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Voorgerecht: CHAMPIGNONGELEI MET CHAMPIGNONROOM 

 
   Ingrediënten   Bereiding 2e laag: Lams-/champignon gelei: 

 Verwarm de bouillon en trek hierin – tegen de kook aan - de schoongemaakte en in plakjes 
gesneden champignons;  

 Laat zo lang mogelijk trekken en laat vervolgens afkoelen tot onder het stollingspunt van eiwit; 

 Clarificatie: Klaar de bouillon door de in kleine brunoise gesneden winterwortel te vermengen met 
de kleingesneden prei, sjalot en het eiwit wat van te voren is opgeklopt: 

o Breng de bouillon over in een pan een voeg onder voortdurend roeren en verwarmen tot 75 
°C de “clarificatie” toe.  

o Schep vervolgens de clarificatie van de bouillon (hierin zitten ook de verontreinigingen) en 
zeef de bouillon door een passeerdoek; zie verder bereiding 2e laag. 

Bereiding 1e laag: de champignoncrème voor je flute of glas tijdens trekken van de lamsbouillon: 

 Smelt de boter in een pan, voeg de gesnipperde ui toe en laat zweten tot de ui glazig is; 

 Bak de prei en de plakjes champignon mee tot ze zacht worden; 

 Voeg de Vermouth toe en laat inkoken tot de Vermouth bijna verdampt is; 

 Voeg de 500 ml lamsbouillon en de slagroom toe en laat 10 minuten sudderen; 

 Haal nu de pan van het vuur en maal het mengsel glad en voeg de champignon (Primerba) toe en 
zout en peper naar smaak; Haal door een zeef; 

 Warm een kleine hoeveelheid van de warme puree op en voeg de zachte en uitgeknepen gelatine 
toe en roer tot deze is opgelost en doe dit mengsel bij de rest van de champignonpuree 

 Kruid de crème nog af met wat zout en verdeel over 12 champagneflutes; 

  Zet de glazen 1 uur in de koelkast; (als er plaats is: liefst in de vriezer); 
Bereiding laag 2: lams- & champignonbouillon: 

 Warm een kleine hoeveelheid van de geklaarde bouillon op en voeg de geweekte en uitgeknepen 
gelatine toe; Voeg deze massa toe aan de rest van de bouillon; 

 Voeg eveneens de 100 ml droge Madeira toe.  
 
 
 
 

  2e laag:   
  Lams-/champignonbouillon  
1 l lamsbouillon  
400 g kastanje champignons  
1  kleine winterwortel (200 g)  
stukje  prei   
4  eiwitten  
25 g sjalotten  
100 ml droge  Madeira  
22 g gelatinevellen   
  Zout naar smaak  
  1e laag: champignoncrème   
60 g ongezouten boter  
100 g gepelde en gesnipperde ui  
100 g schoongemaakte preiwit  
400 g dunne plakken champignons  
30 ml droge witte Vermouth  
500 ml lamsbouillon  
30 ml slagroom  
2 thl champignon Primerba  
12 g gelatinevellen  
  zout en peper   
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  3e laag: Madeira-sherryroom   
Bereiding 3e laag: madeira-sherryroom 

 Giet de Madeira en de sherry in een kleine pan en laat op hoog vuur inkoken tot een dun stroperig 
mengsel; 

 Laat het mengsel afkoelen tot kamertemperatuur en spatel daar de lobbig geklopte slagroom door, 
waaraan een snufje zout is toegevoegd. 

 
Completeren drie lagen: 

 Breng de 2e laag met een dikte van 2 cm aan op de champignoncrème als deze net is opgesteven: 
doe dit door de massa in een mengbeker te doen en over de bolle kant van een lepel op de 
champignoncrème te laten lopen. Zo krijg je de massa mooi in het glas.  

o laat opnieuw opstijven in de koelkast; 

 Spuit d.m.v. een spuitflesje – als de 2e laag volledig is gestold –  een 3 mm dikke laag de madeira-
sherryroom op de gelei  en 

 Maak af met 7 enoki paddenstoeltjes (per glas); knip deze op een lengte van 3 cm.  
o Steek ze hiertoe met behulp van een pincet door de crème tot in de gelei (i.v.m. omvallen!!) 

 
 
 
Wijnadvies: Fioris Rosso Dolomiti of *Lergenmüller Pinot Noir 

 

200 ml droge Madeira  
200 ml Oloroso sherry  
200  ml slagroom   
    
    
    
  Enoki paddenstoelen  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


