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naam Ramon Jorge Otto
geboortedatum 22 april 1978
functie Culinair Opstartmanager
nieuwe locaties bij Hutten
ervaring o.a. Golfbaan De Lage Vuursche,
Bijleveld Cuisiniers, Culinair Wonder Groep
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Ingrediënten
Arancini (8-10 balletjes)
• 200 gram risottorijst
• 1 gesnipperd ui
• 50 gram roomboter
• 40 gram geraspte Parmezaanse kaas
• 50 gram mozzarella, in kleine blokjes
• 1 laurierblaadje
• 800 milliliter groentebouillon
• 2 eiwitten
• 100 gram panko broodkruim
• 2 theelepels truffelolie
• 2 eetlepels sherryazijn
• 2 theelepels knoflookpuree
• 8-10 kwarteleitjes (alleen het eigeel)
Salsa verde
• 2 tenen knoflook
• 2 eetlepels kappertjes
• 2 eetlepels augurkjes
• 6 ansjovis filets
• 1 handvol peterselie blaadjes
• 1 handvol muntblaadjes
• 1 handvol basilicumblaadjes
• 1 eetlepel grove mosterd
• 3 eetlepels rode wijnazijn
• 10 eetlepels olijfolie
• zout
• peper

6
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Arancini gevuld met
kwartelei en salsa verde

Bereiding arancini

Bereiding salsa verde

Verhit de boter in een pan en fruit de ui zachtjes gaar met wat zout

Hak de knoflook, kappertjes, augurkjes, ansjovisfilets, peterselie, munt

en peper. Doe de risottorijst en laurier erbij en laat ongeveer twee

en basilicum zeer fijn met een mes. Meng met de olijfolie, azijn en

minuten meefruiten. Giet de bouillon er nu in kleine hoeveelheden

mosterd en breng eventueel op smaak met zout en peper.

bij en wacht telkens tot de bouillon is opgenomen, voordat u er
weer bouillon bijgiet. Herhaal dit net zolang tot de bouillon op is en
de rijst gaar en plakkerig is. Verwijder nu het laurierblad en voeg de

Serveren

mozzarella, parmezaanse kaas, truffelolie en sherryazijn toe. Meng
alles goed en laat afkoelen in de koelkast. Vorm met een ijslepel 16-

Dien de gefrituurde balletjes op met de salsa verde. Als u de balletjes

20 halve balletjes van het afgekoelde rijstmengsel. Druk in de ene

een klein beetje insnijdt loopt het eigeel er mooi uit.

helft van de vormpjes een kuiltje en giet daarin heel voorzichtig een
kwartel eidooier. Zorg ervoor dat de dooier niet stuk gaat. Plak er nu
de andere helft op, zodat een balletje ontstaat. Herhaal dit proces
tot u 8-10 gevulde balletjes heeft. Haal de balletjes achtereenvolgens door het eiwit en de panko. Herhaal dit, zodat een stevige korst
ontstaat. Frituur de arancini 4-5 minuten in olie op 180 °C, totdat ze
mooi goudbruin en krokant zijn.
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Ingrediënten
Carpaccio
• 300 gram ossenhaas
• 3 gram korianderzaad
• 7 gram zwarte peperkorrels
• 15 gram grof zeezout
• 30 gram bruine basterdsuiker
• 1 eetlepel druivenpitolie
Bietjes
• 2 jonge bietjes
• 1 sjalot gesnipperd
• sap van een ½ citroen
• 4 eetlepels olijfolie
• peper
• zout
Tomaatjes
• 6-8 cherrytomaatjes
• 2 eetlepels olijfolie
• 1 teentje knoflook
• 1 takje oregano
• 1 takje rozemarijn
• grof zeezout

8
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Gesuikerde carpaccio
met rode biet, citroen en
zacht geroosterde tomaatjes
Bereiding carpaccio

