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JE KUNT JE NOOIT
VER GENOEG
ONTWIKKELEN,
HET GAAT ALTIJD
WEER VERDER
naam Bram Kanters
geboortedatum 8 juli 1982
functie Chefkok bij Hutten,
Restaurant De Vereeniging te Nijmegen
ervaring o.a. Restaurant Kok en de Bruin,
Hotel Huis ter Duin, De Oude Betuwe

EEN MOOI VAK

LOCAL TO LOCAL

“Op 14 jarige leeftijd begon ik met de basisopleiding koken. Ik oriën-

“Waarom zouden we het ver gaan zoeken als onze eigen omgeving

teerde me in allerlei richtingen en mocht stage lopen in diverse

zoveel moois te bieden heeft? Ik werk dan ook het liefst met lokale

restaurants. Dat was het moment waarop ik wist dat koken mijn vak

ingrediënten, bijvoorbeeld van ons eigen label De Guijt. Mooie,

was! Inmiddels heb ik met veel chefs gewerkt, in diverse hotels en

gezonde, duurzame en vooral lekkere producten die rechtstreeks

restaurants in binnen- en buitenland. Overal heb ik wel wat opge-

van lokale boeren komen. Daarbij zijn mijn gerechten geïnspireerd

pikt van kookstijlen, bereidingen en styling, maar vooral van smaken.

op de seizoenen, want elk seizoen heeft zijn eigen prachtige aan-

Dat vind ik nou zo leuk aan mijn vak: je kunt je nooit ver genoeg

bod. Mooie, gezonde producten en pure smaken. Die elementen

ontwikkelen, het gaat altijd weer verder. Inmiddels werk ik alweer

vormen de basis. Bij mijn bereidingen wil ik zoveel mogelijk dicht bij

enkele jaren voor Hutten, en sinds 2011 als chefkok van Restaurant

mezelf blijven. Varkenswangetjes met bruin bier bijvoorbeeld, één

De Vereeniging. Samen met mijn team een topresultaat neerzetten

van de gerechten uit dit boekje, is een gerecht waar ik heel blij van

vind ik fantastisch. Prachtige gerechten, gemaakt van pure, gezonde

word. Bijna alle ingrediënten komen van dichtbij en de smaken zijn

ingrediënten. Tevreden gasten die genieten. Zij zijn uiteindelijk toch

vol, maar eenvoudig. Dat is waar ik van hou.”

de mensen waar je het voor doet; zij zijn de mensen die maken dat
ik het mooiste vak van de wereld heb.”
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Ingrediënten
Entrecote
• 500 gram runder entrecote / dunne lende
(aan één stuk)
Marinade
• 20 milliliter sojasaus
(bijvoorbeeld Kikkoman)
• 20 milliliter ketjap
• 40 gram bruine suiker
• 50 milliliter sesamolie
Wortels
• 1 winterpeen paars
• 1 winterpeen geel
• 1 winterpeen
Vinaigrette van wortel
• 15 gram groene kruidenmosterd
• 30 milliliter sushi azijn
• 20 milliliter gembersiroop
• 30 milliliter olijfolie
Crunch van cashewnoten
• 50 gram cashewnoten
Mierikswortel mayonaise
• 3 eidooiers
• 10 milliliter azijn
• 15 gram fijne mosterd
• 250 milliliter arachideolie
• 15 gram geraspte mierikswortel
• ¼ citroen

6
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Entrecote met
drie kleuren wortel
Bereiding entrecote
Snijd de vetrand van de entrecote en verwijder de vliesjes. Wikkel de

Bereiding cashewnoten

entrecote strak in plasticfolie en leg deze in de vriezer. Wanneer de
entrecote half bevroren is, met behulp van een snijmachine 12 mooie

Rooster de cashewnoten in de oven, plet ze met behulp van een

gelijke plakjes snijden van elk 3 millimeter dik.

steelpan en breng op smaak met zout.

Bereiding marinade

Bereiding mierikswortelmayonaise

Verhit de sojasaus in een steelpan en los hier de suiker in op. Meng hier

Meng de eidooiers met de azijn, mosterd en geraspte mierikswor-

vervolgens de ketjap en olie door en zet deze koud. Smeer de entrecote

tel in een maatbeker. Mix het fijn met behulp van een staafmixer en

plakjes in met het afgekoelde mengsel en marineer deze 10 minuten.

monteer de mayonaise druppelsgewijs op met de olie. Breng op
smaak met peper en zout en het citroensap. Bewaar in een spuitzak.

Bereiding wortels

Bereiding gamba’s

Schil de wortels en schaaf van elke wortelsoort 4 dunne plakjes leg
deze in wat sushi azijn. Wanneer de plakjes wat zachter zijn geworden,

Halveer de gamba’s, bak deze aan beide kanten kort aan en breng op

maak er dan mooie rolletjes van. Snijd de rest van de wortels op

smaak met peper en zout.

dezelfde lengte als de breedte van de entrecote rolletjes + 3 centimeter erbij. Schaaf ze op de mandoline in fijne julienne. Breng ze op
smaak met de vinaigrette, peper en zout.

Bereiding vinaigrette

Serveren
Leg op elk rolletje ongeveer 15 gram aangemaakte worteljulienne.
Rol de rolletjes strak op en leg ze op het bord. Leg de gamba’s
ertussen en spuit er 6 mooie toefjes mierikswortelmayonaise tussen.

Meng de groene kruidenmosterd met de sushi azijn en olijfolie en

Maak 3 kleine hoopjes cashewnotencrunch tussen de rolletjes.

breng op smaak met peper en zout.

Garneer af met wat takjes knoflookcress.

