
VOORGERECHT

HONDSHAAI met 
schorseneer – waterkers 
en zee-egelkaviaar

Hondshaai 

Ingrediënten:
200 g hondshaai gestroopt aan de 
graat of 4 filets
Peper en zout
Plasticfolie

Maak de hondshaai schoon en 
verwerk tot filets.
Leg in gezouten water geduren-
de 3 minuten. Kruid af met pe-
per en zout, maak rolletjes van 
+/-3 cm in plastiekfolie.
Gaar gedurende 6 minuten op 
60°C in de röner of pocheer in 
water (in de folie). Laat 6 minu-
ten liggen zonder vuur onder de 
pot. Verwijder de folie en snijd 
in stukken.
Strijk in met een reductie (inko-
ken tot siroopdikte) van 250 ml 
kippenbouillon en 50 g boter. 

Voor de jus van zee-egel 

Ingrediënten:
0,5 kg witte visgraten (bij je 
vishandelaar)
1 selder, grof versneden
2 uien, grof versneden
4 stengels citroengras, platgeslagen
10 ml Pernod
1 l blanke fond 
50 g boter

1 l room
25 g boter
35 g hazelnootboter
Jus van 1 limoen 
50 g zee-egel kaviaar (snijd zee-
egel open en haal kaviaar eruit)

Kuis 0,5 kg witte visgraten op. 
Bak deze op 200°C droog zon-
der vetstof een half uur in de 
oven. Stoof de selder en de uien 
met het citroengras aan in wat 
olijfolie en voeg de graten toe.
Blus met Pernod, zet onder met 
blanke fond en 1 l room.
Laat 1 maal opkoken en 1 uur 
trekken onder het kookpunt.
Zeef, neem hiervan 2,5 l, voeg 
25 g gewone boter en 35 g ha-
zelnootboter toe.
Mix en werk af met zout en li-
moensap. 
Mix op het laatste moment de 
zee-egelkaviaar eronder.

Voor de schorseneren 

Ingrediënten:
4 schorseneren
50 g boter

Schepje bloem
Citroensap
Peper en zout

Kuis de schorseneren op. Kook 
1 maal op in een blanc. Dit is 
water met een schepje bloem, 
wat citroensap en zout. Door 
de bloem en het citroensap blij-
ven de schorseneren mooi wit.
Laat afkoelen in eigen vocht.
Haal à la minute kort door de bo-
ter en kruid af met peper en zout.

Voor de crème van 
waterkers 

Ingrediënten:
6 bussels waterkers 
1 sjalot grof versneden
200 g room 
200 g witte wijn 

Was 3 x de waterkers. Blancheer 
kort en verfris in ijswater. Kook 
1 sjalot met 200 g room en 200 
g witte wijn. Zeef het kookvocht 
en voeg de waterkers toe. Mix 
tot een gladde massa.
Kruid af met peper en zout.

Receptuur
Nicky Cuppens

Receptuur Fleur de Lin
Lode De Roover
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Voor de crème van 
aardpeer 

Ingrediënten:
200 g aardpeer 
0,5 l room
0,5 l blanke fond 

Kook de aardpeer in een meng-
sel van room en blanke fond. 
Laat 1 uur uithangen in een zeef 
om al het kookvocht te verwij-

deren. Mix glad met een klein 
beetje room en kruid af met 
peper en zout.

Voor de crumble

Ingrediënten:
1 kg bloem
800 g boter
800 g grof gemalen pindanoten
150 g parmezaanpoeder
100 g water

Kappertjes
Peper, zout

Frituur de kappertjes. Meng alle 
andere ingrediënten onder el-
kaar en bak af in een oven van 
180°C gedurende 15 minuten. 
Laat afkoelen en verkruimelen.

Versier met chips van aardpeer 
en gefrituurde kappertjes op 
een crumble van pindanoten.

HOOFDGERECHT 

Gelakt middenrif met een 
salade van linzen, wortel, 
shiitake en yoghurtdip

Voor de marinade

Ingrediënten:
1 dl ketjap
1 dl oestersaus
1 dl sojasaus

Laat alle ingrediënten samen in-
koken tot een stevige massa is 
bekomen. 

Voor het middenrif

Ingrediënten:
600 g middenrif

Bak het vlees aan beide kanten 
kort aan en smeer in met de ma-
rinade. Plaats 4 à 6 minuten in een 
voorverwarmde oven van 180°C. 

Laat het vlees een 5-tal minuten 
rusten en snijd het in sneetjes.

Salade van linzen

Ingrediënten:
100 g rode linzen
100 g zwarte linzen
1 rode ui
200 g shiitake paddenstoelen
1 teentje look
1 bussel koriander
Ras el hanout
1 zoete aardappel
4 miniwortels 
Boter, olijfolie
Peper en zout

Laat de linzen weken in water ge-
durende 2 uur en giet af. Snijd de 
zoete aardappel in dobbelsteen-
tjes van ongeveer 1 cm. Maak 
de miniwortels even schoon en 
kook beetgaar.
Bak de shiitake aan en breng op 
smaak met peper en zout.

Snijd de rode ui en look fijn.
Bak de look en ui aan in boter 
met olijfolie en voeg de zoete 
aardappel, een snuifje zout en een 
snuifje ras el hanout toe. 
Laat dit even stoven en voeg dan 
de linzen toe. Voeg nog een beetje 
boter toe en breng op smaak met 
peper en zout en voeg de kori-
ander toe. Dresseer deze in een 
kom samen met de miniwortels 
en de paddenstoelen.

Yoghurtdip

Ingrediënten:
1 citroen
500 g Griekse yoghurt
Peper en zout

Meng de yoghurt met het sap en 
de zeste van 1 citroen. Breng op 
smaak met peper en zout en ser-
veer het apart bij de salade van 
linzen. Dit geeft een extra frisse 
toets aan het gerecht.
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