Patrick de Rade
Kok, Restaurant Kruiden & Jasmijn

Paasrecepten met
streekproducten
–PAAS VLEESMENU–

Voorgerecht
LAMSROSBIEF VAN POLDERLAM MET
BUFFELFETA,
ORZO SALADE,
CRÈME VAN GEROOKTE KNOFLOOK EN
ZOET/ZURE TOMAATJES

Hoofdgerecht
KALFSENTRECOTE
VAN DE BIGGREEN EGG MET EEN
STAMPPOTJE VAN NIEUWE
AARDAPPELS EN POSTELEIN,
GEBAKKEN ASPERGES EN
HOLLANDAISE SAUS

Nagerecht
LUCHTIGE BOEREN YOGHURT
[CHANTILLY]
MET LAMBADA AARDBEIEN EN
ASPERGES UIT DE OVEN MET
HONING EN VANILLE
BOTER

Voor videos en uitleg en
Voor meer informatie:
teamagro.nl/paasrecepten

Ingrediënten
Voor 4 personen
Lamsrosbief van Polderham
200 gram lamsvlees bout, rump (een
gedeelte uit de bout) of filet
100 gram buffelfeta
100 gram orzo Griekse pasta
eetlepel crème fraîche
olijfjes, kappertjes
1 theelepel gerookte knoflook crème,
50 gr yoghurt,
50 gr eiwit,
2 dl raapzaadolie,
peper en zout
zoet/zure tomaatjes van Bresc met
citroengras
voorjaarblaadjes daslook, bloedzurig
eventueel wat pesto

Kalfsentrecote
4 x 150 gram kalfsentrecote
asperges 8 stuks
400 gram nieuwe geschilde
krielaardappels Doré of eersteling,
50 gram boter,
postelein,
grove mosterd.
1 dl witte wijn,
½ dl witte wijnazijn,
eetlepel gesnipperde sjalotten,
4 eidooiers,
laurierblad,
geklaarde boter 200 gram.
postelein om af te garneren

Luchtige boerenyoghurt
200 gram boerenyoghurt,
200 gram slagroom
25 gram poedersuiker,
limoen
3 mooie lambada aardbeien
1 asperge geschild,
25 gram vanilleboter van roomboter en vanillestok
honing
aardbeien coulis (saus van gepureerde aardbeien)
viooltjes,
atsina cress

Vind ingrediënten bij streekproducenten in je buurt
met logo Fietsenvoormijneten fietsenvoormijneten.nl

Bereidingswijze
Lamsrosbief van Polderham

Peper en zout het lamsvlees en bak het aan in de pan en gaar het in
de oven op 180 graden tot medium.
Houd ongeveer een kerntempratuur van 55 graden aan en laat
afkoelen.
Kook de orzo af zoals op de verpakking beschreven, spoel met koud
water af en laat goed uitlekken en maak
het droog met keukenpapier. Maak vervolgens aan met de crème
fraîche, daslook en kort gesneden olijfjes
en kappertjes en breng op smaak met peper en zout.
Doe de knoflook, eiwit en yoghurt in een litermaat en mix met de
staafmixer alles goed door elkaar. Voeg
dan de olie al mixend toe en breng op smaak met peper en zout. Vul
een spuitzakje met dit mengsel.
De opmaak: de Orzo salade in een rond stekertje uitdrukken met
behulp van een tonicstampertje. Snijd het
lamsvlees dun en drapeer op de salade, spuit de crème van knoflook
op het taartje, leg de gemarineerde
tomaatjes er tussendoor samen met de feta. Decoreer als laatste met
de blaadjes en druppel de pesto er omheen.

