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SJEF’S KOOKCLUB 
Moleculaire avond 
 
 
 
Welkom bij Sjef’s Kookclub.  
 
Wij krijgen vaak de vraag of wij een mooie moleculaire kookavond kunnen verzorgen bij kookclubs. 
Hoewel wij altijd met veel plezier koken krijgen wij het niet voor elkaar om overal workshops te 
verzorgen. Om die reden hebben we besloten om al onze kennis en kunde uit te schrijven. Het 
resultaat is “Sjef’s Kookclub” – een beschrijving voor een prachtige culinaire avond met vrienden, 
familie of kookclub waarin alles uitgewerkt staat. Zo zijn we ooit ook begonnen met Sjef: het delen 
van kennis en inspiratie voor hobbykoks om nieuwe experimentele gerechten te maken.  
 
Zoals je in de inhoudsopgave zult zien hebben we ons best gedaan om zowel praktische informatie 
(boodschappenlijsten, planning, etc) als ook achtergrond informatie mee te geven (wat is Sous Vide, 
waarom zijn wij daar zo enthousiast over en wat kan je er mee). Daarnaast zijn het vooral een aantal 
hele leuke experimentele recepten om een mooie avond mee te hebben. Bovendien hebben we 
rekening gehouden met voorkeuren voor Vlees, Vis of Vega. Het maakt ons niet uit – het is allemaal 
lekker! 
 
Bij alle gerechten hebben we de link opgenomen (of een QR-code om met je telefoon te scannen) 
naar onze website waar we alle recepten verder uitgelegd hebben en voorzien van beeld en video 
voor een meer gedetailleerde uitleg. Vele kookclubs, hobbykoks en ambitieuze familieleden hebben 
zo met het grootste gemak de mooiste maaltijden op tafel gezet.  
 
Mochten jullie op of aanmerkingen hebben dan horen wij het graag. Mail ons op info@sjefkoken.nl 
of laat een reactie achter op onze site www.sjefkoken.nl   
 
Voor nu rest ons jullie veel plezier te wensen vanavond.  
 
Happy cooking!  
 
 
 
 
   Team Sjef:  Sander & Jurriaan  
 
  

http://www.sjefkoken.nl/
mailto:info@sjefkoken.nl
http://www.sjefkoken.nl/
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Praktische informatie 
 

Aantal personen 
Wij hebben dit samengesteld voor een club van rond de 8 personen. Bij sommige gerechten staat er 
letterlijk ‘1 per persoon’ (zoals bij vlees of vis), maar de overige recepten zijn we uitgegaan van 8. 
Mocht je met een persoon meer of minder zijn, kan je gewoon deze hoeveelheden aanhouden, maar 
als je met 20 man gaat koken is het aan te raden de hoeveelheden te verdubbelen.  
 

Tijdsduur 
Met de recepten in dit menu kan je makkelijk een avond vullen, maar hou voor het gemak 4 uur aan 
(van aanvang tot en met de koffie). De bottleneck in dit recept is het invriezen van de Mojito Bollen 
(voorgerecht) wat minimaal 2 uur nodig heeft. Ook als je hele dikke steaks haalt moeten die wat 
langer in het Sous Vide bad liggen. Hou daar rekening mee. Mocht je echt gelimiteerd zijn in tijd, zijn 
er een paar tips: (1) kies de steaks niet te dik (dan zijn ze binnen 45 minuten gaar) en (2) vul de mal 
van de Mojito Bollen niet te vol (minder volume vriest sneller in).  
 

Allergieën 
Voor zover bekend zijn er geen allergische reacties op onze poeders. De poeders die we gebruiken 
zijn:  
 

• Agar agar 
• Sodium Alginaat 
• Calcium Lactaat  
• Gellan 
• Xantana   

  

http://www.sjefkoken.nl/
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Het Menu 
 
Wat gaan we maken vanavond:  
 
Amuse 

• Een Mojito-bol. Met hulp van Sferificatie gaan we gelvormige Mojito-bollen maken.  
 
Voorgerechtje: 

• Een blini, met een biet-balsamico-gel, crème fraîche en zalmkaviaar.  
 
Hoofdgerecht 

• Sousvide gegaarde Steak (kan je vervangen met Zalm of Asperges als je liever vis of 
vegetarisch maaltijd maakt) 

• Citroenblokjes  
• Gekarameliseerde Bospenen 
• Perfect gegaarde aardappelpuree  
• Port-cognacsaus 
• (Salade)  

 
Nagerecht 

• Ei van zuivel en fruit 
 
Kaasplank 

• Magisch kaasplankje met honingkaviaar en port-spaghetti 
  

http://www.sjefkoken.nl/
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Benodigdheden 
Moleculaire Kookpoeders 
In deze kookworkshop gaan we aan de slag met de volgende poeders:  

1. Agar agar 
2. Xantana 
3. Sodium Alginaat 
4. Calcium Lactaat 
5. Gellan 

 

Moleculaire kookapparatuur 

Wat ongebruikelijke kookapparatuur dat we gebruiken in deze recepten: 
1. Precisieweegschaal (te vinden op Sjefkoken.nl, zit standaard in de Ultimate Gelling kit). 

Belangrijk om de exacte hoeveelheid kookpoeders te wegen.   
2. Siliconen mal voor mojito bollen. (alternatief: ijsklontjes vorm)  
3. Geperforeerde lepel (alternatief: gewone eetlepel met een theedoek) 
4. Pipet  
5. Spuit + siliconen slang 

 
 
NB: Alle benodigde moleculaire poeders en kookapparatuur (zoals silioconen mal, geperforeerde 
lepel  poeders zijn los te verkrijgen in onze webwinkel, maar ook in één samengestelde doos: de 
Sjefs Ultimate Gel Kit op onze site: https://www.sjefkoken.nl/product/sjefs-ultimate-gel-kit/ 
 
 

Sjefs Ultimate Gel Kit 

  

http://www.sjefkoken.nl/
https://www.sjefkoken.nl/product/sjefs-ultimate-gel-kit/
https://www.sjefkoken.nl/product/sjefs-ultimate-gel-kit/
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Benodigde Keukenapparatuur 
Basis kookapparatuur 
We gaan ervan uit dat dit aanwezig is in de gemiddelde keuken: 
 

1. Pannen in verschillende maten en soorten (koken/bakken/steelpannetjes, etc) 
2. Schalen 
3. Garde 
4. Vergiet / zeef 
5. Staafmixer 
6. Snijplanken 
7. Messen in alle vormen en maten 
8. Maatbekers 

 
 
Extra kookapparatuur – niet standaard overal aanwezig 
De volgende zaken heb je nodig voor de gerechten. Merk op dat Sous Vide prima kan met een 
thermometer en diepvriezakejs (ipv 3 “sous vide apparaat” en 4 “vacumeerzakjes”).   
 

