
Culinair Gilde Zeeland | 2016-06 4 

 
VOORGERECHT: 3X ASPERGES – IBERICOHAM – KWARTELEITJE – CHORIZO-IJS – KROKANT VAN PARMEZAANSE KAAS  

  ingrediënten Bereiding ijs: 

 Snijd de chorizo in kleine stukjes ½ x ½ cm.;  

 Voeg room, melk en glucose toe aan de chorizostukjes, kook op en laat afkoelen (in een ijsbad); 

 Doe er vervolgens het opgeklopte eiwit en glucose bij; 

 Draai er een mooi ijs van en zet in de vriezer tot gebruik.  
 
 
 
Bereiding 3x asperges: 

 2e bereiding:  

 Was en schil 12 asperges, verwijder het harde onderste gedeelte en bewaar voor de 1e  
bereiding, kook perfect gaar in gezouten water; koel direct in ijswater en zet vervolgens weg tot 
gebruik. 

 3e bereiding: gemarineerde asperges.  

 Was en schil de asperges. Verwijder het harde gedeelte en bewaar voor de 1e bereiding. Snijd 
op de mandoline dunne slices over de volledige lengte; 

 1e bereiding Parfait van asperges: 

 kook alle uiteinden van de asperges 2e en 3e bereiding + de overige 8 asperges, geschild en in 
stukken gesneden, gaar in gelijke delen water en melk met wat zout;  

 Giet af en pureer;  

 Voeg nu per 200 gram puree 4 blaadjes geweekte gelatine toe en laat afkoelen; 

 Voeg aan de bekoelde aspergemassa 150 gram licht opgeklopte room (yoghurtdikte) toe; 

 Breng de massa over in kleine ringen of in een grote schaal, waarna we tijdens het uitserveren 
hieruit vormpjes steken/snijden. 

 
Krokant van Parmezaanse kaas: 

 Rasp de kaas met een goede rasp en strooi de kaas uit op een silpatmatje en bak circa 5 
minuten in een voorverwarmde oven op 175 °C. Laat afkoelen tot kamertemperatuur en breek 
in stukken. 

 

  IJs 
100 g milde chorizo 
200 ml room 
200 ml volle melk 
10 g glucose 
2  eiwitten 
   
   
  Asperges:  
12  asperges 2e bereiding gekookt 
  3e bereiding gemarineerd: 
 12  asperges  
   
   
   
   
  3e bereiding parfait: 
8  asperges + 24 uiteinden 1e + 2e  
  bereiding  
  water en melk 
4  gelatineblad (per 200 g puree) 
150 g room (per 200 g puree) 
   
   
  Krokant: 
150 G Parmezaanse kaas  
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  Vinaigrette van Granny’s  
Bereiding appelvinaigrette: 

 Maak een homogene vinaigrette van alle ingrediënten behalve de appel; 

 Was de appel maar schil ze niet. Zie verder voorbereiding voor het uitserveren. 
 
 
 
Bereiding ui: 

 Schil 1 ui en snijd in niet te kleine stukjes: bijvoorbeeld van boven naar beneden; 

 Bak even aan in wat boter en laat vervolgens drogen in de oven. Let op voor verbranden!! 

 Maak de 2e ui schoon en snijd op de mandoline in dunne slices; zie verder voorbereiding voor 
het uitserveren. 

 
 
 
Voorbereiding voor het uitserveren: 

 1 granny: Snijd in zeer kleine brunoise – en zo mogelijk allemaal even groot. Meng direct met 
de klaarstaande vinaigrette. 

 2e ui: frituur de slices op 180 °C. en laat uitlekken op keukenpapier. 

 Kook de eieren gaar, pel ze en plet ze grof; 

 3e bereiding asperges: Marineer de slierten in het mengsel (homogeen geschud) van olijfolie, 
hazelnootolie, appelazijn en peper en zout.  

  
 
Uitserveren: 

 Zet alle bereidingen klaar; 

 Maak met alle bereidingen een mooi bord. 
 
Wijnadvies: H-Lun of * Picpoul de Pinet 
 
 
 
 

1  appel Granny Smith 
40 ml olijfolie extra vergine  
15 ml hazelnootolie 
15 ml appelazijn 
  peper en zout  
  Ui: 
2  uien 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3  eieren 
50 ml olijfolie extra vergine  
50 ml hazelnootolie 
40-50 ml appelazijn 
  peper en zout  
   
   
   
6  plakjes Ibericoham 
  groene en paarse cress  
   
   
   
   
   