7
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Kalfshaas en pompoen

Ingrediënten

Kalfshaas
• 4 kalfshaasjes van ongeveer 160 gram

• 4 eieren
• 10 gram dragonblaadjes

Zwezerik
• 250 gram hartzwezerik

Koolraaprondjes

• 1 liter water

• 1 koolraap

• 30 gram wortel
• 30 gram prei

Koolrabirondjes

• 30 gram witte ui

• 1 koolrabi

• 1 laurierblaadje
• 4 gekneusde zwarte peperkorrels

Vanillejus

• 5 gram zeezout

• 500 milliliter kalfsjus
• 200 milliliter rode wijn

Geprakte pompoen

• ½ rode ui

• 500 gram butternut pompoen

• 1 vanillestokje

(flespompoen)
• 100 milliliter olijfolie

• 50 gram appelstroop
• 50 milliliter balsamico azijn

• 3 gram zeezout
Garnering
Aardappelpoffertjes

• 160 gram anijschampignons

• 500 gram eigenheimer aardappels

• 9 takjes waterkers

• 100 milliliter kookroom

9
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Bereiding zwezerik
Snijd de groentes fijn en was deze. Zet ze op met het water, specerijen en zout. Breng het geheel aan de kook en laat één uur trekken
op laag vuur. Laat de bouillon afkoelen. Spoel de zwezerik onder koud
water schoon. Doe de zwezerik bij de bouillon en breng langzaam
aan de kook. Wanneer deze kookt van het vuur halen en de zwezerik laten afkoelen in de bouillon. Verwijder vervolgens de vliesjes en
vetrandjes. Zet de zwezerik één nacht onder druk weg in de koelkast.
Snijd hem in acht mooie plakken van ongeveer 25 gram. Bestrooi de
zwezerik rondom lichtjes met bloem, bak deze krokant in wat roomboter en breng op smaak met een beetje zout.

Bereiding pompoen
Schil en halveer de pompoen en verwijder de zaadjes. Snijd er twee
mooie plakjes van 2 centimeter dik vanaf en steek hier twaalf mooie
rondjes uit. Vacumeer deze en gaar 15 minuten in een stoomoven op
85 °C. Snijd de rest van de pompoen in gelijke delen, leg deze op een
vel aluminiumfolie en besprenkel met wat olijfolie en grof zeezout.
Vouw de folie tot een pakketje, pof deze 30 minuten in de oven op
180 °C en laat afkoelen. Haal de pompoen uit de folie, doe deze in
een steelpannetje en prak fijn met een vork. Laat op zacht vuur het
vocht verdampen, breng op smaak met peper, zout en een klontje
boter en zet apart.

10
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Kalfshaas en pompoen
Bereiding koolraap- en koolrabirondjes
Schil de koolraap en koolrabi. Snijd er plakken van 2 centimeter dik

op laag vuur in tot 100 milliliter. Voeg vervolgens de balsamico azijn,

van. Steek van beide kleine rondjes uit met behulp van een stekertje,

appelstroop en de kalfsjus toe. Laat opnieuw rustig inkoken tot 300

vacumeer ze en gaar 20 minuten in een stoomoven op 85 °C. De

milliliter, passeer door een zeef en bind lichtjes af met wat maïzena.

rondjes voor het serveren kort stoven in wat roomboter.

Breng op smaak met peper en zout.

Bereiding aardappelpoffertjes

Serveren

Schil de aardappels en snijd deze in gelijke delen. Spoel ze schoon,
kook ze in ruim water met wat zeezout gaar en giet ze af. Draai de

Grill aan beide kanten een mooi ruitje op de kalfshaasjes en laat het

aardappelen met de mixer op een lage stand fijn, voeg vervolgens

vlees even rusten in de oven. Bak de anijschampignons en breng ze

room en eieren toe en laat draaien tot er een gladde massa ontstaat.

op smaak met peper en zout. Dan alles dresseren, zoals op de foto

Wrijf deze massa door een bolzeef en breng op smaak met peper en

te zien is.

zout en wat gehakte dragon. Beboter een bakblik met platte vorm,
bekleed deze met bakpapier en stort het mengsel hierop. Dek het
geheel af met aluminiumfolie. Bak in ongeveer 35 minuten af in de
oven op 130 °C. Laat afkoelen en zet een nacht in de koelkast. Steek
er daarna met behulp van een steekvormpje rondjes uit. Bak de uitgestoken poffertjes voor het serveren goudbruin.

Bereiding vanillejus
Maak de ui schoon en snijd deze in kleine stukjes. Snijd het vanillestokje in de lengte doormidden en schraap het merg eruit. Zet het
stokje, het merg en de rode ui met de rode wijn op en kook deze

11

HUTTEN0102_Kookboek Bram Kanters_V4.indd 11

25-03-13 12:05

EN
SO
N
PE
R
4

Ingrediënten
Gel van groene appel

Haring
• 50 gram suiker

80 gram Granny Smith coulis

• 10 milliliter sushi azijn

1 gram agar-agar

• 100 gram crème fraîche

Roggebroodkruim

Rode bieten scherven

• 1 banaansjalot

• 100 gram roggebrood

100 gram gekookte rode biet

• 4 verse maatjesharingen
Zure room met sjalot

30 gram glucose

• ¼ bos bieslook
Rode bieten sorbet

2 gram zout

Bietjes

• 200 gram afgekookte rode biet

100 milliliter rode bietensap

• 1 rode biet

• 150 gram rode bietensap

• 1 gele biet

• 50 gram sushi azijn

Garnering

• 1 cioggia biet (roze biet)

• 50 gram wodka

fijne julienne van Granny Smith

• 100 milliliter sushi azijn

• ½ stuks citroen

bietenblad

• 75 gram suiker

kropsla

Siroop van rode biet

• 20 gram glucose

• 50 milliliter rode bietensap

• 1 blaadje gelatine

12
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Maatjes en bietjes
Bereiding haring

Bereiding bietensorbet

Snijd het staartje van de haring. Verwijder eventuele graatjes, snijd

Week de gelatine in koud water. Snijd de bietjes in kleine gelijke

de haring in 6 mooie stukjes en besprenkel met olijfolie.

stukjes en verhit deze met de rest van de ingrediënten op laag vuur.
Draai alles vervolgens fijn in een blender. Zeef het mengsel en los de

Bereiding zure room
Sla de crème fraîche luchtig op. Snijd de bieslook in fijne ringen en
snipper de sjalot. Meng dit met elkaar en breng op smaak met peper

geweekte gelatine erin op. Laat het afkoelen en draai tot sorbetijs in
een ijsmachine.

