Peter Goossens Chef van restaurant Hof Van Cleve, Kruishoutem • Callebaut® chocolade ambassadeur

Langoustine Guilvinec met groene asperges en eendenlever

.25

Peter Goossens

“Nieuwe bereidingstechnieken zoals teppanyaki of
plancha vragen hogere baktemperaturen. En daar zijn
gewone vetten niet altijd tegen opgewassen. In dit gerechtje is de langoustine gepaneerd met Mycryo®,
pure plantaardige boter die tegen deze extreme
omstandigheden perfect bestand is.”

Langoustine Guilvinec
met groene asperges en eendenlever

.25

CRÈME VAN ASPERGES

voor 8 personen

GEBAKKEN EENDENLEVER

500 g witte asperges
350 ml gevogeltebouillon

De asperges wassen en schillen.
De schillen aan de kook brengen
met de bouillon. Afgieten.

1 wit van prei
1 ajuin
85 ml room 40%
Peper
Zout

Groenten snijden en stoven zonder
enige kleur te geven.
De gesneden asperges toevoegen.
Bevochtigen met aspergebouillon
en room. Gaarkoken en fijnmixen.
Op smaak brengen met peper
en zout.

10 peterselieblaadjes

Toevoegen en 10 minuten laten
infuseren. Zeven.

GROENE ASPERGES
8 groene asperges

Lichtjes schillen en beetgaar
koken in gezouten water.

Plantaardige boter in poedervorm
Callebaut® Mycryo® NCB-HD706
Peper
Zout

Asperges in Mycryo® poeder
wentelen en opwarmen in de pan.
Op smaak brengen met peper
en zout.

FLAN VAN ASPERGES
8 asperges
1 prei
1 ui
400 ml gevogeltebouillon
250 ml room

Verwerken tot velouté.

4 g iota/liter
4 gelatineblaadjes/liter

De velouté afbinden met iota
en gelatine.
Uitstorten, afkoelen en uitsteken.

2 schijfjes eendenlever
Fleur de sel
Zwarte peper

De eendenlever aankleuren in een
droge antikleefpan.
Omdraaien en op smaak brengen
met peper en zout. Bijsnijden.

GELEI VAN GEVOGELTE
500 ml gevogelteconsommé
2 g agar agar
1,5 gelatineblaadje

Bouillon geleren met agar agar en
gelatineblaadjes.

KROKANT van AARDAPPEL
Bintjes
Plantaardige boter in poedervorm
Callebaut® Mycryo® NCB-HD706
Zout
Curry

Bintjes gaarkoken en bestrooien
met Mycryo®. Blenden tot coulis.
Op smaak brengen met zout
en curry.

Voor een perfect bakresultaat, puur natuur:
Callebaut® Mycryo®
• 100% pure plantaardige boter in poedervorm
• voor een perfecte textuur
• behoudt de natuurlijke smaak en kleur
• bestelcode: NCB-HD706
• verpakking: doos 600 g

Uitstrijken op 3 mm. 8 minuten stomen op 100°C. 10 minuten bakken
op 160°C. 15 minuten laten drogen op 120°C.

POEDER VAN LANGOUSTINE
Langoustinekoppen

De magen uit de koppen
verwijderen. De koppen fijnmalen.

Boterham

Laten weken in bisque van
langoustine.

Rode kleurstof

Toevoegen.

Afbakken en laten drogen. Tot poedervorm mixen.

Afwerking en presentatie

Het gerecht afwerken met een gebakken staart van langoustine, poeder van
langoustine, punten crème van asperges, gecorseerde jus van gevogelte,
krokant van aardappel, flan van asperges en gelei van gevogelte. Een droge
langoustine uit Guilvinec paneren met plantaardige boter in poedervorm
Callebaut® Mycryo® NCB-HD706. Langs beide zijden glazig bakken op de
plancha. Kruiden met peper en grof zout.
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