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VOORGERECHT: KWARTELHAMMETJE & COURGETTE 

  ingrediënten Bereiding kwartelhammetje: 

 Maak de kwartels schoon en halveer ze; Fileer de borstjes  en de pootjes van het karkas;  

 Verwijder het vlees aan de onderkant van het kwartelpootje en schraap het botje mooi schoon; 

 Maak van de pootjes nu een mooi “hammetje” en rol de filets mooi op; en behandel het verder 
“als ware het een hammetje”; 

 Bestrooi de hammetjes met peper en zout en leg ze strak op een rooster dat geschikt is voor de 
BGE; 

 Rook de kwartelhammetjes circa 3-5 minuten op de BGE; 

 Bak ze vervolgens – maximaal 8-10 minuten - afgedekt in een voorverwarmde oven van 180 °C 
gaar; laat bekoelen; 

 Haal nu de hammetjes door de bloem, de losgeklopte eieren en paneer ze in het mengsel van 
panko en sesamzaadjes (verhouding 1:1); zie verder voorbereiding voor het uitserveren. 

Bereiding courgettes: 

 2 groenen courgettes: je werkt als volgt: snijd de gewassen courgettes in de lengte doormidden 
en steek er nu 24 rondjes uit met een diameter van ca. 3 cm en vervolgens snijd je ieder rondje 
op een dikte van 1,5 cm. Eventueel zaad aan de onderzijde (in het midden) verwijder je 
voorzichtig met een lepeltje; 

 Blancheer de 24 rondjes met wat zout in ruim water; koel terug en zet weg tot gebruik.  

 Snijd de 3e groene courgette en de gele courgette in lange dunne plakken (op de snijmachine of 
mandoline), blancheer en laat afkoelen op een schone theedoek; 

 
Bereiding zalf van spinazie etc.: 

 Pluk de peterselie en blancheer > koel in ijswater; blancheer eveneens de tenen look;  

 Breng de spinazie met de slagoom aan de kook met iets peper en zout en blender in Thermomix 
of Bamix  tot een mooie zalf; monteer met een klontje boter en houd warm; 

 
 
 
 
 

  Kwartelhammetje 
6  kwartels 
  peper en zout  
  bloem om te paneren 
2  eieren losgeklopt 
100 g panko 
100 g sesamzaadjes (wit) 
   
   
   
   
  Courgettes  
3 st courgettes groen 
1 st courgettes geel 
  iets zout 
   
   
   
   
   
  Zalf  
1 bosje platte peterselie  
2 tn knoflook  
100 g wilde spinazie  
25 g slagroom  
  klontje boter 
   
   
   
   



Culinair Gilde Zeeland | 2016-10 4 

  Paprika Paprika 

 Maak een ragfijne brunoise (max. 2x2 mm) van de gele en rode paprika;  
 
 
 
Vinaigrette: 

 Meng alle ingrediënten voor de vinaigrette tot een homogene massa en breng op smaak met 
peper en zout. Zet weg tot gebruik.  

 
 
 
Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Hammetjes: frituur de licht gerookte en in de oven verder gegaarde en gepaneerde hammetjes 
mooi bruin; 

 Groene courgette rondjes: besprenkel ze met wat gesmolten boter, breng op smaak met peper 
en zout en houd ze lauwwarm / zo blijven ze “glanzen; 

 Zet alle overige ingrediënten klaar; 
 
Uitserveren: 
1. Steek de kwartelhammetjes met een prikkertje op de licht beboterde lauwwarme 

courgetterondjes; 
2. Vouw de plakjes courgette mooi op het bord, besprenkel ze met de vinaigrette en bestrooi ze 

met de ragfijne brunoise van paprika; en garneer met tuinkers 
3. Trek een dikke druppel zalf van de spinazie etc. tussen de hammetjes en de courgette.  
 
Wijnadvies: Vernaccia di San Giminiano 
 

½  rode paprika  
½  gele paprika  
   
   
  Vinaigrette 
30 ml druivenpitolie 
15 ml hazelnootolie 
15 ml knoflookazijn  
  peper en zout naar smaak 
   
   
   
   
  boter 
  peper en zout 
   
   
   
   
   
   
  tuinkers 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


