
INGREDIËNTEN BEREIDING

www.thermomixbenelux.com

   15 min.  45 min. eenvoudig 4 porties gemiddeld

1

.  1 eidooier

.  1 dl room

.  1 citroen, het vers geperst sap

.  2 prei stengels, in ringen (1 cm)

.  12 cantharellen

.  1 tros muskaatdruiven

.  50 g witte wijn

.  50 g visfond

.  16 tongrolletjes

.  peper

.  zout

.  150 g Qimiq Saus

.  V.H. kervel

 

1  Meng de eidooier, room en citroensap in een kom om een ‘liaison’ te 
     maken en zet opzij.
2  Kleur de preiringen snel aan één zijde in een pan en zet opzij. Bak de 
     cantharellen in een pan en zet opzij.
3  Plaats de ½ van de muskaatdruiven in de mengbeker en meng 2x
     2 sec. / Turbo.
4  Breng de druiven over in de fruitpers en haal er het maximum aan sap 
     uit. Zet opzij.
5  Plaats 150 g van het opzij gezette druivensap, de witte wijn en de 
     bouillon in de mengbeker. Plaats de Varoma in positie en schik er de
     opzij gezette preiringen in. Plaats de tongrolletjes in de Varoma-tray 
     en breng ze op smaak met peper en zout. Sluit de Varoma af met zijn
     deksel en kook gedurende 5 min. / 120°C / snelheid 2.
6  Verwijder voorzichtig de Varoma. Voeg de Qimiq saus toe aan de 
     inhoud van mengbeker en plaats de gesloten Varoma terug op het 
     deksel van de mengbeker. Kook verder 8 min. / 120°C / snelheid 2.
7  Verwijder voorzichtig de Varoma en houd deze warm opzij. Voeg de
     opzij gezette ‘liaison’ toe aan de inhoud van de mengbeker  en mix 
     2 min. / 90°C / snelheid 2.
8  Schik de tongrolletjes met de preiringen en cantharellen op een bord,
     bedek met muskaatdruivensaus en voeg er een paar druiven en 
     kervelbladeren aan toe als afwerking.
 

TONGROLLETJES MET 
MUSKAATDRUIVENSAUS

Hoofdgerecht

4

Beschikbaar via onze webshop
Fruitpers
Qimiq Saus

VOORBEREIDING BEREIDING MOEILIJKHEID PORTIES BUDGET



Hoofdgerecht

INGREDIËNTEN BEREIDING

www.thermomixbenelux.com

   15 min.  60 min. eenvoudig 4 porties gemiddeld

1

.  2 komkommers

.  2 peren, geschild

.  1 bos kervel, en wat blaadjes 
    extra volgens eigen smaak
.  1L water
.  400 g aardappelen, in kleine 
   stukken
.  zout
.  100 g boursin
.  50 g witte wijn
.  100 g Qimiq Saus
.  50 g olijfolie
.  50 g boter
.  peper
.  4 zalmfilets

 

1  Plaats de komkommers in de mengbeker en mix 2x 2 sec. / Turbo.
2  Breng over in de fruitpers en haal er het maximum aan sap uit. Zet sap
     en pulp apart opzij.
3  Plaats de peren en kervelblaadjes in de mengbeker en mix 2x 
     2 sec. / Turbo.
4  Breng over in de fruitpers en haal er het maximum aan sap uit. Voeg 
     het sap toe aan het komkommersap en bewaar het in de koelkast als
     energiedrank. Voeg de pulp toe aan de komkommerpulp en zet opzij.
5  Plaats het bosje kervel in de mengbeker en hak het fijn 2 sec. / Turbo. 
     Voeg toe aan de opzij gezette komkommerpulp.
6  Plaats het water in de mengbeker. Plaats het kookmandje in de 
     mengbeker en weeg er de aardappelen in af. Breng op smaak met zout 
     en kook 25 min. / Varoma / snelheid 1. Doe de aardappelen over
     in een kom en zet opzij.
7  Doe de boursin, witte wijn en Qimiq in de mengbeker en kook
     6 min. / 120°C / snelheid 3.
8  Prak ondertussen de aardappelen met de olijfolie en boter
     en het mengsel van opzij gezette komkommer en kervelpulp. Smaak af
     met peper en zout. Bak de zalmfilets.
9  Schik de komkommer-kervelpuree in een presenteercirkel op een bord.
     Leg er een zalmfilet op en besprenkel met de saus.