1. Spuitzak, eventueel Spuitfles  
2. Vriezer 
3. Sous Vide apparaat (alternatief: kook-thermometer, vraagt iets meer opletten maar werkt 

prima)  
4. Vacumeerzakjes (alternatief: kwalitatief goede diepvrieszakjes, bijvoorbeeld Ziplock) 

 
 

Basis kookingrediënten 
We gaan ervan uit dat dit standaard aanwezig is. Controleer de lijst en vul eventueel de 
boodschappenlijst aan:  

• Zout  

• Peper 

• Olijfolie 

• Boter  
 
  

http://www.sjefkoken.nl/


 
 

7 

Kijk voor meer recepten op www.sjefkoken.nl  
Moleculair koken, Sous vide koken 

 
 

 

Boodschappenlijst 
Moleculaire kookspullen 

1. Sjefs ultimate gel kit 
 
Amuse 

2. 80 gram rum, 
3. 70 gram spuitwater (bijvoorbeeld Spa) 
4. 15 gram limoensap, (bij voorkeur vers 

geperst, eventueel uit een flesje) 
5. 2 theelepels rietsuiker 
6. 20 blaadjes munt 

 
Voorgerecht 

7. 8 blini’s (alternatief: poffertjes) 
8. 400 gram bietensap 
9. 100 gram goede balsamico azijn 
10. 125 gram Crème Fraîche 
11. 1 potje Zalmkaviaar of Zalmeitjes 
12. 1 bosje Verse peterselie 

 
Hoofdgerecht 

13. 8 mooie Steaks* (bij de keurslager 
halen).  

14. 1 bosje tijm en 1 bosje rozemarijn 
15. 24 bospenen 
16. 1,5 kilo aardappels  
17. 225 gram melk 
18. 375 gram roomboter 
19. Port Cognac saus: 

a. 6 Sjalotjes 
b. 70 ml cognac 
c. 2 takjes verse rozemarijn 
d. verse peper 
e. 350 ml rode port 
f. 350 ml runderbouillon (mag 

van een blokje)** 
g. 100 gram roomboter 

20. Citroenblokjes: 
h. 2 citroenen 
i. suiker 

21. Optioneel: salade (een lichte salade, 
naar eigen inzicht invullen) 

 

Nagerecht 

22. 275 gram Mango 
23. 125 gram Melk 
24. 150 gram Vanille Yoghurt 
25. 30 gram Suiker 
26. 1 Suikerbrood 
27. 1 reep pure chocolade 

 
Kaasplank: 

28. 150 gram port 
29. 150 gram druivensap 
30. 180 gram honing 
31. 1 fles Zonnebloemolie  
32. Kazen voor de plank: 

a. Frisse geiten- / schapenkaas 

b. Witflora /romige kaas   

c. Harde kaas (Comté / Gruyere) 
d. Roodflora kaas (Munster / Epoisses) 
e. Blauwaderkaas (Roquefort / Blue Stilton)  

33. Evt: druiven, vijgenbrood, appelstroop, etc.   
 
Wijn en Biertips: 

Wijntips:  

• Amuse/voor: Chablis (met hout), Riesling (Elzas), 
Chardonnay, Macon Blanc  

• Hoofd: Cabernet Sauvignon, Sangiovese, 
Argentijnse Malbec, Shiraz 

• Nagerecht: Botrytis wijn   

• Kaas: Tawny Port (bij jonge kazen), Beaujolais, 
Bardolino, Pink Port (bij kruidige kazen)  

 
Biertips: 

• Voor: Heineken Oud Bruin, Affligem Blond 

• Hoofd: Westmalle Tripel, Chimais Blanc  

• Na: Maximus High Hops, Lagunitas 

• Kaas: St. Bernardus Abt 12 , Hertog Jan Grand 
Prestige  

 

 
* Je kunt de steaks vervangen voor 8 zalmmoten (bij voorkeur met huid) of 40 asperges indien de 
voorkeur uitgaat naar vis of vegetarisch.  
** In het geval van vegetarisch kan de runderbouillon vervangen worden door groentebouillon.  

http://www.sjefkoken.nl/
https://www.sjefkoken.nl/product/sjefs-ultimate-gel-kit/
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Amuse 
 

Achtergrond - Sferificatie 
 
 
Hoe gaaf is dit? Iedere vloeistof verpakken in een bol. De perfecte amuse van een sterren diner, of 
misschien een luxe appetizer. En het mooie is, iedereen kan dit! De basis is super simpel: 

• Je lost de calcium lactaat op in een vloeistof naar keuze  

• Vul een siliconen mat met bolvormige mallen (een ijsblokjesbakje werkt ook goed) met de 
calcium lactaat-vloeistof 

• Vries alles goed in (minimaal 2 uur) 

• Maak met behulp van een staafmixer een oplossing van sodium alginaat in water. Laat dit 
een kwartiertje rusten (zodat de luchtbellen verdwijnen), 

• Haal de bollen uit de vriezer en doe ze een voor een in het sodium alginaat bad. 
 

• Let op: De bollen gaan nu ontdooien en het calcium lactaat zal reageren met het sodium 
alginaat: dit zorgt voor de ‘gel’. Deze gel voorkomt dat de binnenkant reageert met het 
sodium alginaat; daarom blijft de binnenkant van de bollen vloeibaar, en dat is nou juist de 
truc! 
 
 

• Plaats de bollen daarna in een waterbad om af te spoelen. That’s it!  
 

Op de volgende pagina’s zullen we het recept uitleggen: 
 
 
  

http://www.sjefkoken.nl/
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Aan de slag: Mojito Bollen 
 
 
Online staat dit recept uitgeschreven met beeld en video op:  
https://www.sjefkoken.nl/recepten/mojito-bollen/ 

 
Door in dit recept de mojito (of welke andere drank 
je maar wilt) eerst te mengen met het (smaakloze) 
zout, daarna als bolletjes in te vriezen en vervolgens 
in bevroren toestand met het zeewier in aanraking 
te brengen zorg je voor mooie ronde vormen. Heb 
je geen siliconen mal (zoals we in dit recept gebruiken), no worries, met een 
ijsblokjes-bakje lukt het ook prima. 

 
Voorbereiding (20 min.)  