Bereiding tomaatjes

Kneus de korianderzaadjes en zwarte peper in een vijzel. Brand

Halveer de cherrytomaatjes en leg ze in een ovenschaal. Snijd de

ze daarna in een pan met de olijfolie tot het geurt. Meng dit door

knoflook in dunne plakjes en leg deze op de tomaatjes. Pluk wat

het zeezout en de suiker, wrijf het mengsel over de ossenhaas, en

oreganoblaadjes en rozemarijn en leg deze op de tomaatjes. Druppel

bewaar de rest. Wikkel de ossenhaas strak in plasticfolie en leg

er wat olijfolie overheen en bestrooi met zeezout. Gaar de tomaatjes

deze een nacht in de koeling. Wrijf de ossenhaas de volgende dag

ongeveer 8 minuten in een voorverwarmde oven op 120 °C.

nogmaals in met de rest van het kruidenmengsel en laat nog een dag
rusten in de koelkast. Veeg de marinade en vocht zoveel mogelijk van
de ossenhaas voor u gaat serveren, snijd deze in zo dun mogelijke

Serveren

plakjes en serveer direct.
Verdeel de plakjes ossenhaas op een bord en verdeel er wat bietjes

Bereiding bietjes

en tomaatjes overheen. Eventueel kunt u er wat Parmezaanse kaas
bij serveren.

Was de bietjes en smeer ze (ongeschild) in met olijfolie. Pof de bietjes
20 tot 25 minuten in een voorverwarmde oven op 220 °C gaar en laat
ze afkoelen. Pel de schil van de bietjes af en snijd ze gelijke blokjes.
Marineer ze met de sjalot, olijfolie en citroensap en beng op smaak
met zout en peper.

9
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Ingrediënten
Rouille

Bouillon
• 2 kilo kreeft, kop en karkas

• 12 draadjes saffraan

• 2 sneetjes witbrood

• 2 sjalotjes

• 1 laurierblaadje

• 3 tenen knoflook
• 1 Spaans pepertje

• 2 eetlepels knoflookpuree
• 4 takjes tijm

Bouillabaisse vulling

• 1 theelepel paprikapoeder

• 250 gram gepelde tomaten (uit blik)

• 200 gram aardappel

• 1 theelepel saffraanpoeder

• 100 milliliter cognac

• 100 gram prei

• 1 eetlepel tomatenpuree

• 1 fles droge witte wijn

• 100 gram bospeen

• 3 eetlepels olijfolie

• zout

• 50 gram zeekraal

• peper

• 200 gram kabeljauw

Overig

• 200 gram gamba

1 Frans landbrood

Clariﬁque

• 200 gram mosselen

• 100 gram eiwit

• 200 gram inktvistubes

• 200 gram bouquet van wortel, prei,
knolselderij, ui en bleekselderij

10
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Heldere bouillabaisse
met Frans landbrood
en rouille
Bereiding bouillon
Hak de kreeft in stukken en bak deze in de pan flink aan. Voeg dan de
sjalotten, knoflook, tomaten en tijm toe en laat nog even meebakken. Giet de cognac erover en laat de alcohol verdampen. Giet daarna
de witte wijn erbij en laat ongeveer 45 minuten zachtjes doorkoken.
Zeef de bouillon door een passeerdoek en laat afkoelen.

steeltje en zaadjes van het Spaanse pepertje en snij het fijn. Voeg de
overige ingrediënten toe. Mix alles tot een gladde pasta en doe over

Bereiding clariﬁque
Meng de eiwitten met het bouquet, saffraan en laurier in een

in een schaaltje.

Bereiding vulling

pan. Giet hierop de koude bouillon. Breng de bouillon op laag vuur
langzaam naar de kook. De eiwitten zullen gaar worden en als een

Snijd de kabeljauw, gamba’s en inktvis in mooie stukjes en pocheer

koek op de bouillon gaan drijven. Schep de koek van de bouillon en

deze in de bouillon. Kook de mosselen apart. Snijd de wortel,

passeer nogmaals door een doek. Breng op smaak met zout en even-

aardappel, prei en zeekraal in mooie stukjes en blancheer deze

tueel peper.

daarna beetgaar.