Bereiding appelgel

en zout.
Vermeng de appelcoulis in een pan met de agar-agar, breng dit zacht-

Bereiding bietjes
Kook de bieten in ruim water met zeezout gaar, laat vervolgens afkoelen. Verwijder de schil. Snijd ze in plakjes van één centimeter en steek

jes aan de kook en zet koud tot het geheel is opgesteven. Mix tot een
gladde gel met behulp van een staafmixer en bewaar in een spuitzak.

Bereiding bietenscherven

er met behulp van een kleine steker rondjes uit. Maak de uitgestoken
bietenrondjes aan met sushi azijn en peper en zout. Houd de verschil-

Pureer de gekookte bietjes met het bietensap tot een gladde crème.

lende kleuren bietjes wel apart.

Laat dit 1 nacht in een doek uitlekken. Verhit het vervolgens met de
glucose en zet koud. Smeer het dun uit op een siliconen matje en bak

Bereiding bietensiroop
Verhit het bietensap met suiker en azijn tot alles is opgelost en zet koud.

Bereiding roggebroodkruim

het in 15 minuten af in de oven op 130 °C.

Serveren
Trek met een kwast een streep van de bietenstroop op een bord.
Leg vervolgens 6 hoopjes roggebroodkruim op de streep. Dan alles
speels naast elkaar dresseren zoals op de foto te zien is.

Draai het roggebrood in een foodprocessor tot grove kruimels.

13
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Ingrediënten
Polderhoen
• 2 polderhoenfilets
• 100 milliliter water
• 10 gram pekelzout (of zeezout)
• 3 zwarte peperkorrels

Dressing
• 20 milliliter witte wijn azijn

• 15 gram grove mosterd

• 1 blaadje gelatine

• 30 milliliter sushi azijn
• 30 milliliter olijfolie

Kaascrème
• 200 milliliter volle melk

Mosterdscherven

• 100 milliliter kookroom

• 50 gram fijne mosterd

• 1 teen knoflook

• 100 gram geraspte gruyère

• 18 gram malto

Mosterdfruit

• 1 blaadje gelatine

• 1 kruidnagel
• 1 laurierblaadjes

• 1 appel
• 1 peer
• 1 mango
• 20 gram grove mosterd
• 20 gram suiker

• 1,2 gram agar-agar
Garnering
• 8 verse walnoten
Koolrabi

• 4 kropsla blaadjes

• ½ koolrabi

• 4 takjes frisee
• 8 jonge waterkersblaadjes
• 1 roodlof

14

HUTTEN0102_Kookboek Bram Kanters_V4.indd 14

25-03-13 12:05

Polderhoen en mosterdfruit
Bereiding polderhoen
Snijd alle vliesjes van de filets. Doe de overige ingrediënten in een
steelpan en verhit deze, zodat het zout oplost en de specerijen hun
smaak afgeven, laat deze afkoelen. Doe de filets in een vacuüm zak en
giet het pekelvocht erbij. Laat de filets 24 uur marineren. Haal de filets
eruit en maak ze droog. Verhit in een bakpan wat geklaarde boter en

Bereiding koolrabi

braad de filets aan beide kanten 2 minuten goudbruin aan. Laat de
filets rusten en gaar deze 12 minuten in de oven op 100 °C. Rol ze in

Schil de koolrabi en snijd hem in plakken van ½ centimeter dik. Snijd

aluminiumfolie en laat ze rusten.

er mooie gelijke staafjes van en zet ze apart in ijswater.

Bereiding mosterdfruit

Bereiding dressing

Week de gelatine in koud water. Schil het fruit en steek er kleine

Klop de mosterd met de sushi azijn en olijfolie goed door elkaar,

bolletjes uit met behulp van een pommes parisienne boor. Verhit in

breng op smaak met peper en zout.

een steelpan de mosterd, azijn, suiker en breng het tegen de kook
aan. Voeg nu de appel- en perenbolletjes toe en laat deze 5 minuten
garen. Voeg dan de mango balletjes toe en verwarm deze kort mee.

Bereiding mosterdscherven

Haal van het vuur, voeg de geweekte gelatine toe en roer tot deze
geheel is opgenomen. Zet koud.

Meng de mosterd met de malto en roer tot een gladde crème. Strijk
de crème met behulp van een paletmes dun uit over een siliconen

Bereiding kaascrème
Week de gelatine in koud water. Verwarm de melk en de room samen

matje en droog één uur in de oven op 65 °C.

Serveren

met de agar-agar in een steelpan en breng dit aan de kook. Haal van
het vuur en los de geweekte gelatine erin op. Voeg vervolgens de ge-

Snijd de polderhoen in partjes, besprenkel ze met olijfolie en breng ze

raspte gruyère toe en roer dit glad. Breng op smaak met peper en zout

op kamertemperatuur. Maak de koolrabi staafjes aan met een beetje

en zet koud. Draai nadat de crème is opgesteven tot een gladde crème

dressing, peper en zout. Kraak de walnoten en verwijder de schil. Dan

met behulp van een staafmixer en bewaar deze in een spuitzak.

alles dresseren, zoals op de foto te zien is.

