
 
 

 

 

Bavarois van tomaat, venkelbitterbal en gele bietkoekje 

 

 

 

Tartaar van gele biet: 5 gele bieten, 6 dl slagroom, allesbinder, ½ bos bieslook, China rose, 

tuinkers.  

Spinaziesaus van geblancheerde spinazie en iets crème fraîche. 

Venkelbitterballen: 1 venkel, 1 bos peterselie, 300 gram Noordzee garnalen, 60 gram 

margarine, 80 gram bloem, 320 gram bouillon, scheut Pernod, smaakstoffen.  

Bloem, anglaise (eieren, olie, zout), Panko, bamboeprikkers, afgeslapte mayonaise. 

Tomatenbavarois: deksel van 4 dl tomatencoulis, 2 dl witte wijn, 12 gram gelatinepoeder, 

smaakstoffen. 

Bavarois van 1200 cc tomatencoulis, 3 dl witte wijn, 7 dl slagroom, 30 gram gelatinepoeder, 

sap van 1 citroen, smaakstoffen. 20 puddingvormen. Basil Cress. 

 

Werkwijze Tomatenbavarois: Vormen nat maken. 4 dl coulis met de witte wijn, zout, peper 

en gelatinepoeder verwarmen. Controleren of de gelatinepoeder is opgelost. 3 mm. dun 

verdelen over de puddingvormen. Koel zetten. 1200 cc coulis en 3 dl witte wijn met het sap 

van 1 citroen, gelatinepoeder en smaakstoffen verwarmen. Koud zetten. Slagroom in 

kwarkdikte opkloppen en als de coulis begint te hangen, de opgeklopte slagroom erdoor 

spatelen en half verdelen in de puddingvormen. Kort in de diepvries zetten en dan lossen. 

 

 

 



Venkelbitterballen: Venkel in zeer fijne brunoise snijden en vijf minuten blancheren.  

Peterselie cutteren.  

In een passende casserole, margarine smelten, uitbruisen en van het vuur af, de bloem met de 

spatel erdoor roeren. Op een zacht vuur twee minuten garen.  

Op de werkbank de bouillon toevoegen, met de garde loskloppen en alroerende aan de kook 

brengen. Op smaak brengen en de venkel met de peterselie en garnalen er door spatelen.  

Storten op een schaal. Anglaise maken. Bloem en Panko in kommen doen.  

Mayonaise iets afslappen en in een spuitzak doen.  

Twintig bolletjes salpicon met de ijsknijper maken, met behulp van bloem modelleren, door 

de anglaise halen en dan door de Panko.  

Frituren en een Bamboeprikker erin steken. 

 

Gele bieten tartaar: Casserole met water en zout opzetten. Gele bieten in brunoise snijden en 

zes minuten en stevig binden met allesbinder. Smaakstoffen, brunoise van biet en bieslook 

erdoor roeren. Verdelen in 20 hoopjes en met bloem modelleren. In ruim olie kort bakken. 

Spinaziesaus. 

 

Soezenbeslag: 100 gram melk, iets zout, 50 gram margarine, 50 gram bloem, 100 gram 

eieren. In een vlindermodel spuiten en bakken. 

 

Opmaak: Op koude borden rechts, spiraalvormig de mayonaisesaus garneren met daarin de 

bitterbal. In het midden de gele biet met bovenop de gebakken vlinder en iets China rose en 

tuinkers. Links de tomatenbavarois en het hele bord onderstrepen met de spinaziesaus. 

 blancheren. Koud spoelen. Halve bos bieslook fijn snijden. Room verwarmen 