Bereiding rouille

Serveren

Haal de korstjes van de sneetjes witbrood en verkruimel ze in de kom

Doe alle ingrediënten in een verwarmd bord en giet hierover lang-

van de keukenmachine. Pers er de teentjes knoflook bij uit. Verwijder

zaam de bouillon. Serveer met de rouille en het Franse landbrood.

11
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Soepje van waterkers,
aardappel, wilde
spinazie, Limoncello
en langoustine
Ingrediënten

Bereiding

Soep

Smelt de boter in een pan. Doe de uien, aardappelen en knoflook

• 600-700 gram kruimige aardappelen,

hierin en laat deze in de pan met gesloten deksel zachtjes 10

in kleine stukjes gesneden

minuten smoren. Giet er vervolgens de bouillon op en laat 20

• 2 gesnipperde uien

minuten zachtjes doorkoken. Doe ondertussen één bosje waterkers

• 2 tenen fijngehakte knoflook

met de spinazie en een scheut water in een keukenmachine. Pureer

• 50 gram roomboter

het helemaal glad. Pel de langoustines en bak deze in een hete pan

• 1 liter groentebouillon

met wat olijfolie om en om gaar. Als de aardappels gaar zijn pureer

• 150 milliliter kookroom

deze dan met een staafmixer fijn in de bouillon. Voeg nu de kook-

• 2 bosjes waterkers

room, het spinazie- waterkersmengsel, de limoncello, citroensap en

• 100 gram spinazie

citroenrasp toe. Breng op smaak met zout en peper. Als de soep te dik

• 100 milliliter Limoncello

is kunt u er een klein scheutje water bijgieten.

• rasp van ½ citroen
• sap van 1 citroen
• 12 verse langoustines

Serveren

• 2 eetlepels olijfolie
• zout

Verdeel de langoustines in het midden over voorverwarmde diepe

• peper

borden en verdeel er wat blaadjes waterkers over. Giet hier voorzichtig de hete soep bij.

13
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Zeewolf gewikkeld in pancetta
geserveerd met venusschelpen,
cantharel, kalfsjus
en een limoensabayon
Ingrediënten

Zeewolf
• 400 gram zeewolf

• 80 gram gesmolten boter

• 200 gram pancetta

• sap van 1 limoen

• 2 eetlepels olijfolie

• zout
• peper

Kalfsjus
• 1 kilo kalfsbotten

Venusschelpen

• 200 gram ui

• 200 gram vlees van venusschelpen vlees

• 200 gram prei

• 1 gesnipperd ui

• 200 gram wortel

• 1 teen gehakte knoflook

• 50 gram bleekselderij

• 2 eetlepels olijfolie

• 3 tenen knoflook

• ½ rode peper, fijngesneden

• 500 gram tomaten
• 1 laurierblad

en zonder zaadjes
•1 handvol fijngehakte peterselieblaadjes

• 1 flink takje tijm
• 1 klein foelieblaadje

Cantharellen

• 3 liter water

• 150 gram cantharel
• 25 gram boter

Limoensabayon
• 3 eidooiers

Voor de garnering

• 50 milliliter water

• 20 hele venusschelpen

15
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Zeewolf gewikkeld in pancetta geserveerd met
venusschelpen, cantharel, kalfsjus en een limoensabayon
Bereiding zeewolf

Bereiding cantharellen

Leg de plakjes pancetta op een stuk plasticfolie. Leg hier de zeewolf

Smelt wat boter in de pan en bak de cantharellen op hoog vuur.

op en rol strak op. Knoop de zijkanten dicht en gaar de vis ongeveer

Breng op smaak met zout en peper.