 1. Maak de mojito 
 

80 gram rum (wit) 

70 gram bruiswater 

15 gram limoensap 

2 theelepels suiker 

12 blaadjes verse munt 

-- 

 

3 gram calcium lactaat 

Hoge maatbeker 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 muntblaadjes 
siliconen mal  

(of ijsblokbakje) 
 
 
 
 
 
 
 

calcium lactaat mojito 

Snij de limoen in partjes. Stamp de limoenpartjes, suiker, een hand vol 
muntblaadjes en het calciumlactaat kapot in een hoge maatbeker. Voeg 
rum en koolzuurhoudend water toe en meng goed. 
 
Maak 12 muntblaadjes stuk tussen je handpalmen of met een stamper en 
voeg ze daarna toe aan de Mojito. Laat dit een kwartiertje staan zodat de 
smaken zich goed kunnen ontwikkelen. Zeef de mojito vervolgens in de 
hoge maatbeker. 
 
Voeg vervolgens het calciumlactaat toe en roer het goed door elkaar tot 
het calciumlactaat volledig is opgelost. 
 
 

2. Snij de verse munt 
 
Snij de verse munt in kleine strookjes. Leg de mal op een harde 
ondergrond, bijvoorbeeld een snijplank. Op deze manier kun je hem 
straks goed naar de vriezer transporteren.  
 
Vul de mal met de muntblaadjes. 
 

3. Vul de mal met de mojito 
 
Vul nu alle gaten in je mal op met het mojito-calciumlactaat mengsel.  
Plaats de mal in de vriezer. Heb je geen mal voor de bolletjes, dan kun je 
ook prima een ijsblokjeshouder als alternatief gebruik. 
 
 
 

http://www.sjefkoken.nl/
https://www.sjefkoken.nl/recepten/mojito-bollen/
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Wachten (2  uur) Wacht tot de mojito bevroren is  
Hou rekening met 1,5 tot 2 uur wachten, afhankelijk van hoeveelheid 
Mojito. Typisch is het na 2 uur ingevroren genoeg. Je kunt wel al eerder 
aan de slag met het voorbereiden van het sodium alginaat bad. 

 
 
 

Voorbereiding (5 min.) 
4. Maak het sodium alginaat bad 
 

600 gram water 
3 gram sodium alginaat 

staafmixer 
hoge maatbeker 

bakje met platte bodem 
 
 
 
 
 
 

bevroren mojito bollen 
sodium alginaat bad 

een bak met schoon water 
lepel (geperforeerd) 

schone theedoek 
 
 
 

Vul een hoge maatbeker met 600 gram water en voeg hier 3 gram 
sodium alginaat aan toe. Mix het alginaat goed door het water met een 
staafmixer zodat er geen klonten meer inzitten. Giet het water-alginaat 
mengsel vervolgens uit in een bak met platte bodem en laat minimaal 15 
minuten rusten. Hierdoor verdwijnen de luchtbellen, wat straks een 
beter resultaat geef 
 
 

5. Zet alle benodigdheden klaar 
 
Controleer na 1,5 of 2 uur of de mojitobollen bevroren genoeg zijn. De 
buitenkant moet echt bevroren zijn, maar de kern mag nog wat vloeibaar 
zijn. Zet vervolgens de laatste benodigdheden klaar voor de laatste fase 
van dit bizarre recept: een extra bak met (schoon) kraanwater om de 
bollen af te spoelen, een lepel (bij voorkeur geperforeerd) en een schone 
theedoek.  
 

 
Afronding (10 min.) 

6. Leg de bollen in het alginaatbad  
Leg de bevroren bollen in het alginaat-bad. De kunst is nu om ze de 
eerste ca. 30 seconden af en toe met de lepel te bewegen zodat ze niet 
aan de bodem vastvriezen. De bollen mogen elkaar echter niet raken, 
dan kleven ze aan elkaar. 
De bollen ontdooien in ongeveer 3 minuten volledig in het alginaatbad 
 

7. Rond de bollen af 
Schep de bollen na 3 minuten voorzichtig uit het alginaat-bad en dep ze 
droog met de schone doek.  
Leg ze nu in het bad met kraanwater om al het alginaat van ze af te 
spoelen. Roer met de gaatjes-lepel rustig door het water om de bollen 
volledig schoon te maken.  
 

 
 
 

http://www.sjefkoken.nl/
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Voorgerecht 
 
Een heerlijk en prachtig voorgerecht. Of een tweede 
Amuse. Een klein hapje, maar voorzien van zoveel 
smaak.  
 
Het recept staat online op:  
https://www.sjefkoken.nl/recepten/blini/ 
 
 
Blini’s zijn kleine deeggerechten die oorspronkelijk 
uit Rusland komen. Ze lijken een beetje tussen 
pannenkoeken, poffertjes en eierkoeken in te zitten. 
Blini’s zijn zelf te maken, maar mocht je tijdgebrek hebben kun je prima blini’s bij 
de groothandel halen of zelfs vervangen door poffertjes. Niet zo lekker als 
zelfgemaakt, maar wel veel sneller en makkelijker. In dit recept gaan we uit van 
kant-en-klare blini’s.  
 
 

 
 

400 gram bietensap 
100 gram balsamico azijn 

5 gram Gellan 
0.5 gram Xantana 

5 gram zout 
 

 
Garde 

 
 
 
 

Brede bak 
 
 
 
 
 
 
 

Staafmixer 
Spuitzak / Spuitfles 

  

1. Bieten-gel, stap 1: meng ingrediënten 
Meng bietensap en balsamico azijn samen in een steelpannetje met 
stevige bodem. Roer alle droge ingrediënten (Gellan, Xantana, Zout) eerst 
goed door elkaar, zodat je straks geen klonten in je gel krijgt en voeg ze 
ten slotte toe aan de bieten/balsamico mengsel.  
 

2. Bieten-gel, stap 2: breng aan de kook 
Breng alles al roerende aan de kook. Zodra het geheel kookt, haal de pan 
van het vuur.  
 

3. Bieten-gel, stap 3: afkoelen 
Giet de gel vervolgens in een brede bak en laat het afkoelen todat het 
een gel wordt. Laat de gel volledig afkoelen, dit duurt ongeveer 20 
minuten. Je moet de bak met gel op z’n kop kunnen houden zonder dat 
de gel er uit loopt… 
 

4. Bieten-gel, stap 4: staafmixer 
Giet de hardgeworden gel in een hoge maatbeker en maak er een 
vloeibare gel van met hulp van een staafmixer. Schep de gladde gel in 
een spuitzak of spuitfles klaar voor gebruik.  