15
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Ingrediënten
Paksoi

Snoekbaars
• 2 hele snoekbaarzen van ongeveer 1 à 2
kg (of 4 filets van 160 gram)
• 2 eiwitten

• 4 gekneusde witte peperkorrels

• 2 stuks paksoi

• 1 stengel citroengras
• 5 gram verse gember

Saus
• 400 milliliter kookvocht van de mosselen

• 100 milliliter slagroom
• ½ citroen

Pastinaak-yoghurt puree

• 1 banaansjalot

• ¼ bosje bieslook

• 200 gram pastinaak

• 100 milliliter kookroom

• 50 gram roomboter

• 200 gram kookroom

• 1 eetlepel crème fraîche

• 50 milliliter volle yoghurt

• ½ citroen, uitgeperst

Mosselen

• 150 gram volle melk

• ½ eetlepel kerrie
• 50 gram roomboter

• 1 kilo zeeuwse jumbomosselen
• 200 milliliter droge witte wijn

Aardappelrondjes

• 30 gram wortel

• 500 gram Opperdoezer Ronde aardappels

• 30 gram prei

• 1 liter water

• 30 gram witte ui

• 20 gram roomboter

• 1 laurierblaadjes

16
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Snoekbaars en mosselen
Bereiding mosselen

Bereiding aardappelrondjes

Spoel de mosselen onder koud water. Snijd de groentes in gelijke delen

Was de aardappels goed schoon en kook ze in de schil in ruim koud

en was deze ook. Verhit een kookpan met een scheutje olijfolie en fruit

water met wat zeezout. Giet het vocht af zodra de aardappels gaar

hierin de groentes en specerijen aan. Voeg de mosselen toe, blus af met

zijn. Pel de schil van de aardappels, snijd deze in plakjes van 1½ cen-

de wijn en doe een deksel op de pan. Let goed op: wanneer de mos-

timeter dik en steek er dan 12 gelijke rondjes uit met behulp van een

selen open zijn, zijn ze klaar! Direct afgieten en kookvocht bewaren.

steekvormpje. Stoof de aardappelrondjes kort in wat roomboter en

Houd 12 schelpen met een mossel apart voor de opmaak van het bord

breng op smaak met peper en zout.

en haal de rest van de mosselen uit hun schelp. Voor het serveren de
mosselen kort verwarmen in wat kookvocht.

Bereiding snoekbaars

Bereiding saus
Snipper de sjalot en fruit deze in wat roomboter op laag vuur, tot ze
een beetje glazig zijn. Voeg de kerrie toe en fruit deze ook mee. Blus

Fileer de snoekbaarzen, zodat u vier mooie filets overhoudt. Verwijder

vervolgens af met het kookvocht van de mosselen en laat inkoken tot

de huid en snijd er 4 mooie stukken van ongeveer 160 gram van af.

200 milliliter. Voeg dan de room, crème fraîche en het citroensap toe.

Snijd van de overige filet 100 gram af en snijd deze in gelijke delen. Draai

Passeer door een zeef, voeg de roomboter toe en schuim het op met

deze in een foodprocessor met de eiwitten tot een gladde farce. Wrijf

behulp van een staafmixer. Breng op smaak met peper en zout.

deze door een zeef, spatel er de slagroom en wat fijne bieslookringetjes
door en breng op smaak met wat citroensap, peper en zout. Leg de
filets op een roestvaststalen plateau. Bestrooi beide kanten met peper

Bereiding paksoi

en zout en smeer dan een dun laagje farce over de filets met behulp
van een paletmesje. Smelt wat roomboter en kwast de filets hier goed

Was de paksoi, snijd het uiteinde eraf en snijd de bladeren van de steel.

mee in. Dek af met aluminiumfolie en zet koud. Voor het serveren 14

Snijd de steel in gelijke reepjes en stoof deze in wat roomboter. Blancheer

minuten garen in een voorverwarmde oven op 120 °C.

de bladeren heel kort, rol deze op en stoof ze kort mee met de steel.

Bereiding pastinaak- yoghurtpuree

Serveren

Schil de pastinaak en snijd deze in gelijke delen. Kook de pastinaak met

Leg een filet op het bord en leg er speels wat van de mosselen zonder

de melk, room en een beetje zeezout op laag vuur gaar. Draai alles in

schelp op. Verwarm de puree in een steelpannetje. Stoof de paksoi-

een (thermo)blender tot een gladde crème en voeg als laatste de yo-

steeltjes op en leg als laatste de opgerolde blaadjes er kort bij. Breng

ghurt toe. Breng op smaak met wat peper en zout en zet apart.

op smaak met peper en zout. Verwarm de mosseltjes in schelp in een
beetje mosselnat en wat olijfolie.

17
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Ingrediënten
Scherven van olijvenbrood

Savarin (8 vormpjes)
• 200 gram jonge spinazieblaadjes

• ½ kaneelstokje

• ½ sjalot

• 2 stuks laurierblad

• 200 milliliter slagroom

• 1 blaadje gelatine

• 1 olijvenstokbroodje (of olijvenfocaccia)
Gepofte trostomaatjes
• 12 trostomaatjes met steel

• 2 blaadjes gelatine
Blauwschimmel

• 50 milliliter sushi azijn

• 100 gram biologische blauwschimmelkaas

• 50 milliliter olijfolie

• ½ sjalot

Pesto lavas

Garnering

• ½ teentje knoflook

• 40 gram lavas (maggiplant)

• jonge spinazieblaadjes

• 30 milliliter sushi azijn

• 15 gram oude kaas

• kleine takjes lavas

• 30 gram geleisuiker

• 20 gram amandel

• 1 steranijs

• 100 milliliter olijfolie

Jam van trostomaat
• 200 gram kleine trostomaatjes
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Spinazie en tomaat
Bereiding savarin

Bereiding olijvenbrood scherven

Klop de slagroom luchtig op tot yoghurtdikte en zet deze koud. Week

Snijd het olijvenstokbroodje in dunne plakjes van 3 millimeter dik.

