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RECEPTUUR 

Tartaar van gemarineerd "Brandrood" 
rund met gerookte paprika, geitenkaas, 
gepofte quinoa, gepocheerd kwartelei 

en kaviaar van aceto balsamico. 
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Misschien wel het kleinste foodmagazine ter wereld
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Taken voorgerecht 
Tartaar van het Vechtdal Brandroodras bovenbil 
Rucola en frisee sla aanmaken met french dressing     
Kwarteleieren pocheren 
Kaviaar gemaakt van aceto balsamico 
Gemarineerde runderlende/of pastrami  
Gerookte paprika crème 
Geitenkaas snijden  
Borage cress 

Tartaar van Brandrood 
400 gr. brandroodhaasjes 
15 gr. kappertjes, zonder vocht 
25 gr. Zwolse mosterd , grof 
10 gr. gezouten ansjovis 
30 gr. olijfolie 
snufje cayenne of chilipeper 
snufje Fleur de Sell 

Bereidingswijze: 
Snijd het vlees in fijne blokjes en doe dit in een mengkom op ijs. 
Spoel de gezouten kappertjes af. 
Snijd de kappertjes samen met de ansjovis fijn en meng deze door de eidooier en 
voeg hier de Zwolse mosterd aan toe. 
Snipper het sjalotje en hak de peterselie fijn, meng deze door de tartaar. 
Meng voorzichtig het eidooiermengsel door de tartaar. 
en breng de tartaar op smaak met olijfolie cayenne peper en fleur de sel. 

Kaviaar van aceto balsamico 

Ingrediënten: 
125 ml aceto balsamico  
125 ml water 
14 gr. vegetal 
½ gr. agar agar 

2 liter koude olie  

Bereidingswijze: 
Bewaar 1 dag van te voren de olie in de koelcel. 
Weeg de ingrediënten af en meng het met behulp van een staafmixer. 
Kook dan de massa 1 minuut goed door. 
Voeg de massa dan in een spuitflesje met een fijn spuitmondje. 
Maak een draaiende beweging zodat er kleine balletjes ontstaat in de olie.  
Bewaar het in kleine vacuümzakjes 
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Gerookte paprika crème 

100 gr paprikapuree 
6 gr Piment 
70 gr eigen gemaakte mayonaise 
Peper & zout 

Bereidingswijze: 
Meng alle ingrediënten met elkaar en breng het op smaak met peper en zout. 

Paprika puree 
1 kg rode paprika’s 

Bereidingswijze: 
Snijd de paprika’s in vieren en haal de zaadlijsten eruit, leg de schoon gemaakte paprika’s 
in een rooktonnetje. 
Rook de paprika warm en kort, haal  de paprika’s na 5 minuten uit de rookton 
Pof de paprika’s in een oven van 200°C voor 20 minuten. 
Pel de paprika’s haal de velletjes eraf. 
Draai de paprika’s door een thermoblender glad, wrijf het door een zeef en doe de puree 
in vacuüm zakjes.
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