 
125 gram crème fraîche 5. Mix de Crème Fraîche 

Met een spatel, mix de crème fraîche tot een romige crème. Giet over in 
een spuitzak.  

http://www.sjefkoken.nl/
https://www.sjefkoken.nl/recepten/blini/
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Spatel 
Spuitzak 

 
 
 
 

Blini’s 
Bietengel 

Gemixte crème fraîche 
Zalmkaviaar 

Peterselie 
Grove zoutvlokken 

 
 

 
 

6. Maak de blini’s 
Haal de zalmkaviaar uit de verpakking en spoel ze even schoon. Pak een 
paar takjes bladpeterselie. Maak vervolgens de Blini’s:  

- Pak een Blini 

- Laag 1: Doe er een mooie laag Bieten-gel op 

- Laag 2: Doe er een laagje crème fraîche over 

- Laag 3: Voeg de zalmkaviaar toe 

- Laag 4: Voeg een takje peterselie toe. 

- Tot slot: wat grove zoutvlokken 
 
 
 

 
  

http://www.sjefkoken.nl/
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Hoofdgerecht 
 

Achtergrond – Sous Vide koken 
 
Wat is sous vide? en hoe werkt het? en waarom zijn wij bij Sjef zo enthousiast over sous vide? Stel je 
een keuken voor zonder koelkast. Of stel je een keuken voor zonder magnetron, zonder oven, 
zonder stromend water. Apparatuur die je niet kunt missen bij het koken. Na het lezen van dit 
artikel komt daar gegarandeerd een apparaat bij: je ‘sous vide’. 
 
Sous vide is het Frans voor ‘onder vacuum’ en is de simpelste manier om fantastische maaltijden te 
bereiden. Eten smaakt ineens zoals eten bedoeld is. De ideale medium rare steak? easy! En die verse 
zalm? Nog nooit zo lekker gemaakt. Groente? No sweat, die krijgen we perfect op smaak! 
Veel toprestaurants kennen het al langer, maar sinds kort is het ook voor iedere thuiskok mogelijk 
zelf sous vide te koken. 
 
Wie een biefstuk bakt, doet dat vaak in een pan die zo’n 200 graden heet is. Smelt de boter, leg de 
biefstuk in de pan, en draai het vlees continu om tot de kerntemperatuur zo’n 56 graden is. Voordat 
je die temperatuur middenin je biefstuk hebt bereikt, is het buitenste deel van de biefstuk al zo’n 70 
á 80 graden. Doorgebakken dus… 
 

 
 
Kortom, de voordelen van sous vide koken zijn:  

• consistentie: met sous vide krijg je iedere keer je biefstuk op precies de juiste temperatuur 
• smaak: door de lage temperatuur verlies je vrijwel geen smakelijke vleessappen 
• stress-vrij: doordat de sous vide het water 57 graden houdt kan de biefstuk niet te gaar 

worden 
• stress-vrij bonus: een paar minuten meer of minder in de waterbak maakt niet uit 

 
 
 
 
 

http://www.sjefkoken.nl/
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Sous Vide - Benodigdheden 
Sous vide lost dit probleem voor je op. Bij sous vide leg je de biefstuk (of varkenshaas, groente, vis, 
you name it) in een zak in water waarvan je de temperatuur precies controleert. Dat doe je met een 
‘sous-vide’ apparaat (of in beginsel met een Thermometer) waarmee je water verwarmt en 
circuleert (zodat het overal in je waterbak precies dezelfde temperatuur heeft). Stel je de 
temperatuur op 57 graden in, dan wordt het hele waterbak precies 57graden. En je biefstuk dus ook, 
voor 100%! 
 

Beginnen met Sous Vide koken 
Wat je in beginsel nodig hebt is niet zoveel:  

• Een goede kookthermometer 
• Goede plasticzakjes (de ‘beste’ diepvrieszakjes die ze bij de lokale supermarkt hebben) 
• Een hoge pan met water 

 

Geavanceerder Sous Vide koken 
Als je een stap verder wilt, kun je een Sous Vide apparaat aanschaffen. Die zorgt voor verwarmen en 
circuleren.  

• Sous Vide apparaat 

• Goede plastic zakjes 

• Grote pan met water 
 

Meest geavanceerd Sous Vide koken 
Er zijn ook integrale Sous Vide apparaten, waarmee je zowel de waterbak als het verwarmen bij 
elkaar hebt.  

• Integraal Sous Vide apparaat 

• Vacuümkamer met verpakkingszakken 
 
Dit laatste kun je een keer Googlen als je tijd en zin hebt. Zelf hebben wij veel ervaring met zowel 
koken met een Sous Vide apparaat als met een eenvoudige thermometer. In het recept zullen we 
beide opties beschrijven:  
 

Sous Vide met Thermometer Sous Vide met Sous Vide apparaat 

• Vul een pan met heet water 

• Zet de thermometer in het water om te 
meten hoe heet het is.  

• Zet het vuur (of inductie) aan om op te 
warmen.  

• Als de gewenste temperatuur bereikt is 
de warmtebron op zo laag mogelijk 
zetten.  

• Af en toe roeren en kijken op de 
thermometer of het op temperatuur is. 
Indien nodig even opwarmen.  

• Vul een pan met heet water 

• Zet het apparaat op 57,2 graden  

• Zet het apparaat aan 

http://www.sjefkoken.nl/
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Aan de slag: Sous Vide Steak/Zalm/Asperge 
Tip: Start eerst de aardappels op 72 graden – zie hoofdstuk ‘planning’ op pagina 21. 
 

Recepten online  
Het gerecht van de Steak Sous Vide staat ook uitgeschreven met beeld en video op: 
https://www.sjefkoken.nl/recepten/perfecte-steak-sous-vide/ 

 
Dit is wat je wilt. Een perfect rosé 
gebakken biefstuk van 57 graden. En  
dat iedere keer weer, zonder ook 
maar een druppel angstzweet te 
gutsen. We laten je zien hoe je dat 
voor elkaar krijgt. 

 
 
 
 
 

Het gerecht van de Zalm Sous Vide staat hier:  
https://www.sjefkoken.nl/recepten/zalm-sous-vide/ 
 
Zalm Sous Vide is een van de 
lekkerste gerechten om Sous Vide 
gaar te maken. Al bij de eerste 
hap realiseer je je dat dit een 
nieuwe ervaring is… De reden? De 
zalm ‘sous vide’ bereiden, echt 
geweldig!  

 
 
 
 
Het gerecht van de Asperges Sous Vide staat hier:  
https://www.sjefkoken.nl/recepten/asperges-sous-vide/ 

 
Asperges zoals je ze nog nooit gegeten 
hebt. Gegaard op de ideale 
temperatuur voor de mooiste beetgare 
asperges te krijgen. NB: buiten het 
witte aspergeseizoen zijn er vaak wel 
groene asperges verkrijgbaar, groene 

asperges verkrijgbaar. Perfect voor bij het kerstmenu. 
Gebruik hiervoor sous vide temperatuur van 82 graden en 
gaar de asperges in 12 minuut ‘al dente’. 
 