de gelatine in koud water. Was de spinazie twee keer. Verhit een pan op

Leg de plakjes op een siliconen matje, besprenkel ze met olijfolie en

het vuur en fruit de sjalot aan in wat olijfolie. Voeg dan de spinazie toe,

wat zeezout en leg er weer een matje op. Bak dit zo in 8 minuten af in

zet het vuur laag en laat de spinazie gaar stoven. Pureer het geheel in-

een voorverwarmde oven op 160 °C.

clusief het bakvocht in een (thermo)blender en wrijf het door een zeef.
Los de geweekte gelatine op in het mengsel en zet dit koud. Wanneer
het voldoende is afgekoeld maar nog niet is opgesteven direct luchtig

Bereiding gepofte trostomaatjes

door de room heen spatelen. Breng op smaak met peper en zout en
schep het in een spuitzak. Spuit het mengsel in savarinvormpjes en

Knip de trostomaatjes van hun tros, besprenkel ze met olijfolie, peper

zet deze even in de diepvries om ze licht aan te laten vriezen. Stort de

en zout. Pof ze 4 minuten in een voorverwarmde oven op 180 °C.

savarins voorzichtig op een plaat en zet deze koud.

Haal de trostomaatjes uit de oven, besprenkel ze met sushi azijn en
zet apart.

Bereiding jam

Serveren

Halveer de trostomaatjes, snipper de sjalot fijn en hak de knoflook.
Verwarm een steelpan met een scheutje olijfolie op het vuur en fruit

Leg de savarin van spinazie in het midden van het bord, schep de

hierin de sjalot en knoflook aan. Voeg vervolgens de helft van de tros-

tomatenjam speels in en langs de savarin. Steek er speels wat stukjes

tomaatjes en de overige ingrediënten, behalve de gelatine toe. Laat

blauwschimmel tussen. Dan alles dresseren, zoals op de foto te zien is.

dit op zacht vuur rustig inkoken. Wanneer het vocht grotendeels is
verdampt de rest van de tomaatjes toevoegen. Breng opnieuw aan
de kook en haal van het vuur. Los nu de geweekte gelatine op in het
mengsel, breng op smaak met peper en zout en laat koud opstijven.

Bereiding pesto lavas
Rooster de amandelen en plet deze met behulp van een steelpan.
Hak de lavas fijn, rasp de oude kaas en meng dan alle ingrediënten
met elkaar. Breng op smaak met wat peper en zout.
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Varkenswangetjes
en bruin bier
Ingrediënten
Varkenswangetjes

Rode uienjam

Garnering

• 16 varkenswangen

• 3 rode uien

• 50 gram geroosterde,

• 30 gram roomboter

• 100 milliliter rode wijn azijn

• 1 rode ui

• 400 milliliter rode wijn

• 1 eetlepel Zaanse mosterd (fijn)

• 50 gram suiker

• 2 blaadjes laurier

• 1 laurierblaadje

geplette hazelnoten
• 16 fijne julienne van
gezouten citroen
• 4 stuks eekhoorntjesbrood
• 20 gekookte spruitjes

• 400 milliliter bruin bier (Trappist)
• 400 milliliter kalfsfond

Bitterballen van spruitjes

• 1 eetlepel appelstroop

• 200 gram Eigenheimer aardappels

• 1 theelepel sherry azijn

• 200 gram soezenbeslag
• 50 gram spruitjes

Witlof

• 50 gram spekjes

• 4 stronken witlof

• 50 gram hazelnoot

• 30 gram roomboter

• 50 gram panko

• 5 gram zeezout

(Japans broodkruim)

• 5 gram suiker
• ¼ citroen

Gezouten citroen
• 2 citroenen

Crème van hazelnoot

• 40 gram zeezout

• 100 gram hazelnoten zonder vlies

• 20 gram suiker

• 200 milliliter volle melk

• 2 takjes citroentijm

• 200 milliliter kookroom
• 50 milliliter hazelnootolie
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Bereiding varkenswangetjes
Verwijder de vliesjes van de varkenswangen en kruid ze met peper

stoomoven op 80 °C. Haal de witlof uit de zak en snijd de stronken in

en zout. Doe de boter in een stoofpan en laat de boter uitbruisen.

de lengte doormidden. Dep de witlof droog en bak ze op de snijd-

Bak de varkenswangen rondom bruin en schep ze uit de pan. Bak

kant, totdat ze mooi goudkleurig zijn.

vervolgens de ui kort aan en leg de varkenswangen terug in de pan.
Voeg de rest van ingrediënten toe en laat dit 2 uur op zacht vuur

Maak het eekhoorntjesbrood schoon en verwijder eventuele

garen. Haal de wangen eruit en passeer het braadvocht door een

zandresten met een kwast. Snijd de paddenstoel in vier gelijke delen.

zeef. Laat het vocht verder inkoken tot ongeveer 400 milliliter. Bind
licht af met maïzena en breng op smaak met peper en zout. Verwarm
de wangetjes vlak voor het serveren in de saus.

Bereiding witlof

Bereiding hazelnootcrème
Laat de hazelnoten een nacht weken in de melk. Zet ze dan op het
vuur in een pan met de room en een snufje zeezout. Kook dit op
zacht vuur gaar. Draai het in de (thermo)blender tot een gladde

Snijd het uiteinde van de witlof en verwijder de bittere kern en de

crème en draai op het laatst de hazelnootolie even mee. Breng op

buitenste blaadjes. Doe witlof in een vacuüm zak, voeg de overige

smaak met peper en zout.

ingrediënten toe en trek vacuüm. Verwarm dit 25 minuten in een
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Varkenswangetjes en bruin bier
Bereiding uienjam

Serveren

Verwijder de schil van de rode uien. Snijd ze in hele ringen van 4 mil-

Verwarm de hazelnootcrème in een steelpannetje op laag vuur. Bak

limeter. Kook de overige ingrediënten in tot 200 milliliter. Voeg nu de

het eekhoorntjesbrood in wat roomboter op laag vuur, breng op

uienringen toe en gaar ze op zacht vuur, totdat ze glazig worden.

smaak met peper en zout. Stoof de spruitjes kort mee met het eekhoorntjesbrood.