Kijk voor instructievideo's op:
www.teamagro.nl/paasrecepten of http://bit.ly/kooklokaal

Bereidingswijze
Kalfsentrecote

Schil de asperges en snijd de kontjes eraf en snijd de asperges in de
lengte door midden en halveer deze.
Kook de nieuwe aardappels met een snuf zout in het water gaar. Giet
af en stamp de aardappels met de
boter en de mosterd er doorheen. Meng de gewassen postelein er à la
minute doorheen.
De kalfsentrecote op de big green egg grillen en peper en zouten.
Bak de asperges op laag vuur met boter totdat ze gaar zijn.
Kook de witte wijn, witte azijn, laurierblad en de sjalotten in tot de
helft en laat afkoelen. Voeg daarna de
eigelen toe en verwarm au bain-marie in een waterbad dat 85 graden
is, daar verwarm je al kloppend de
ei/castric luchtig in, totdat deze gaat binden/garen. Giet al roerend
de geclarifieerde boter er door en breng
op smaak met peper en zout. Dek af met plasticfolie en zet warm
weg.
Doe de aardappels in een stekertje op het bord, snijd de entrecote in
dunne plakken, leg de asperges erbij,
garneer met de postelein en lepel de Hollandaise saus ernaast en een
beetje erover.

Kijk voor instructievideo's op:
www.teamagro.nl/paasrecepten of http://bit.ly/kooklokaal

Bereidingswijze
Luchtige Boerenyoghurt

Vanilleboter maak je door boerenboter te vermengen met een stukje
uitgeschraapte vanillestok
Snijd de asperge in stukjes van 1,5 cm, leg ze in een ovenschaal en
leg er de boter in stukjes op en bedruip
met honing. Gaar de asperges in de oven op 180 graden (ongeveer 20
minuten) en laat ze afkoelen
Klop de boerenyoghurt op met de slagroom, suiker en limoenrasp en
vul een spuitzak met een kartelspuit
met de opgeklopte massa.
Was de aardbeien en snijd ze in mooie stukjes.
Spuit de yoghurtmassa op het bord in mooie punten, verdeel de
aardbeien en de asperges erover, garneer af
met de viooltjes en de atsina en druppel de coulis er omheen.
Eventueel kun je nog wat limoen er over heen raspen

Kijk voor instructievideo's op:
www.teamagro.nl/paasrecepten of http://bit.ly/kooklokaal

Paasrecepten met
streekproducten

–PAAS VLEES/VISMENU–

Voorgerecht
WILDE GANS MET BLAUWE
BESSEN COMPOTE

Hoofdgerecht
RIBEYE MET BRUIN BIER
EN RIVIERKREEFT

Nagerecht
APPELCAKE MET
POMPOENPITTEN

Voor videos en uitleg en
Voor meer informatie:
teamagro.nl/paasrecepten

Ingrediënten
Voor 4 personen
Wilde gans
4 eetl appelstroop
2 eetl balsamico azijn
200 ml port
5 kruidnagels
Zeste van ½ sinaasappel
1 kaneelstokje
2 stuks steranijs
200 ml wildfond
2 ganzenborsten
Peper en zout
Boter om in te bakken
2 appels
4 eetl bruine suiker
150 gr blauwe bessen compote (of
verse bessen)

Appelcake
5 appels
150 g bloem
1 zakje bakpoeder
100 ml sojamelk
1 theelepel zout (ja, echt! Een theelepel)
100 g rietsuiker
2 eetlepels appelazijn
50 g zonnebloemolie
2 eetlepels kaneel
50 g pompoenpitten

Ribeye
600 g rundvlees als ribeye, picanha
of bavette
2 flesjes bruin bier
1 ui
50 g chilisaus
1 eetlepel mosterd
2 eetlepel worcestersaus
1 eetlepel rietsuiker
1 theelepel paprikapoeder
maïzena
peper en zout naar smaak
maïzena
½ kg rivierkreeft
2 eetl olijfolie
2 eetl honing
1 eetl mosterd
2 eetl limoensap
Zout