 
 
 

http://www.sjefkoken.nl/
https://www.sjefkoken.nl/recepten/perfecte-steak-sous-vide/
https://www.sjefkoken.nl/recepten/zalm-sous-vide/
https://www.sjefkoken.nl/recepten/asperges-sous-vide/
http://www.sjefkoken.nl/specials/kerstmenu/
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Aan de slag: 
 

Sous Vide apparaat, of: 
thermometer 

1. Verwarm het Sous Vide bad op temperatuur 
De temperatuur hangt af van wat je gaat klaarmaken en hoe gaar je het 
wil hebben. Hou voor het gemak de volgende tabel aan. Straks gaan we 
het iets nuanceren. 

Steaks Zalm Asperges 

• 54 °C (‘rare’) 

• 57 °C (‘medium’) 

• 60 °C (‘well done’)  
 

• 50 °C 
 

• Wit (88 °C) 

• Groen (82 °C) 

 

Voorbereiding (20 min.)  
 2. Bereid de steak/zalm/asperges Sous Vide 

grote pan water 
thermometer   

(of: sous vide apparaat) 
diepvrieszak 

rozemarijn 
olijfolie 

 
 
 
 
 
 
 

Grillpan 
Boter om in te bakken 

Tijm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steaks/Zalm/Asperges 
Bijgerecht: port-cognacsaus 
Bijgerecht: aardappelpuree 

Bijgerecht: bospeen 
Bijgerecht: citroenblokjes 

Stop elke (steak) met een flinke scheut olijfolie en een takje rozemarijn in 
een diepvrieszak. Laat de open zak langzaam langs de rand van de pan in 
het water zakken zodat alle lucht eruit gedrukt wordt. Sluit de zak af en 
laat de steak ca. 1 uur in het water zitten. (Tip: zet het vast met een 
wasknijper).  
 
Ga ondertussen verder met de bijgerechten. De afronding start een 
kwartiertje voordat het hoofdgerecht geserveerd wordt 
. 

3. Afronding 
De steak/zalm/asperges zijn inmiddels goed gaar, maar mist nog dat 
heerlijke gekarameliseerde laagje aan de buitenkant. Dat is de laatste 
stap van dit recept: maak een bakpan goed heet op hoog vuur. Haal 
ondertussen de steaks uit het waterbad, giet het vocht af en dep de 
steaks droog met een theedoek (bij de zalm: vooral de huid droog 
maken). Doe in de pan een flinke lepel boter en leg het takje tijm er in 
zodat die smaken met de boter kan vermengen. Bak vervolgens de Steaks 
ongeveer 30 seconde per kant op hoog vuur en schep af en toe de 
tijmboter over de bovenkant van de steaks. Laat ze tot slot 1 minuut 
rusten onder aluminiumfolie. Bij de Zalm alleen de huid flink bakken (kort 
en heet). De asperges hoeven niet afgebakken te worden. 
 

4. Maak de borden op 
Indien mogelijk: voorverwarmde borden 

- Pak de aardappelpuree uit het waterbad. Knip een hoekje uit de 
zak en spuit op ieder bord een mooie hoeveelheid puree 

- Voeg de wortels toe aan het bord  
- Voeg de citroenblokjes toe aan het bord 
- Leg de steak op het bord en giet er twee eetlepels port-

cognacsaus overheen.  
- Hou de salade apart.  

 

http://www.sjefkoken.nl/
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Bijgerecht: Ultieme 72 graden aardappelpuree  
 
Online hier te vinden: https://www.sjefkoken.nl/recepten/sous-vide-
aardappelpuree/  

  
Een heerlijk bijgerecht. Zijdezacht en zo 
lekker. De truc bij het maken van puree is 
om ervoor te zorgen dat het zetmeel zoveel 
mogelijk in de aardappel blijft zitten. Behandel je de 
aardappel verkeerd, dan verliest de aardappel z’n zetmeel 
en wordt je puree behangplaksel. In dit recept leer je hoe je 
behangplaksel-situati 
 es kunt voorkomen. 
 
We werken voor onze puree met een vastkokende 

aardappel, deze levert een romige en fluweelzachte puree op. De puree verrijken we met roomboter 
in een verhouding 1:4. Er zijn zelfs koks als de Fransman Joël Robuchon die een puree met een 
verhouding tussen roomboter en aardappels van 1:1 serveren. Daar moet je niet teveel van eten… 
 

 (90 min.) 
 

Sous Vide apparaat,  
of: thermometer 

 
 
 
 

1,5 Kg Aardappels 
 
 

1. Verwarm het Sous Vide bad op 72 graden 
Dit kan met een pan op het vuur en thermometer of met een Sous Vide 
apparaat.  

 
2. Was en schil de aardappels 
Was de schil van de aardappels en schil vervolgens de aardappels. Als de 
piepers uit hun jasje zijn snij je ze in gelijke delen van ongeveer 1 
centimeter dik; op die manier zijn alle aardappelen tegelijk gaar. Bewaar 
de schillen (!). 

 
3. Spoel de geschilde aardappels 
Als laatste stap in de voorbereiding: je aardappelen lang wassen! Door in 
de aardappel te snijden verbreek je celwanden in de aardappel, 
waardoor er zetmeel vrijkomt op het snijvlak. Als je direct je aardappelen 
zou koken, komt al dit zetmeel in het kookvocht terecht, wat de puree er 
niet beter op maakt. Spoel de aardappelen dus enkele minuten goed af, 
zodat al het zetmeel in je gootsteen verdwenen 
 

 
 
 
 

Aardappelschillen 
225 gram melk 

 
 
 
 
 
 

4. ‘Kook’ de aardappels – fase 1: op 72 graden 
De aardappels garen we nu 30 minuten lang op 72 graden: dit fixeert het 
zetmeel.  
 