ZALM OP EEN BEDJE VAN 
KOMKOMMER EN KERVEL 
PUREE

4

Beschikbaar via onze webshop
Fruitpers
Qimiq Saus

VOORBEREIDING BEREIDING MOEILIJKHEID PORTIES BUDGET



Brood, Biscuit & Gebak

INGREDIËNTEN BEREIDING

www.thermomixbenelux.com

   15 min.  12u 30 min. eenvoudig 72 stuks gemiddeld

1

.  4 clementines

.  30 g honing

.  100 g room

.  270 g chocolade Kayambé 72%,   
   en meer om af te werken
.  105 g boter
.  V.H. cacaopoeder 
.  V.H. sinaasappelpoeder

 

1  Zest 2 clementines en bewaar de zeste. Schil deze 2 clementines
     en nog 2 andere (4 in totaal). Plaats de clementines in de mengbeker 
     en hak 5 sec. / snelheid 5.
2  Breng het clementinevruchtvlees over in de fruitpers en haal er het 
     maximum aan sap uit.
3  Plaats 200 g clementinesap, de zeste, honing en room in de mengbeker
     en verwarm 4 min. / 70°C / snelheid 2.
4  Voeg de chocolade toe en mix 45 sec. / snelheid 2.
5  Voeg de boter toe en mix nog eens 45 sec. / snelheid 2.
6  Doe het mengsel over in een spuitzak en vul een vorm Ø 25 mm 
     (ref. LS05), bewaar een nacht in de koelkast.
7  Meng de volgende dag het cacaopoeder en het sinaasappelpoeder door
     elkaar in een kom. Plaats de chocolade voor de afwerking in de 
     mengbeker en smelt gedurende de nodige tijd volgens 
     hoeveelheid gebruikte chocolade / 60°C / snelheid 1.5.
8  Ontvorm de bolletjes, dompel ze onder in de gesmolten chocolade en
     rol ze dan door het cacao-sinaasappelmengsel. Serveer of bewaar in
     een luchtdichte bewaarpot.

CHOCOLADE TRUFFELS 
MET CLEMENTINE

72

Beschikbaar via onze webshop
Fruitpers
Chocolade Kayambé
Cacaopoeder
Sinaasappelpoeder
Sphere vorm (LS05)

VOORBEREIDING BEREIDING MOEILIJKHEID PORTIES BUDGET



Brood, Biscuit & Gebak

INGREDIËNTEN BEREIDING

www.thermomixbenelux.com

   15 min.  14u 30 min. eenvoudig 60 stuks
(volgens mondstuk)

gemiddeld

1

.  2 clementines

.  50 g cacaoboter

.  500 g Bitter OO

.  V.H. witte chocolade

.  V.H. poedersuiker

.  V.H. sinaasappelpoeder

 

 

1  Zest 1 clementine en bewaar de zeste. Schil deze clementine en nog 
    1 andere (2 in totaal). Plaats de clementines in de mengbeker 
     en hak 5 sec. / snelheid 5.
2  Breng het clementinevruchtvlees over in de fruitpers en haal er het 
     maximum aan sap uit.   
3  Plaats de cacaoboter in de mengbeker en smelt 
     3 min. / 65°C / Sudderen. Zet opzij.
4  Plaats 70 g clementinesap, de opzij gezette zeste en de bitter OO in de 
     mengbeker en mix 1 min. 30 sec. / snelheid 5.
5  Voeg de opzij gezette gesmolten cacaoboter toe en meng
    1 min. / snelheid 5. Breng het mengsel over in een kom en zet 2 uur 
     opzij in de koelkast.
6  Breng het mengsel over in een spuitzak met een glade mondstuk en
     pocheer worstjes op een vel bakpapier. Laat opnieuw een nacht in de 
     koelkast rusten.
7  Meng de volgende dag de suiker en het sinaasappelpoeder door elkaar 
     in een kom. Plaats de witte chocolade in de mengbeker en smelt 
     gedurende de nodige tijd volgens hoeveelheid gebruikte 
     chocolade / 45°C / snelheid 1.5. Snijd de worstjes in stukken 
     van 6 cm, dompel ze in de gesmolten witte chocolade en rol ze dan 
     door het suiker-sinaasappelmengsel. Serveer of bewaar in een 
     luchtdichte pot.

MARSEPEIN MET 
CLEMENTINE 

60

Beschikbaar via onze webshop
Fruitpers
Bitter OO
Sinaasappelpoeder

VOORBEREIDING BEREIDING MOEILIJKHEID PORTIES BUDGET