45 minuten in een voorverwarmde oven op 50 °C. Neem de vis uit de
oven en haal het plasticfolie eraf. Snijd met een scherp mes de rol in
vier mooie gelijke stukken. Verhit wat olijfolie in een pan en bak de

Bereiding Sabayon

zeewolf rondom mooi goudbruin en krokant.
Mix het eigeel en het water in een kom. Zet dit op een pan met

Bereiding kalfsjus

kokend water en klop het geheel au bain-marie gaar tot ongeveer 65
°C. Druppel er onder voortdurend kloppen langzaam de gesmolten
boter. Let op dat het geheel niet te warm wordt, anders stolt het

Bruneer de kalfsbotten ongeveer 20 minuten in een voorverwarmde

eigeel en schift de sabayon. Als alle boter is opgenomen en de

oven op 250 °C. Doe ze vervolgens in een pan met het water, breng

Sabayon mooi lobbig is, kan deze op smaak gebracht worden met

aan de kook, schuim goed af en doe dan de gesneden groenten en

het limoensap en wat zout. Zet afgedekt apart en houd warm.

kruiden erbij. Breng het geheel weer aan de kook en laat de bouillon
dan 6-8 uur trekken op laag vuur. Niet laten koken, houd de bouillon
tegen de kook aan en blijf regelmatig afschuimen. Zeef de bouillon

Serveren

door een passeerdoek en laat tot ¹∕3 inkoken.
Schep wat venusschelpenvlees op een verwarmd bord. Leg daarop

Bereiding venusschelpen

de zeewolf en dresseer er speels wat venusschelpen in schelp en wat
cantharellen omheen. Druppel wat kalfsjus om de vis en schep wat
Sabayon over de vis.

Was de venusschelpen in kook ze in ongeveer 8 minuten gaar in
een laagje water. De schelpen zijn gaar, zodra ze opengaan. Houd
20 schelpen apart voor de garnering, haal het vlees uit de overige
schelpen en zet dit apart. Verhit wat olijfolie in de pan en voeg hier de
gesnipperde uien, knoflook en peper aan toe. Laat dit zachtjes gaar
worden in de pan. Voeg dan de venusschelpen en peterselie toe en
draai het vuur uit.

17

HUTTEN0102_Kookboek Ramon Jorge Otto_V4.indd 17

25-03-13 10:11

EN
SO
N
PE
R
4

Ingrediënten
Zeebaars

Mojo de cilantro

Pompoencrème

• 4 zeebaars filets

• 1 teen knoflook

• 1 flespompoen

• 2 eetlepels olijfolie

• ½ avocado, in blokjes

• 1 stukje gember

• zout

• sap van 1 limoen

• 1 theelepel gemalen komijn

• ½ groene paprika, in blokjes

• zout

Garbanzos

• 1 theelepel komijnzaad

• peper

• 600 gram gekookte kikkererwten

• 150 milliliter olijfolie

• 2 eetlepels olijfolie

• 100 gram chorizo, in blokjes

• 75 milliliter witte wijnazijn

• 100 gram tomaat, in blokjes

• 1 handvol korianderblaadjes

Gepofte tomaatjes

• 1 gesnipperd ui

• 1 handvol peterselieblaadjes

• 12 cherrytomaatjes aan een tros

• 1 teen gehakte knoflook

• 2 eetlepels olijfolie

• 50 gram roomboter

• zeezout

• 1 handvol gehakte peterselieblaadjes

18
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Op de huid gebakken zeebaars
met garbanzos, mojo de cilantro,
pompoencrème en gepofte tomaatjes
Bereiding zeebaars

Bereiding pompoencrème

Bak de zeebaars in wat olijfolie op de huid in een pan op matig vuur,

Snijd de pompoen doormidden en verwijder de zaden. Snijd de pom-

net zolang totdat de zeebaars gaar is en de huid mooi goudbruin en

poen in stukken en pof deze 20-25 minuten met schil in een voorver-

krokant is.

warmde oven op 200 °C. Vermaal de pompoen samen met de komijn in
een blender tot een gladde puree. Breng op smaak met zout en peper.