Bereiding gezouten citroen

Leg de varkenswangetjes op een bord en bestrooi deze met de hazelnoten en wat julienne van gezouten citroen. Dan alles dresseren,

Halveer de citroenen en schep de suiker, het zeezout en één takje

zoals op de foto te zien is.

citroen tijm erop. Stop het geheel in een vacuümzak en vacumeer dit.
Laat één maand in de koeling liggen. Om ze te gebruiken verwijdert u
het vruchtvlees, de schil snijdt u in dunne reepjes of blokjes.

Bereiding spruitjesbitterballen
Bak de spekjes goudbruin. Verwijder het harde uiteinde van de
spruitjes, blancheer deze en laat direct afkoelen op ijswater. Snijd ze
daarna in vieren. Schil de aardappels en snijd deze in gelijke delen.
Spoel ze schoon onder de kraan, zet ze met koud water en wat zout
op het vuur en kook ze gaar. Giet de aardappels af, zodra ze gaar zijn.
Laat ze even droog dampen en pureer ze dan. Meng vervolgens de
gepureerde aardappel door het soezenbeslag. Draai de hazelnoten
samen met de panko tot kruimels in een foodprocessor. Meng vervolgens het aardappelbeslag met de spruitjes en de spekjes. Breng
op smaak met peper en zout. Knijp er mooie balletjes van, rol ze door
de hazelnootkruim en frituur ze op 180 °C in schoon vet.
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Zeebaars en quinoa
Ingrediënten
Zeebaars

Flan van spinazie en lamsoren

• 2 zeebaarzen van ongeveer

• 100 gram spinazie

1 à 2 kg (of 4 filets van 160 gram)

• 100 gram lamsoren
• 1 sjalot

Tarte tartin van tomaat

• 3 eieren

• 20 kleine trostomaatjes

• 100 milliliter kookroom

• 4 velletjes bladerdeeg
• 100 gram suiker

Gebakken spinazie

• 200 milliliter water

• 200 gram spinazieblaadjes

• 4 aluminium vormpjes
Jus van krab en saffraan
Quinoa

• 500 gram strandkrabbetjes

• 200 gram quinoa

• 1 eetlepel tomatenpuree

• 1 sjalot

• 2 sjalot

• 400 milliliter groentebouillon

• 1 teen knoflook

• ¼ bosje bieslook

• 30 gram prei

• ¼ bosje peterselie

• 30 gram wortel

• ¼ bosje dragon

• 1 liter visbouillon

• ½ citroen

• 10 stuks saffraandraadjes
• 100 milliliter kookroom
• 50 gram roomboter
• ½ citroen
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Bereiding zeebaars

Bereiding tarte tatin

Verwijder de schubben van de zeebaars onder stromend water met

Halveer de trostomaatjes. Steek de bladerdeeg uit met een ronde

behulp van een schubmes. Fileer de vis, zodat u 2 mooie filets over-

steker (de rondjes moeten net iets groter zijn dan het bakvormpje)

houdt. Verwijder de graten en portioneer ze op 160 gram. Snijd de

en prik er gaatjes in met een vork. Zet het water met de suiker op

filet aan de huidkant in, zodat deze niet kromtrekt tijdens bakken.

laag vuur en kook totdat er een lichtbruine karamel ontstaat. Giet,

Verwijder het vel van de overige zeebaars en snijd of hak deze in fijne

wanneer deze de gewenste kleur heeft bereikt, in elk vormpje één

tartaar. Breng de tartaar op smaak met olijfolie, peper, zout en wat

eetlepel karamel. Leg de tomaatjes met de snijkant naar beneden op

limoensap. Verhit een goede koekenpan met een scheut geklaarde

de karamel, zodra deze is afgekoeld. Leg hier vervolgens een blader-

boter. Leg de zeebaars filets erin wanneer de pan heet is en draai dan

deegrondje op en bak het taartje 12 minuten in een voorverwarmde

het vuur zachter. Laat de zeebaars rustig bakken op de huid kant tot

oven op 180 °C.

dat de vis bijna gaar is. Dan nog even kort op de andere kant bakken,
besprenkelen met fijn zeezout en direct serveren.

Bereiding quinoa
Breng de groentebouillon tegen de kook aan. Spoel ondertussen de
quinoa goed af onder stromend water. Verhit een steelpan met een
scheutje olijfolie en fruit hier op laag vuur een gesnipperd sjalotje in
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Zeebaars en quinoa
aan. Voeg de quinoa toe en fruit kort aan. Voeg hierna de bouillon toe,
breng het geheel aan de kook en laat het 10-14 minuten zachtjes koken.
De quinoa is klaar als de kiemen van de korrels loslaten. Snijd de tuinkruiden fijn en meng deze met het citroensap, olijfolie, peper en zout.

Serveren
Bak de overige spinazie kort met wat olijfolie, peper en zout en laat
uitlekken op een zeef. Stoof de quinoa kort, dresseer deze op het
bord en maak deze af met de gehakte kruiden en het citroensap. Druk

Bereiding ﬂan

de zeebaarstartaar op het bord lichtjes aan in een ringvormpje. Dan
alles dresseren, zoals op de foto te zien is.

Was de spinazie en snipper de sjalot. Verhit een bakpan met een
scheutje olijfolie en bak hierin de spinazie samen met de sjalot.
Wanneer deze gaar zijn de lamsoren toevoegen en kort meestoven.
Draai het geheel vervolgens samen met de eieren en de room fijn in
een blender. Breng op smaak met peper en zout. Beboter vier kleine
flanvormpjes en giet het mengsel hierin. Zet de vormpjes in een bak
met water, afgedekt met aluminiumfolie, 20 minuten op 170 °C in een
voorverwarmde oven.