Bereidingswijze
Wilde gans met blauwe bessen

Sinds enkele jaren hebben wij verschillende soorten bessenstruiken in de
tuin. Het seizoen is erg kort, en de struikjes zijn nog klein. Maar elke bes is
een feestje. Bessentuin de Rode Mus heeft verschillende soorten
verse bessen beschikbaar van mei tot augustus. De jam en compote is lang
houdbaar, dus die gebruiken we vandaag.
Wilde ganzen bezorgen overlast en bedreigen de biodiversiteit onder
weidevogels. Door ze te bejagen blijven de gewassen ongedeerd en de
wildpopulatie en biodiversiteit in balans. Deze gans komt van het
Wildhuys.
Bereiding:
Haal de ganzenborsten uit de koelkast. Deze moeten op kamertemperatuur
komen voordat ze de pan in gaan.
Verwarm de appelstroop met de balsamico azijn, port, kruidnagels,
sinaasappel zeste, kaneelstokje, steranijs en wildfond. Laat het met 1/3
inkoken. Schep de bessencompote erbij en verwarm nog 2 minuten.
Snijd de appels in plakjes. Bak ze met de bruine suiker in 10 min zacht.
Schep ze af en toe om.
Wrijf de ganzenborsten in met peper en zout. Bak ze in de boter rosé. Elke
kant een paar minuten. Zet het vuur uit en laat het vlees rusten met de
deksel op de pan.
Snijd de ganzenborsten in plakken en dien het op met de appels en de
bessensaus.

Bereidingswijze

Ribeye met bruin bier en rivierkreeft

De Hereford runderen van Hoeve Linquenda worden ingezet voor natuurbeheer in de
Berkouwse driehoek tussen Gouda en Bergambacht. Een prachtig gebied om te
wandelen. Zij zorgen dat het moerasgebied, wat bestaat uit bos, riet, water en open
grasland zijn diversiteit behoudt. Zij leven een groot deel van het jaar van wat de natuur
ze biedt en worden enkel bijgevoerd wanneer dat nodig is. Daardoor heeft het vlees een
volle smaak, met zelfs een vleugje wild. Je proeft dat dit ander vlees is dan anders.
Amerikaanse rivierkreeften in de Hollandse polders bezorgen overlast en bedreigen de
biodiversiteit in de polders. Door ze te bevissen blijven de polders ongedeerd en de
biodiversiteit in balans. Deze rivierkreeft komt van Jan de Waard Visserij.
Marineer de rivierkreeft in de olie, honing, mosterd en limoensap. Voeg wat zout toe
naar smaak.
Snijd de ui fijn. Maak de marinade; meng het bier, ui, chilisaus, mosterd,
worcestersaus, rietsuiker, paprikapoeder, zout en peper. Laat het vlees in dit mengsel
2-48 uur marineren.
Bak de rivierkreeft kort op.
Zorg dat het vlees op kamertemperatuur is voor je het gaat gebruiken. Het is een
veelgemaakte fout om dit niet te doen. Het vlees wordt echter veel malser als je dit wel
doet. Verwarm de oven voor op 130 °C. Steek de vleesthermometer in de bavette en leg
het in een ovenschaal. Dek de ovenschaal af met aluminiumfolie. Gaar het vlees in de
oven tot een kerntemperatuur van 50-55 °C. Zonder vleesthermometer is het geschikte
moment om de bavette uit de oven te halen moeilijker te bepalen.
Nu wordt timing belangrijk – doe deze stap 10 minuten voordat je aan tafel gaat.
Wanneer het vlees op temperatuur is, moet het 5-10 minuten rusten. Giet de marinade
door een zeef in een pan. Dek het vlees af met aluminiumfolie. Zet de afgegoten
marinade op het vuur en breng het aan de kook. Voeg 1-2 eetlepels aangelengde
maïzena toe om de jus op de juiste dikte te krijgen. Let op: maak de jus niet te dik –
tijdens het
afkoelen wordt het mengsel iets steviger.
Serveer het rundvlees met de rivierkreeft voor een lokale surf & turf.