Bereiding garbanzos

Bereiding gepofte tomaatjes

Smelt wat boter in de pan en fruit daarin de uitjes en knoflook. Voeg
hier de kikkererwten, chorizo, tomaatjes en peterselie aan toe en

Druppel wat olijfolie en zeezout over de tomaatjes en pof deze

warm het geheel goed door.

ongeveer 7 minuten in een voorverwarmde oven op 180 °C.

Bereiding mojo de cilantro

Serveren

Doe alle ingrediënten in een keukenmachine en pureer tot een

Lepel een klein beetje pompoenpuree op een voorverwarmd bord.

mooie saus. Indien deze te dik is, voeg dan wat extra water toe.

Schaaf er wat verse gember overheen. Schep op de puree een
lepel garbanzos en leg daarop de zeebaars. Leg op de zeebaars de
tomaatjes en druppel wat mojo om de vis heen.

19
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Ingrediënten
Gekonﬁjte eend
• 1 kilo zeezout
• 1 kilo eendenvet
• 1 bol knoflook
• 4 takjes tijm
• 4 eendenbouten
(1 poot nodig voor de ravioli)
• sherryazijn
• 1 flinke eetlepel mascarpone
• zout
• peper
Pastadeeg
• 250 gram bloem tipo 00
• 3 eieren
• 1 snufje saffraan
• 20 milliliter water
• 100 milliliter olijfolie
• 1 ei
Citroenkruim
• 2 à 3 sneetjes (oud) witbrood zonder korst
• 4 eetlepels olijfolie
• rasp van ½ citroen
Salieboter
• 200 gram boter
• 8 salieblaadjes
Overig
• 100 gram Parmezaanse kaas

20
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Ravioli gevuld met gekonfijte
eend en bestrooid met
citroenkruim en salieboter
Bereiding eend
Leg de eendenbouten in één kilo zout en laat ze daar voor 4 uur in
zitten. Spoel het zout van de poten af en dep deze droog. Smelt het
eendenvet, leg de poten in een ovenschaal en giet daarover het vet

Bereiding citroenkruim

samen met de knoflook en de tijm. Plaats in de oven voor ongeveer 5
uur op 95 °C. Laat in het vet afkoelen in de koelkast. Haal de eend uit

Doe het brood in de keuken machine en maal het fijn tot kruimels.

de koelkast en smelt het vet eraf. Haal de huid van de eend en pluk

Mix de kruimels met de olijfolie en citroenschil. Stort het mengsel in

het vlees van de botjes. Wrijf het vlees fijn tussen de vingers. Meng

een ovenschaal in verwarm het in de oven op 160 °C. Schep elke 7-8

het vlees met de mascarpone en breng op smaak met sherryazijn,

minuten om en blijf dit doen, totdat de kruimels mooi goudbruin en

zout en peper.

droog zijn.

Bereiding pastadeeg

Bereiding salieboter

Mix de ingrediënten in een kom tot een kruimelige structuur. Kneed

Verhit de boter in een pan totdat het licht begint te kleuren, voeg hier

het geheel tot een vast deeg en verpak het in plasticfolie. Laat het

de salieblaadjes bij en laat deze zachtjes verkleuren in de boter. Als ze

deeg ongeveer 30 minuten rusten in de koelkast. Rol het deeg uit

een beetje bruin beginnen te worden de pan van het vuur afhalen en

in de pastamachine tot mooie dunne plakken. Bestrooi het aan-

in de koelkast af laten koelen. Laat opnieuw smelten om te serveren.

recht met wat bloem en leg daarop een deegplak. Snij vierkanten van
zeven bij zeven centimeter uit het deeg en smeer deze in met wat
geklutst ei. Lepel in het midden van het vierkant een beetje eend en

Serveren

leg daarop een volgend plakje deeg. Druk rondom de vulling goed
aan met een vork, zodat de ravioli goed afgesloten is. Leg de ravioli op

Leg een ravioli in een voorverwarmd bord en schep hierover wat

een doek en afgedekt in de koelkast tot gebruik. Kook de ravioli voor

gesmolten salie boter. Bestrooi het geheel met de citroenkruimels en

het serveren in ruim water in ongeveer drie minuten gaar.

vers geraspte Parmezaanse kaas.