5. Breng de melk met schillen aan de kook 
Breng in een steelpannetje de melk aan de kook met de schillen er in. Zo 
kunnen we de smaken van de schillen maximaal gebruiken. Zodra de 
melk aan de kook is, zet het vuur uit en laat het rustig afkoelen voor later 
gebruik. 

http://www.sjefkoken.nl/
https://www.sjefkoken.nl/recepten/sous-vide-aardappelpuree/
https://www.sjefkoken.nl/recepten/sous-vide-aardappelpuree/
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375 gram roomboter 
Pureeknijper/stamper 

 
Zeef 

 
 
 
 
 
 

Melk met aardappelschilsmaak 

 

6. Kook de aardappels – fase 2: 100 graden  
Na 30 minuten op 72 graden mogen de aardappels weer volledig 
afgespoeld worden. Zet vervolgens nieuw water op en breng het aan de 
kook. Kook de aardappels vervolgens in 30 minuten in kokend water (100 
graden) volledig gaar. Dit kan uiteraard zonder Sous Vide apparaat (en 
kan je het apparaat gebruiken voor de steaks/zalm/asperges) 
 

7. Maak aardappels fijn met Roomboter 
Snij de roomboter in stukjes en leg ze in een mengkom. Giet de gekookte 
aardappels af en knijp ze fijn met de pureeknijper (of gebruik als 
alternatief een pureestamper). Roer het roomboter-aardappel-mengsel 
goed door.  
 
Optioneel, maar voegt absoluut wat toe: Wrijf tot slot de puree door een 
zo fijn mogelijke zeef. Hierdoor wordt de structuur zijdezacht.  
 

8. Voeg de melk toe en breng op smaak 
Voeg een kleine scheut van de schillen-smaak-melk toe en roer de puree 
goed door. Blijf melk toevoegen tot je de gewenste consistentie hebt 
bereikt. Breng op smaak met verse peper en zeezout. De liefhebber 
brengt het verder op smaak met specerijen (klassieker: nootmuskaat).  
 

9. Bewaar op temperatuur voor serveren 
Stop de aardappelpuree in een Vacummeerzak (of diepvrieszak) en stop 
het in het waterbad bij de steak/zalm/asperges om het op temperatuur 
te houden voor het serveren.  
 

 
  

http://www.sjefkoken.nl/
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Bijgerecht: Citroenblokjes 
Dit bijgerecht biedt een mooie zoetzure tegenhanger bij de aardappelpuree. Het 
recept is online te vinden op: https://www.sjefkoken.nl/recepten/citroen-gel/ 
 

De perfecte begeleider bij vettige 
gerechten, om net die spannende touch 
te geven. Deze citroen-blokjes zijn een 
gel die ontstaat door het toevoegen van 
Agar agar aan citroensap. Agar agar is 
een rode alg in poedervorm dat volgens de overlevering al 
eeuwen in Azië als ver dikkingsmiddel wordt gebruikt. 
 
 

(30 min.) 
 
 
 
 

2 citroenen 
fijne rasp 

 
 
 
 

Citroensap 
Agar Agar 

Suiker 
 
 
 
 
 

Steelpannetje 
Garde 

 
 
 
 
 
 

Plastic bak (breed/plat) 

1. Rasp en pers de citroenen 
 
Rasp de schil van alle citroenen in het steelpannetje. Let op dat je het wit 
van de schil niet meeraspt, dat smaakt erg bitter. Als rasp adviseren wij 
de Microplane Zester. Pers de geraspte citroenen vervolgens uit. Meet 
vervolgens de hoeveelheid citroensap af in een maatbeker en weeg de 
hoeveelheid op een weegschaal 

2. Weeg juiste hoeveelheid agar agar en Suiker 
Weeg vervolgens 25% van de hoeveelheid citroensap in suiker, en weeg 
1% van de hoeveelheid citroensap in Agar agar. (Dus bij 100 gram 
citroensap, weeg je 25 gram suiker en 1 gram Agar agar). 
 

3. Breng het geheel aan de kook 
Breng de afgewogen hoeveelheid suiker en agar agar bij het sap in een 
steelpannetje. Verwarm de vloeistof tot het geheel kookt. Roer het goed 
door met een garde totdat je de vloeistof glazig ziet worden. Dan weet je 
dat het goed gehydrateerd is en de agar goed opgelost is. 
 

4. Zeven en afkoelen 
Giet vervolgens door een zeef in een plastic bak, zodat het ongeveer 2 
cm. hoog in de bak staat. Laat het mengsel vervolgens een uurtje 
opstijven. Stop het mengsel desnoods in de koelkast om sneller af te 
koelen.  
 

5. Snij het in kleine blokjes 
Zodra het volledig afgekoeld is moet het mengsel gestold zijn. Snij 
vervolgens de gel met een scherp mes in kleine vierkantjes en wip ze 
voorzichtig uit de bak. 
 
Zet ze opzij en bewaar ze voor het opdienen.  
 

 

http://www.sjefkoken.nl/
https://www.sjefkoken.nl/recepten/citroen-gel/


 
 

20 

Kijk voor meer recepten op www.sjefkoken.nl  
Moleculair koken, Sous vide koken 

 
 

Bijgerecht: Gekaramelliseerde wortels 
(30 min.) 

 
 
 

24 bospenen 
olijfolie 

water 
zout 

citroensap 
peterselie 

 

1. Bereid de bospeen 
 
Snij het merendeel van het groen van de bospenen, maar laat ongeveer 1 
cm van de groene steel zitten. Schil met een dunschiller de bospenen en 
snij ze over de lengte in tweeën. Was de bospenen grondig.  
 
Verwarm olijfolie in een pan en bak de bospenen ca. 2 minuten op de 
platte kant tot ze karamelliseren. Draai ze nog 1 minuut om en giet dan 
zoveel water op de bospenen tot ze net onder staan. Doe een deksel op 
de pan, breng het aan de kook en laat de bospenen 15 min. zachtjes 
koken. Verwijder de deksel en laat de bospenen nog 5 minuten 
doorkoken. Giet het water af en breng de bospenen op smaak met 
zeezout, wat citroensap en klein gesneden peterselie.  
 

Hou de bospenen met een scheutje olijfolie in de 
pan met deksel warm op zeer zacht vuur 

 
 

Bijgerecht: Port-Cognac Saus 
 

 (30 min.) 
 

 
6 sjalotjes 

100 g roomboter 
70 ml cognac 

2 takjes rozemarijn 
peper & zout 

350 ml port 
350 ml bouillon 

1 gram Xantana 
staafmixer  

 

1. Bereid de Port Cognac saus 
 
Snipper de sjalotjes en bak ze 20 minuten in 50 gram roomboter op zacht 
vuur. Voeg cognac, een paar takjes rozemarijn en peper toe en breng het 
al roerend aan de kook. Voeg nu de port en bouillon toe en laat alles 
zachtjes koken totdat ongeveer de helft ingekookt is. Verwijder de 
rozemarijn, voeg 50 gram roomboter toe, 1 gram Xantana en pureer de 
saus met een staafmixer. Breng op smaak met peper en zout. Als je de 
saus verder wil indikken, voeg dan nog extra Xantana toe (mespuntje per 
keer). Xantana is ook ideaal om dressings in te dikken.  
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Nagerecht 
Ei van zuivel en fruit. Een bizarre visuele gelijkenis met een gebakken ei, terwijl 
het toch een zoet nagerecht is. Dat is het leuke aan moleculair koken – je kunt 
eindeloos smaken en vormen beïnvloeden om een gewenst effect te krijgen.  
 
