is. Haal nu het
schuim uit de vorm en bewaar het in de vriezer.
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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.
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