21
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Ingrediënten
Kalfsjus
• 1 kilo kalfsbotten
• 200 gram ui
• 200 gram prei
• 200 gram wortel
• 50 gram bleekselderij
• 3 tenen knoflook
• 500 gram tomaten
• 1 laurierblad
• 1 flink takje tijm
• 1 klein foelieblaadje
• 3 liter water
Gnocchi
• 750 gram kruimige aardappels
• 2 eieren
• 200 gram bloem
• 100 gram fijn gehakte kreeftenvlees
• 1 eetlepel gehakte dragon
• 50 gram boter
• zout
• peper
Kalfsvlees
• 50 gram boter
• 2 kalfsentrecote van 200 gram per stuk
Tomaatjes
• 20 cherrytomaatjes aan een tros
• olijfolie
• zeezout

22
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Gnocchi van kreeft
geserveerd met rosé gebraden
kalfsvlees en kalfsjus
Bereiding kalfsjus

Bereiding kalfsvlees

Bruneer de kalfsbotten ongeveer 20 minuten in een voorverwarmde

Bak de entrecotes in de boter snel goudbruin en leg ze daarna in

oven op 250 °C. Doe ze vervolgens in een pan met het water, breng

een oven van 70 °C. Laat ze langzaam rosé worden in de oven de

aan de kook, schuim goed af en doe dan de gesneden groenten

kerntemperatuur moet ongeveer 53 °C zijn. Trancheer de entrecote

en kruiden erbij. Breng het geheel weer aan de kook en laat de

in mooie plakken.

bouillon dan 6-8 uur trekken op laag vuur. Niet laten koken, houd de
bouillon tegen de kook aan en blijf regelmatig afschuimen. Zeef
de bouillon door een passeerdoek en laat tot ¹∕3 inkoken.

Bereiding gnocchi
Kook de aardappelen gaar en pureer ze met een pureeknijper. Meng
de gepureerde aardappelen met de eieren, bloem, dragon, kreeft en

Bereiding tomaatjes
Druppel wat olijfolie over de tomaatjes en wat zeezout. Pof de
tomaatjes in de oven op 180 °C voor ongeveer 7 minuten.

Serveren

een snufje zout tot een deeg. Verdeel het deeg in vier stukken en
maak hiervan vier lange rollen van ongeveer 1,5 centimeter dik. Snijd

Leg de gnocchi en entrecote om en om op een bord. Leg een

de rol in stukjes van 3-4 centimeter en kook deze in een pan kokend

gepoft tomaatje op de plakken entrecote en druppel er wat kalfsjus

water. Ze zijn gaar, zodra ze gaan drijven. Laat ze daarna terugkoelen

over heen.

in een bakje ijswater. Als ze afgekoeld zijn droog deppen en apart
houden. Bak de gnocchi goudbruin in wat boter om te serveren.
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Gegrilde ananas met vanille,
rozemarijn en steranijs geserveerd
met kardemom panna cotta
Ingrediënten

Bereiding panna cotta

Panna cotta

Week de gelatine in koud water. Breng de melk, slagroom, suiker en

• 150 milliliter volle melk

kardemom aan de kook, haal van het vuur en laat 30 minuten staan,

• 150 milliliter slagroom

zodat de smaak goed doortrekt. Zeef de melk en verwarm opnieuw

• 3 hele kardemom

tot deze bijna kookt. Knijp de gelatine uit en los deze op in het room-

• 40 gram witte basterdsuiker

mengsel. Verdeel het mengsel over vier glaasjes en zet 3 uur in de

• 2 gelatineblaadjes

koelkast om op te stijven.