Bereiding krab- saffraanjus
Snijd de groente in gelijke delen en was deze. Zet een kookpan op
het vuur met daarin een scheutje olijfolie. Fruit hierin de krab met
de groentes aan. Voeg dan de tomatenpuree erbij en fruit deze kort
mee. Blus af met de bouillon en voeg dan de saffraan erbij. Dit geheel
op laag vuur 3 uur laten trekken en daarna zeven en inkoken tot 300
milliliter. Voeg dan de room toe en breng op smaak met peper, zout
en wat citroensap. Klop als laatste de roomboter erdoor. De saus niet
meer aan de kook brengen en als laatste mooi opschuimen.

27

HUTTEN0102_Kookboek Bram Kanters_V4.indd 27

25-03-13 12:06

EN
SO
N
PE
R
4
28

HUTTEN0102_Kookboek Bram Kanters_V4.indd 28

25-03-13 12:06

Vlierbloesem
en aardbeien
Ingrediënten

Vlierbloesemlimonade

Marshmallow van vlierbloesem

Garnering

• 1 liter water

• 120 gram eiwit

• 20 gram gevriesdroogde yoghurt

• 250 gram suiker

• 6 blaadjes gelatine

• 32 Hollandse aardbeien

• 3 gram citroenzuur

• 10 gram glucose

• lime cress

• 1 citroen

• 60 gram suiker

• 10 verse vlierbloesemschermen

• 50 milliliter water
• 50 milliliter vlierbloesemlimonade

Granite van vlierbloesem
• 400 milliliter water

Citroensuiker

• 100 gram suiker

• 1 citroen

• 100 milliliter brandewijn

• 40 gram suiker

• 2 citroenen

• 1 vers vlierbloesemscherm

• 4 verse vlierbloesemschermen
• 1 blaadje gelatine

Witte chocolade- yoghurtcrème
• 100 gram witte chocolade

Amandeltaartje

• 120 gram volle yoghurt

• 125 gram amandelen

• 20 gram roomboter

• 50 gram roomboter
• 20 gram bloem

Krokante amandel

• 1 ei

• 1 eiwit

• ½ citroen rasp + sap

• 40 gram suiker

• 95 gram suiker

• 40 gram amandelschaafsel
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Bereiding vlierbloesemlimonade
Halveer de citroen en pers deze uit. Doe het sap en de citroen met het
water en de vlierbloesem in een kom en plaats deze twee keer 24 uur
in de koeling om te marineren. Probeer om de 4 uur een keer goed
om te roeren. Zeef alles door een doek. Verhit een beetje limonade
met de suiker en citroenzuur, totdat alles is opgelost. Meng dit vervolgens met de rest van de limonade en zet koud.

Bereiding vlierbloesemgranite
Doe voor de granite de vierbloesem met het water in een kom en
laat deze twee keer 24 uur marineren. Zeef alles door een doek. Week
de gelatine in koud water. Verhit de gezeefde vloeistof met de suiker,
totdat deze is opgelost. Los hier de geweekte gelatine in op. Rasp de
citroenen en pers ze uit. Meng het citroensap en de citroenrasp en
de jenever met de rest en zet in de vriezer. Schep het mengsel elk uur
om, om de ijskristallen te breken.

Bereiding amandeltaartje
Draai de amandelen met de suiker glad in een foodprocessor. Meng
met rest van ingrediënten totdat een glad beslag ontstaat. Schep het
beslag in een ingevette cakevorm en bak 18 minuten in een voorverwarmde oven op 165 °C. Laat de cake afkoelen en stort hem dan uit
op een plank. Snijd er vier mooie balkjes van 4 bij 10 centimeter van
en bestrooi deze met wat poedersuiker.
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Vlierbloesem en aardbeien
Bereiding marshmallow

Bereiding krokante amandel

Week de gelatine in koud water. Los de suiker en de glucose op in

Meng de eiwit met de suiker, meng dit met de amandelen en schep

het water en verwarm dit tot 121 °C. Verwarm ondertussen de vli-

het mengsel in een ovenschaal. Bak dit 40 minuten minuten in een

erbloesemlimonade en los hierin de geweekte gelatine op. Klop de

voorverwarmde oven op 130 °C en schep daarbij de amandelen om

eiwitten luchtig en stijf in een mixer, zodra de suikersiroop bijna het

de 5 minuten goed los.

kookpunt heeft bereikt. Voeg langzaam de hete suikersiroop toe aan
het eiwit, terwijl u de mixer door laat kloppen. Voeg de limonade met
gelatine toe en laat de mixer nog even doorkloppen op de hoog-

Serveren

ste stand, tot het mengsel wat afkoelt. Stort het geheel dan in een
ingevette bak en laat het opstijven in de koeling. Als het mengsel is

Schraap met behulp van een vork mooie kleine schilfers van de

afgekoeld, steek er dan met een steekvormpje rondjes uit.

granite. Steek een klein prikkertje in de marshmallow en rol deze
door de citroensuiker. Dan alles dresseren, zoals op de foto te zien is.

Bereiding witte
chocolade- yoghurtcrème
Smelt de witte chocolade met de boter au bain-marie. Roer er dan de
yoghurt doorheen en laat het iets terugkoelen. Schep het mengsel
over in een spuitzak en leg apart.

Bereiding citroensuiker
Schil de citroen en pluk de bloemetjes van de vlierbloesem van de
steel. Draai dit samen met de suiker fijn in een foodprocessor en wrijf
door een grove zeef.
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Wentelteefje
en sinaasappel
Ingrediënten

Briochedeeg

Crème van sinaasappelschil

Krokante peperkoek

• 200 gram bloem

• 2 sinaasappels

• ½ peperkoek naturel

• 5 gram gedroogde gist

• 100 milliliter cointreau

• 24 gram suiker

• 125 gram suiker

Kaneelroomijs

• 120 gram verse eieren

• 175 gram roomboter

• 100 gram suiker

• 4 gram zout

• 1 blaadje gelatine

• 1 kaneelstokje

• 90 gram roomboter

• 3 eieren

• 100 milliliter kookroom

Amandelspijs

Chocoladenougat

• 50 gram amandelspijs

(hier houdt u van over:

• 1 eiwit

lekker om te snoepen!)