Het recept staat hier online uitgeschreven: 
https://www.sjefkoken.nl/recepten/ei-zuivel-en-fruit/ 
 
Net als het voorgerecht gaan we ook hier gebruik maken van sferificatie en de bekende poeders, 
maar door het anders te gebruiken (we vriezen het bijvoorbeeld dit keer niet in) krijg je toch weer 
net een ander effect.  
 
Dit recept werd gebruikt door Joël Broekaert in het 
programma “De smaak van Joël” met hulp van onze 
kookpoeders. Je kunt het programma terugzien 
op NPO-Start. Dat vinden we stiekem best wel stoer… 
En nu aan de slag! Happy cooking!    
 
 
 
 
  

Aan de slag 
(15 min) 

 
 
 

2 gram sodium alginaat 
400 gram water 

staafmixer  
 
 
 
 

1 Mango 
2% gewicht aan Calcium 

Lactaat 
30 gram suiker 

Weegschaal 
Precisieweegschaal 

 
 
 
 

Staafmixer 
 
 
 
 
 

1. Maak het sodium alginaat bad 
 
Doe het kraanwater en het sodium-alginaat in een kom en mix dit stevig 
door met de staafmixer totdat er geen klonten meer in het mengsel 
zitten. Laat het minimaal 15 minuten rusten zodat alle luchtbellen uit de 
vloeistof kunnen ontsnappen 
 

2. Snij de Mango 
Schil en en snij de mango in grove brokken. Weeg het vruchtvlees van de 
mango af zodat je de hoeveelheid calciumlactaat gluconaat kunt bepalen 
(dit moet 2% zijn van het gewicht aan mango, in dit geval dus 0.02 x 276 
gram = 5.5 gram calciumlactaat) 

 
3. Maak een Mango-Calciumlactaat oplossing 
Giet het vruchtvlees, de suiker en het calciumlactaat in een hoge 
maatbeker. Zet je staafmixer er op en maak er een mooi mengsel. Mix 
goed door zodat er geen brokken vruchtvlees of klonten calciumlactaat 
meer in zitten. Laat vervolgens 15 minuten rusten.  
 

http://www.sjefkoken.nl/
https://www.sjefkoken.nl/recepten/ei-zuivel-en-fruit/
https://twitter.com/joelbroekaert
https://www.kro-ncrv.nl/programmas/de-smaak-van-joel
https://www.npostart.nl/de-smaak-van-joel/16-08-2019/KN_1708794
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125 gram melk 
5 gram agar agar 

150 gram vanille yoghurt 
 
 
 
 

Bakpapier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mango puree/calcium 
Sodium alginaat bad 

Bak met schoon kraanwater 
Bolle lepel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Breng Melk met agar-agar aan de kook 
In een steelpannetje de melk met de agar agar al roerende aan de kook 
brengen. Zodra de melk tegen de kook aan is geweest giet je het bij de 
vanille-yoghurt. Roer alles rustig maar goed door  
 

5. Het ‘eiwit’ maken 
Op het bakpapier maak je per gast een ovaal in de vorm van het ‘eiwit’. 
Merk op dat er bij een echt ei 2 soorten eiwit zijn: waterig eiwit en vast 
eiwit. Hoe ouder het ei, hoe meer waterig eiwit. We moeten dus nog een 
laagje ‘vast eiwit’ aan ons ei toevoegen. wacht ongeveer 3 minuten nadat 
je de eerste laag eiwit hebt gecreëerd (blijf in de tussentijd rustig in het 
overgebleven yoghurt-melk mengsel roeren om stolling te voorkomen). 
Schenk daarna voorzichtig nog een extra laagje eiwit op het eerste eiwit. 
 

6. Zet alles klaar voor het ‘eidooier’ 
Zet alles klaar:  

• Puree van Mango met Calciumlactaat 

• Het Sodium alginaat bad 

• Een bak met schoon kraanwater 

• Een bolle lepel om ‘eidooiers’ mee te vormen 
 

7. Maak de ‘eidooier’ 
Pak een bolle lepel en vul die met de mango-puree. Laat de puree met 
een vloeiende beweging in het alginaat-bad zakken. Herhaal dit voor het 
aantal ‘eidooiers’ dat je nodig hebt. zorg dat de mango-bollen elkaar niet 
raken in het alginaat-bad, dan plakken ze aan elkaar. Desnoods in een 
paar keer doen. 
 

8. ‘Eidooier’s afspoelen 
Leg na drie minuten de mango-bollen uit het alginaat-bad en leg ze 
voorzichtig in de kom met kraanwater. Daarna kunnen ze gebruikt 
worden voor het serveren. 
 

 
 
 

Suikerbrood  
Chocolade 

Rasp 

9. Broodje gebakken ei 
 
Men neme een snee (suiker-)brood. 

- Laag 1: eiwit, van vanilleyoghurt 
- Laag 2: eidooier van mango  
- Tot slot: rasp wat chocola als ware het ‘peper’.  

 
Eet smakelijk! 
 

http://www.sjefkoken.nl/
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Kaasplank 
In zo’n moleculair diner mag een speciaal kaasplankje natuurlijk niet ontbreken. Ook hier hebben we 
een aardige twist gevonden: spaghetti van druif en rode port. Het ziet er waanzinnig feestelijk uit en 
de smaken combineren ook nog eens uitstekend met de kazen. Wij doen wat voorstellen voor kazen, 
maar voel je vrij om hier een eigen selectie aan heerlijke kazen te nemen of laat je adviseren door de 
lokale kaasboer.  
 

 
 
 
We gaan opnieuw de agar agar gebruiken om twee mooie gellen te maken. Maak eerst de Rode Port 
Spaghetti en de Honing Kaviaar volgens onderstaande recepten. Combineer die vervolgens op een 
mooie plank met de gekozen kazen, eventueel aangevuld met druiven, vijgen-/notenbrood, 
appelstroop en ander lekkers om de avond mee af te ronden!  

