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VOORGERECHT: CAKE VAN RODE BIET – GRANNY SMITH – GEROOKTE PALING 

  Ingrediënten: Bereiding cake van rode biet: 

 Maak een mooi cakebeslag (zogenaamd 4/4 beslag **);  
 Voeg hieraan de bietenpuree en de 2 eetlepels gevriesdroogde bietenpoeder toe; 
 Verdeel het beslag over een rechthoekig klein bakblik bekleed met keukenpapier;  
 Bak vervolgens af in een voorverwarmde oven van 180 °C  gedurende ongeveer 12-15 minuten ; 
**) Doe de echt goed op kamertemperatuur zijnde boter in een mengkom en mix tot de massa wit 
is; voeg nu de suiker toe en meng opnieuw tot een homogene witte massa. Voeg nu een voor een 
de eieren toe en meng elke keer tot het ei is opgenomen in de boter-suikermassa; voeg als laatste 
de bloem toe en meng zo kort mogelijk. Noot: mocht de massa iets schiften voordat je de bloem 
toevoegt: dan kan het helpen even je beslagkom in een bak met lauw water te plaatsen;  
 
Bereiding zoetzure bietjes: 

 Pel de bietjes indien nodig en snijd ze: 1 deel julienne en ander deel mooie kleine brunoise; 

 Verwarm intussen alle andere ingrediënten tot de suiker is gesmolten; 

 Voeg nu de bietjes toe aan deze vloeistof en laat zo lang mogelijk marineren; 

 Noot: bewaar op maandag de marinade voor de volgende avond. Deze is heel hoog op smaak 
en kan meerdere avonden worden gebruikt. 

 
 
 
Bereiding gel van Granny Smith: 

 Laat het blaadje gelatine zo lang mogelijk weken in koud water; 

 Snijd 1,5 geschilde Granny Smith in kleine bokjes en laat in een weinig water garen; het water 
mag verdampen maar de appel mag net niet (te) bruin worden (aanbranden); 

 Snijd 1 geschilde appel in kleine stukjes en zet weg tot gebruik (event. met iets citroensap).  

 Vermeng het water met de agar-agar en kruid dit water vervolgens met peper en zout; 

 Breng het water aan de kook en laat even doorkoken; bekoel tot 90 °C en roer de geweekte 
gelatine erdoor; en vervolgens de tot puree gemixte Granny Smith (rauw en gekookt) 

 mix opnieuw goed, laat afkoelen in de koelkast, doe in een spuitzak; zie verder uitserveren. 
 

  Cake van rode biet 
130 g boter 
130 g zelfrijzende bloem 
130 g Palatinose 
130 g eieren 
130 g bietenpuree (van gekookte bietjes) 

2 el gevriesdroogde biet;  
   
   
  Zoetzure bietjes 
3  rode bietjes (gekookte) 
150 ml rode wijnazijn 
150 ml rode wijn 
200 g suiker 
1  kaneelstokje 
1 st steranijs 
15  bolletjes zwarte peper gekneusd 
2  sinaasappels (sap ervan) 
1,5 kl zout  
   
  Gel van Granny Smith 
2,5 st Granny Smith 
170 g water 
3 g agar-agar  
1 bl gelatine 
  peper en zout  
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  Chioggia bietjes Bereiding Chioggia bietjes: 

 Kook de bietjes gaar, laat bekoelen en pel ze vervolgens; 

 Snijd de bietjes in dunne plakjes (24 geel en 12 roze) met de mandoline of op de snijmachine 
(stand 8) en steek hieruit – zo gewenst - mooie rondjes; 

 Marineer ze met de Sushi azijn;  
 
Bereiding tartaar van gerookte paling en appel Granny Smith: 

 Snijd de paling en de Granny Smith in gelijke grootte brunoise (heel klein ± 2-3 mm) en meng 
beide ingrediënten met de Griekse yoghurt en zo nodig wat peper en zout. 

 Zie verder uitserveren; 
 
Voorbereiding voor het uitserveren  

 Zet alle benodigde onderdelen klaar en laat op kamertemperatuur komen; 

 Haal de bietjes uit de marinade;  

 Snijd de cake is mooie vormen van ongeveer gelijke grootte. 
 
Uitserveren: 
Maak een mooie compositie van alle bereidingen op het bord en serveer uit. 
 
Wijnadvies: Vecrima Godello 

 

2  Chioggia bietjes geel en roze 
30 ml sushi azijn 
   
   
   
  Tartaar gerookte paling & appel 
150 g gerookte palingfilets 
½   appel Granny Smith 
2 el Griekse yoghurt  
  peper en zout  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 