Garnering

• 270 gram glucose

• 20 bramen

Beslag

• 300 milliliter water

• 4 takjes munt

• 400 milliliter volle melk

• 500 gram suiker

• rasp van 1 sinaasappel

• 2 eieren

• 750 gram honing

• 180 milliliter volle melk
• 80 gram eidooier

• 1 kilo pure chocolade
Heldere karamelsaus

• 375 gram pistachenoten

• 100 gram suiker

• 375 gram amandelen

• 300 milliliter water

• 375 gram hazelnoten
• 150 milliliter eiwit
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Haal het uit de oven en laat afkoelen voordat u het briochebrood uit
de vorm stort. Snijd van het briochebrood acht mooie plakken van
8 bij 4 centimeter.

Bereiding amandelspijs
Draai de amandelspijs samen met het eiwit in een foodprocessor tot
een gladde crème. Schep deze over in een spuitzak en leg apart.

Bereiding wentelteefjesbeslag
Bereiding brioche
Meng de gist met de suiker en wat lauw water, zet dit weg op een
warme plek. Wanneer de gist begint te werken, mengt u deze in de
mixer met een deeghaak samen met de bloem op een rustige stand
tot een deeg. Voeg dan één voor één de eieren toe. Snijd de boter in
blokjes en voeg deze geleidelijk aan het deeg toe. Als laatste voegt u
het zout toe. Kneed het deeg nog even met de hand tot een egale
bal en laat deze één uur rusten in de koelkast. Vet ondertussen een

Klop het ei met de melk los en zet koud.

Bereiding karamelsaus
Kook de suiker met 100 milliliter water op laag vuur tot een goudbruine karamel. Blus de karamel af met de rest van het water en laat
het mengsel weer even koken tot alles is opgelost. Laat de karamel
een beetje afkoelen en bewaar deze in een spuitflesje.

cakeblik in met boter en bestrooi met bloem. Haal het deeg uit de
koelkast, bestrooi het met wat bloem om te voorkomen dat het gaat
plakken en rol het met een deegroller uit tot een driehoekige vorm.

Bereiding crème van sinaasappelschil

Rol dan vanaf het dunste punt het deeg op en leg het in het cakeblik
met de rand naar onderen. Dek het geheel af met een vochtige

Week de gelatine in koud water. Schil de sinaasappels zeer dun zonder

doek en zet weer weg op een warme plek om te laten rijzen. Bak het

het wit (dit smaakt bitter) en pers de sinaasappels daarna uit. Draai de

briochebrood 15 minuten in een voorverwarmde oven op 170 °C.

schil samen met de suiker fijn in een foodprocessor, meng het vervol-
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Wentelteefje en sinaasappel

gens met het sap, eieren en de cointreau en gaar dit au bain-marie
tot 72 °C. Passeer het mengsel door een zeef en los de geweekte
gelatine er in op. Snijd de roomboter in kleine blokjes, klop deze met
een garde geleidelijk door de crème en zet deze in de koelkast. Schep
de afgekoelde crème over in een spuitzak en leg apart.

Bereiding kaneelroomijs
Het kaneelstokje met de room en melk aan de kook brengen. Dit één
nacht in de koeling zetten [ zo kan de kaneel zijn smaak afgeven ] Dan
opnieuw aan de kook brengen. De suiker met het ei mengen. Een
beetje van de kokende melk op het ei mengsel gieten en dan alles

Bereiding chocoladenougat

terug in de pan rustig garen tot 72 °C. Alles zeven, laten afkoelen en
opdraaien in een ijsmachine.

Verhit de honing in een steelpan op laag vuur tot 130 °C. Verhit
in een tweede pan de suiker, glucose en water op laag vuur tot
150 °C. Rooster ondertussen de noten lichtjes in de oven. Smelt de
chocolade au bain-marie. Maak de kom van een mixer vetvrij met wat
citroen en klop hierin de eiwitten stijf, zodra de suikersiroop bijna
op temperatuur is. Zet de mixer in een hogere stand en giet de
suikersiroop langzaam op de eiwitten. Doe vervolgens hetzelfde met
de honing en laat 10 minuten kloppen. Voeg hierna de gesmolten
chocolade toe en als laatste ook de licht geroosterde noten. Stort het
mengsel over in een met bakpapier beklede vorm, druk alles zeer
goed aan en zet weg tot het is afgekoeld.

Serveren
Spuit een dun laagje spijs op het brioche brood en doe er vervolgens
een nog een laagje brood op. Leg de wentelteefjes in het beslag en
laat ze het beslag absorberen. Verhit een steelpan met een klontje
boter laat deze licht uit bruisen. Bak de wentelteefjes op laag vuur
aan beide kanten goudbruin. Giet het overtollige bakboter af en voeg
een scheut heldere karamel toe. Karamelliseer de wentelteefjes in de
pan aan beide kanten. Snijd van de nougat mooie krullen op de snijmachine. Dan alles dresseren, zoals op de foto te zien is.

Bereiding krokante peperkoek
Halveer de peperkoek in de lengte en laat deze drie dagen drogen.
Snijd er dan met een snijdmachine lange dunne plakken van 3
millimeter dik van. Snijd je plakken in driehoekjes en leg deze tussen
twee siliconenmatjes in een voorverwarmde oven. Bak 5 minuten op
160 °C en leg apart.
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VAN HUTTEN

Top Chefs
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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.

BRAM KANTERS
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