 

 
Rode Port Spaghetti: 
Het recept staat hier online uitgeschreven: https://www.sjefkoken.nl/recepten/rode-port-spaghetti/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Honingkaviaar 
Het recept staat hier online uitgeschreven: 
https://www.sjefkoken.nl/recepten/honing-kaviaar/ 

 
 

 

 
 
 
 
 

http://www.sjefkoken.nl/
https://www.sjefkoken.nl/recepten/rode-port-spaghetti/
https://www.sjefkoken.nl/recepten/honing-kaviaar/
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Aan de slag met de Port Spaghetti 
(15 min) 

 
 

150 gram port 
150 gram druivensap 

3 gram agar agar  
 
 
 

Optioneel: thermometer 
 
 
 
 
 
 

Spuit 
Luchtslang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kraanwater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Verwarm de vloeistoffen met de agar agar 
Giet port, druivensap en agar agar in een steelpan en breng al roerend 
met een garde aan de kook. Roer het goed door en je ziet dat de vloeistof 
bij het kookpunt glazig wordt. 
 

2. Afkoelen 
Zet het vuur af als het mengsel kookt en laat afkoelen tot circa 40 graden. 
Heb je geen thermometer, dan kun je dit ook checken door je vinger in 
het mengsel te steken. Een temperatuur van 40 graden betekent net het 
keerpunt in een vloeistof waarop je zonder moeite je vinger in de 
vloeistof kunt houden. Merk op: het moet nog wel vloeibaar blijven! 

 
3. Vul de spuit en 
luchtslang 
Zuig nu de spuit vol met het mengsel 
en sluit de luchtslang aan en sluit de 
spuit vol met het mengsel. Het ziet 
er wat akelig uit met de kleur in een 
medische spuit met slang, maar dat 
komt goed.   
 

4. Maak de slang los en laat verder afkoelen 
Maak de slang nu los en laat het verder afkoelen onder de koude kraan 
(of laat het een paar minuten rusten). Doe wat overgebleven is in de 
spuit terug in de pan met de rest van de vloeistof. Je hebt een lege spuit 
namelijk nodig in de volgende stap. Merk op: als je meerdere siliconen 
slangen hebt, vul ze dan nu allemaal met de vloeistof, laat ze daarna 
afkoelen en maak de spuit leeg. Het kan ook in meerdere keren.  
 

5. Haal de port-druivensap uit de slang 
Vul de spuit nu met water (met lucht kan ook, alleen is het ‘uitspuiten’ 
dan iets minder gecontroleerd) en sluit de luchtslang met het mengsel 
weer aan. Zet nu heel voorzichtig druk op de spuit tot je ziet dat het 
mengsel aan de kant van de spuit in de luchtslang begint te bewegen. 
Druk de spuit zachtjes nog verder in tot de spaghetti uit de luchtslang 
komt. Het is even oefenen, maar het resultaat is het waard 
 

6. Herhaal 3 t/m 5 
Dit kan je nu herhalen totdat je de gewenste hoeveelheid hebt. Als de 
port-druivensap gestold is kan je het weer opwarmen (de stolling is 
omkeerbaar).  
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Aan de slag met de Honingkaviaar 
(15 min) 

 
Zonnebloemolie 

 
 
 
 
 
 

180 gram honing 
120 gram water 

3 gram agar agar 
 
 
 
 

Optioneel: thermometer 
 
 
 
 
 
 
 
 

pipet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeef 
 

 
 

 
 

 

1. Zonnebloemolie koelen 
Zet voordat je begint een hoog glas met zonnebloemolie minstens een 
half uur in de koelkast. Dit wordt gebruikt om de agar agar bolletjes snel 
in af te koelen en ervoor te zorgen dat ze niet tegel elkaar aan plakken.  
 
 

2. Verwarm de vloeistoffen met de agar agar 
Breng in een steelpannetje de honing, het water en de agar-agar al 
roerend aan de kook. Roer het goed door en je ziet dat de vloeistof bij 
het kookpunt glazig wordt. 
 

3. Afkoelen 
Zet het vuur af als het mengsel kookt en laat afkoelen in een apart glas 
tot circa 40 graden. Heb je geen thermometer, dan kun je dit ook 
checken door je vinger in het mengsel te steken. Een temperatuur van 40 
graden betekent net het keerpunt in een vloeistof waarop je zonder 
moeite je vinger in de vloeistof kunt houden. Merk op: het moet nog wel 
vloeibaar blijven! 

 
3. Maak de kaviaar in de gekoelde olie 
Vul de pipetten met het honing-
mengsel en druppel ze leeg in 
de zonnebloemolie. De druppels 
vormen door de afkoeling in de 
koude olie direct kleine 
(kaviaar) balletjes. Druppel 
voorzichtig en langzaam zodat 
het echt ‘druppeltjes’ worden 
en geen lange slangen.  Herhaal 
dit totdat je genoeg kaviaar 
hebt. Merk op: je kunt de agar 
oplossing weer verwarmen als het teveel gestold is.  
 

4. Spoel af 
Zodra je voldoende hebt, doe de kaviaar in een zeef en spoel het onder 
kraanwater af.  
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Planning 
 
Er zijn een aantal afhankelijkheden in het menu waardoor je wat strategischer dan anders te werk 
moet gaan. Hou rekening met het volgende 
 

• De Mojito Bollen moeten zo’n 2 uur in de vriezer. Begin daarom als eerst met de Mojito 
Bollen invriezen. Paar tips:  

o Doe de mal niet te vol (meer vloeistof duurt langer om in te vriezen) 
o Pas op met teveel alcohol (vriespunt van vloeistof met meer alcohol ligt lager!) 

• Er zijn 2 recepten die gebruik maken van de Sous Vide techniek maar op verschillende 
temperaturen. Er van uitgaande dat jullie één apparaat (of thermometer) ter beschikking 
hebben, moet ook dit strategisch gepland worden: 

o Kook eerst de aardappels op 72 graden.  
o Verwarm daarna het waterbad op de juiste temperatuur voor de Steak (57 graden), 

Zalm (50 graden) of Asperges (88 graden). Die moeten wat langer koken maar die 
tijd is niet zo nauw.   

o De aardappels kunnen ondertussen afgespoeld worden en in vers water gekookt 
worden in kokend water. Als de puree klaar is, kun je die warm houden in een 
diepvrieszakje en in het waterbad bij de Steak/Zalm/Asperges. 
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Veelgestelde vragen 
 
De meest gestelde vragen hebben wij online beantwoord. En aangezien er continu vragen blijven 
komen houden we dat ook online. Het is inmiddels een aardig naslagwerk 
geworden.  
 
Kijk vooral eerst hier als ergens vastloopt:  
https://www.sjefkoken.nl/kooktechnieken/veel-gestelde-vragen/ 
 

http://www.sjefkoken.nl/
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