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TUSSENGERECHT: TOMPOUCE VAN BLOEMKOOLPANNACOTTA, ZOETE AARDAPPEL, IERSE RUNDERREEPJES & KOKOS CURRYJUS 

  Bloemkool pannacotta  Bereiding bloemkool pannacotta: 

 Start met het verwarmen van de volle melk en laat hierin zo lang als mogelijk is de gekneusde 
gerookte knoflook trekken; hierna pureren en door een zeef gieten. 

 Breng de slagroom tot aan de kook, voeg de bloemkoolroosjes toe en 1 teentje look en laat dit 
alles afgedekt gaar koken; Noot: haal 125 gram bloemkoolroosjes vroegtijdig uit de pan om later 
te kunnen afbakken (zie voorbereiding voor het uitserveren); 

 Pureer in de blender en druk door een zeef;  

 Meng de agar-agar met het water en door de bloemkoolpuree roeren; verhit tot kookpunt.  

 Breng op smaak met peper en zout en schenk in een grote vierkante schaal; de schaal moet zo 
groot zijn dat er 12 rechthoekige vormen van 1 cm hoog uit gesneden kunnen worden.  

Bereiding zoete aardappel: 

 Snijd 24 plakken (vorm gekozen rechthoek) uit de zoete aardappels met een dikte van ½ cm en 
kook deze half gaar in gezouten water. Haal ze uit het water en smeer in met wat olijfolie. Maak 
van de restanten een mooie puree. 

Bereiding kokos curryjus: 

 Breng de kokosmelk, gekneusde citroengras, gesnipperde knoflook, de fijngehakte sjalotjes, de 
Thaise curry en de rasp van de limoen aan de kook en laat zachtjes tot 2/3 inkoken; 

 Giet door een zeef en breng zo nodig op smaak. 
Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Iers rundvlees: snijd het vlees in reepjes; voorzie van versgemalen peper en zout en bak zeer snel 
bruin in een hete pan met wat olijfolie; serveer gelijk uit op de borden. 

 Verwarm de kokos curryjus licht en schuim deze goed op met de bamix; 

 Bloemkoolroosjes: bak de beetgaar gekookte bloemkoolroosjes snel licht bruin in olijfolie; 

 Maak een tompouce van aardappel-bloemkool-aardappel en warm kort op in de oven op 160°C.  
Uitserveren: 

 Plaats op een bord de tompouce (aardappel-bloemkool-aardappel); 

 Leg hierop de (warme) runderreepjes & kokoscurryschuim en een spriet bieslook en fijngesneden 
lente-ui; 

 Garneer met de saus en de gebakken bloemkool. 
Wijnadvies: Lergenmüler Spätburgunder of Maray Syrah 

300 ml volle melk  
6 tn gerookte knoflook   
400 ml slagroom  
375 g bloemkool in kleine roosjes  
1 tn knoflook fijngehakt  
  nootmuskaat vers gemalen  
12 g agar-agar   
80 ml water  
    
  Zoete aardappel  
900 g 

geschild 

GROTE (i.v.m. grootte van de 
vorm (rechthoek)) zoete 
aardappel   

 

  zonnebloemolie   
    
  Kokos curryjus   
300 g kokosmelk  
1 stengel citroengras   
20 g verse gember gesneden  
6 g rode thaise curry pasta  

1 tl limoenrasp  

4 tn knoflook   

3 st sjalotjes fijn gehakt  

  Iers rundvlees  

500 g Iers rundvlees  

    

  bieslook  

1 st lenteui  

    

 