Bereidingswijze
Appelcake

Rond Pasen is het Hollandse vruchtenseizoen nog niet begonnen, maar
Hollandse appels zijn wel
verkrijgbaar. Deze vegan appelcake is een stuk minder vet dan reguliere
appeltaart. Door de sojamelk wordt
de cake niet droog, maar blijft het juist lekker smeuïg. Dit recept is een
vrije vertaling van een recept dat ik
voor de wielrenners van team Jumbo Visma heb bereid. Hij is laag in vet
en hoog in koolhydraten. De cake
werd gegeten als onderdeel van het herstel na een stevige training of
wedstrijd.
Verwarm de oven voor op 170 °C. Schil de appels en snijd 4 appels in
blokjes en de vijfde appel in plakjes.
Meng de bloem met het zout, bakpoeder, kaneel en rietsuiker. Voeg de
appelblokjes, pompoenpitten, sojamelk, appelazijn en zonnebloemolie toe.
Meng het met een spatel.
Het beslag bevat vooral veel appel en weinig vocht. Schik het beslag in
een vorm die ruim genoeg is voor 2
cm beslag. Druk het beslag stevig aan en versier de bovenkant met de
schijfjes appel. Je kan ook kleine
porties maken in een muffinvorm en deze in porties invriezen.
Gaar de cake in de oven in 30-40 minuten. De cake rijst nauwelijks.
Wanneer je met een vork in de cake
prikt, moet deze er min of meer schoon uitkomen. (Helemaal schoon, dan
is hij te gaar!) Het is gemakkelijk
deze cake te lang te garen, en let op: wanneer de cake afkoelt, dan wordt
hij vaster van structuur.

Paasrecepten met
streekproducten
–PAAS VEGAMENU–

Voorgerecht
POPEYE SOEP (SPINAZIE)
MET SOJAROOM EN
WALNOTEN (GLUTENVRIJ)

Hoofdgerecht
GEROOSTERDE
WORTELTJES MET
YOGHURTDRESSING
(GLUTENVRIJ)

Nagerecht
APPELCAKE MET
POMPOENPITTEN

Voor videos en uitleg en
Voor meer informatie:
teamagro.nl/paasrecepten

Ingrediënten
Voor 4 personen
Popeye Soep

Geroosterde worteltjes

1 ui

1/2 kg worteltjes met loof

3 tenen knoflook
2 eetlepels olijfolie
300 g verse spinazie
500 ml water
1 groentebouillonblokje
15 g verse munt
50 g hazelnoten
100 ml sojaroom
peper en zout naar smaak

Appelcake
5 appels
150 g bloem
1 zakje bakpoeder
100 ml sojamelk
1 theelepel zout (ja, echt!
Een theelepel)
100 g rietsuiker
2 eetlepels appelazijn
50 g zonnebloemolie
2 eetlepels kaneel
50 g pompoenpitten

2 tenen knoflook
1 theelepel zwarte knoflook
1 ui
¼ theelepel gerookte
paprikapoeder
Zout en peper naar smaak
¼ theelepel bruine basterdsuiker
¼ theelepel chilipoeder
¼ theelepel mosterdzaad
1 takje tijm
¼ theelepel venkelzaad
¼ theelepel kaneel
20 ml olijfolie
Voor de dressing
100 ml soja-yoghurt
1 teen knoflook
sap en de geraspte schil van ¼
citroen
zout, peper

