
ANYA VAN DE WETERING

RECEPTEN VOOR ONVERGETELIJKE AVONDEN

memories



Niet veel serviesgoed in huis? 

Laat je Laat je ggasten aLLemaaL asten aLLemaaL 
hhun eigen mooiste  un eigen mooiste  

serviesgoed meenemeserviesgoed meenemenn..  

MMet ieders eigen favorieet ieders eigen favoriettenen
wordt je tafeLstyling extra wordt je tafeLstyling extra 

bijbijZZonder onder ppersoonlijk.ersoonlijk. 
(En heb je even geen gespreksonderwerp, 

dan kun je altijd nog over dat kopje van 

de buurman beginnen.)

Goeie tip!

MIX ’N MATCH SERVIESGOED



Vervolg recept vorige pagina

Plaats de vis ongeveer 20 tot 30 minuten in de oven tot het zout 
een harde korst heeft gevormd. 

Prik een kernthermometer door het zout in het dikste deel van  
de vis, vlak achter de kop. Wanneer deze ongeveer 60°C aanwijst, 
is de vis gaar. 

Laat de vis buiten de oven 10 minuten rusten.

Maak ondertussen de mierikswortelroom door de geraspte  
mierikswortel te mengen met de crème fraîche en het citroensap.

Breek samen met je geliefde de zoutkorst open en wrijf het zout 
van de huid van de vis. Trek het velletje voorzichtig van de vis 
en schuif het vlees langzaam van zijn graat met een lepel of vork. 
Keer de vis en doe hetzelfde aan de andere kant. 

Serveer met de mierikswortelroom en gekonfijte pastinaak. Ook 
een frisse groene salade smaakt hier perfect bij.

Heerlijke hoofdgerechten
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bRbREEEEKK    
SAMEN MET SAMEN MET 
JE GELIEFDE JE GELIEFDE 
DE ZDE ZooUT-UT-
KoRKoRST ST ooPEN PEN 
EN WEN WRRIJF IJF 
HET ZHET ZooUT UT 
VAN DE HUID VAN DE HUID 
VAN DE VIVAN DE VISS. . 



‘LI‘LIvvE E 
FFooR TR TooDADAyy,  ,  
PPLAN FLAN FooR  R  

TTooMMooRRRRooW, PARTW, PARTyy  
TTooNIGHT, NIGHT, ppARTARTyy  

TTooNINIGGHT...’HT...’
- DRAKE



Bereidingstijd 30 min.

-  1 rode grapefruit
-  120 ml slagroom
-  4 el crème de cassis likeur
-  rietsuiker

Extra nodig:
-  crème brûlée brander

Het recept van de lobbige room is een interpretatie van  
een strikt geheim familierecept. Ik heb het wel 100 keer 
mogen proeven, maar nooit de precieze ingrediënten weten  
te ontfutselen. De bitterzoete grapefruit brengt het geheel 
qua smaken in balans. Een eenvoudig, maar o zo lekker 
toetje!

Bereiding:
Verwijder de schil, inclusief het velletje van de grapefruit met 
een scherp koksmes. 

Snijd de partjes tussen de lamellen uit zodat je heel sappige 
stukjes grapefruit krijgt zonder velletjes. 

Vang het vocht op en knijp ook de overgebleven grapefruitlamel-
len goed uit. Voeg dit sap toe aan de slagroom samen met de 
likeur. Klop de room met een mixer lobbig.

Rangschik de partjes grapefruit op een bord en bestrooi met een 
laagje rietsuiker.

Karamelliseer de suiker met de brander. Schep de lobbige room 
ernaast.

Sweetness
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ggEBEBRRANDE ANDE gRgRAPEFAPEFRRUIT UIT 
MET LMET LooBBbbIGE IGE cRcREEMME DE E DE ccASSISASSIS
- Voor ongeveer 6 personen & vegetarisch