Ananas
• 1 ananas, geschild en in plakken gesneden

Bereiding ananas

• 1 stokje vanille
• 1 steranijs

Smelt 100 gram boter in de pan en bak hierin de ananas zachtjes goud-

• 1 takje rozemarijn

bruin. Haal de ananas uit de pan en voeg de steranijs, rozemarijn en

• 200 gram boter

vanille toe, samen met de rest van de boter en suiker. Laat dit zachtjes

• 100 gram suiker

karameliseren. Voeg het water en de rum toe, zodra het mengsel bruin

• 50 milliliter bruine rum

en dikkig begint te worden. Doe nu de ananas weer terug in de pan,

• 50 milliliter water

breng alles langzaam aan de kook en gaar de ananas 6-8 minuten door.

Serveren
Leg een stuk ananas op een bord en schep er een klein beetje van de
karamel over. Serveer met de panna cotta.
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Ingrediënten
Tiramisu
• 150 milliliter slagroom
• 50 gram suiker
• 2 eidooiers
• 300 gram mascarpone
• 20 milliliter Amaretto
• 20 milliliter Tia Maria
• 100 milliliter espresso
• 125 gram lange vingers
• cacaopoeder
• 50 gram geraspte pure chocolade
• 1 appel
• 2 vijgen
• 200 gram suiker
• 100 milliliter water
• ½ stokje kaneel
• 50 gram boter
• 50 milliliter slagroom
• 25 gram bakboter
Vijgenpuree
• 6 vijgen
• 300 milliliter rode wijn
• 1 steranijs
• ½ kaneelstokje
• 50 gram suiker
• 25 gram boter
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Tiramisu van
gekarameliseerde vijg
en appel, vijgenpuree
en chocola
Bereiding Tiramisu
Verhit het water en de suiker met het kaneelstokje en laat dit koken,

Daarna weer mascarpone, dan de appelplakjes, dan weer gedrenkte

totdat het dikker begint te worden. Verwijder het kaneelstokje en laat

lange vingers. Bedek tenslotte alles met een laag mascarpone. Strijk

de stroop iets verkleuren. Roer er 50 gram boter en de room door tot

glad en laat 1½ uur opstijven in de koelkast. Haal de Tiramisu daarna

een gladde saus. Schil de appel, snijd deze in plakjes en bak deze in

voorzichtig uit zijn vorm en bestrooi deze met gezeefde cacao en

een pan goudbruin. Giet er wat van de karamel over en zet weg om af

geraspte chocolade.

te laten koelen. Snijd de vijgen in plakjes (met schil) en verwarm ze in
wat karamel. Niet te lang anders vallen ze uit elkaar. Zet apart. Klop in
een kom de slagroom met 20 gram suiker lobbig. Klop in een tweede

Bereiding vijgenpuree

kom de eidooiers met de rest van de suiker schuimig. Meng de
mascarpone geleidelijk door het eimengsel, en spatel het geheel

Doe alle ingrediënten in een pan en breng aan de kook. Laat het één

daarna voorzichtig door de lobbige slagroom. Meng de espresso met

uur zachtjes pruttelen en verwijder dan het kaneelstokje en de ster-

de Tia Maria en Amaretto. Haal de lange vingers één voor één snel

anijs. Pureer alles met een staafmixer en wrijf door een zeef. Laat de

door het espressomengsel en bedek er de bodem van een ronde

saus voor gebruik goed afkoelen.

vorm mee. Schep er dan een laagje mascarponemengsel en de
vijgenplakjes over. Leg hier weer een laag in espressomengsel
gedrenkte lange vingers op.

Serveren
Druppel wat saus op een bord en leg daarop een portie van de
Tiramisu. Garneer eventueel met wat blaadjes munt.
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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.

HUTTEN0102_Kookboek Ramon Jorge Otto_V4.indd 28

25-03-13 10:12