Bereidingswijze
Popeye Soep

Een gemakkelijke manier om heel veel vitamines binnen te krijgen.
Vaak waarderen kinderen deze soep ook.
Door de sojaroom wordt hij lekker zacht van smaak en walnoten doen
het altijd goed. Maak van deze soep in
één keer een grote pan en vries het in porties van 1 liter in. Met een
stukje brood erbij heb je zo altijd een
snelle, gezonde maaltijd in huis. Het Nederlandse spinazie seizoen
loopt van maart t/m november. Deze
walnoten komen uit de Mengelmoestuin. Ze zijn wel een jaar
houdbaar wanneer je ze droog bewaart.
Snipper de ui en bak deze 2 minuten samen met de olijfolie en
fijngesneden knoflook. Voeg de spinazie,
water, en het bouillonblokje toe. Laat 5 minuten koken.
Zet het vuur uit en voeg de munt toe. Pureer de soep met een
staafmixer tot deze glad is. Zeef de soep
eventueel om een mooie gladde structuur te krijgen. Bewaar de
restjes spinazie uit de zeef.
Voeg naar smaak zout en peper toe. Kneus de walnoten grof met een
vijzel en voeg ze samen met de
sojaroom als topping toe aan de soep.
De “restjes spinazie” in de zeef hoef je niet weg te gooien. Meng
deze bijvoorbeeld met wat olijfolie en oude
kaas voor een lekkere pesto. Of mix het samen met kikkererwten voor
groentenhumus.

Bereidingswijze
Geroosterde worteltjes

Kies voor worteltjes met loof voor een charmante uitstraling op het bord.
Het loof dat je wegsnijdt kun je
gebruiken in de wortelloof pesto. Heb je weinig tijd? Kies dan voor
geschrapte worteltjes uit het schap.
Verwarm de oven voor op 180 °C. Snijd het loof van de wortels, maar laat
er 5 cm loof aan zitten. Schrap de
wortels schoon (met een dunschiller).
Meng in een andere kom de paprikapoeder, zout, peper, suiker,
chilipoeder, mosterdzaad, venkelzaad,
kaneel en tijm. Voeg olijfolie toe en meng het vervolgens met de wortels.
Snijd de uien en knoflook fijn en spatel het geheel door het
wortelmengsel.
Bekleed enkele ovenplaten met bakpapier en schik de wortels hierop. Gaar
ze in de voorverwarmde oven
totdat de wortels zacht genoeg zijn om gemakkelijk in te prikken met een
vork. De garingstijd verschilt per
oven, maar reken op 60 minuten.
Maak de dressing. Snij de knoflook fijn. Meng de soja-yoghurt met de
knoflook, citroensap, geraspte schil,
peper en zout. Proef de dressing. Voeg eventueel nog extra zout, peper,
citroen of knoflook toe.
Serveer de warme wortels met de koude yoghurtdressing. Dit gerecht
combineert goed met parelgort en
een frisse salade met peulvruchten.

Bereidingswijze
Appelcake

Rond Pasen is het Hollandse vruchtenseizoen nog niet begonnen, maar
Hollandse appels zijn wel
verkrijgbaar. Deze vegan appelcake is een stuk minder vet dan reguliere
appeltaart. Door de sojamelk wordt
de cake niet droog, maar blijft het juist lekker smeuïg. Dit recept is een
vrije vertaling van een recept dat ik
voor de wielrenners van team Jumbo Visma heb bereid. Hij is laag in vet
en hoog in koolhydraten. De cake
werd gegeten als onderdeel van het herstel na een stevige training of
wedstrijd.
Verwarm de oven voor op 170 °C. Schil de appels en snijd 4 appels in
blokjes en de vijfde appel in plakjes.
Meng de bloem met het zout, bakpoeder, kaneel en rietsuiker. Voeg de
appelblokjes, pompoenpitten, sojamelk, appelazijn en zonnebloemolie toe.
Meng het met een spatel.
Het beslag bevat vooral veel appel en weinig vocht. Schik het beslag in
een vorm die ruim genoeg is voor 2
cm beslag. Druk het beslag stevig aan en versier de bovenkant met de
schijfjes appel. Je kan ook kleine
porties maken in een muffinvorm en deze in porties invriezen.
Gaar de cake in de oven in 30-40 minuten. De cake rijst nauwelijks.
Wanneer je met een vork in de cake
prikt, moet deze er min of meer schoon uitkomen. (Helemaal schoon, dan
is hij te gaar!) Het is gemakkelijk
deze cake te lang te garen, en let op: wanneer de cake afkoelt, dan wordt
hij vaster van structuur.

