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XIAO HAN

EETBARE
BLOEMEN
!s oordig is het
rip om eetbare
:iren te verl\iel'r (le garnering
, .i,'( hten. Ovel'
-rlgemeen kun
:,'ze Leslelle.r'I
:,recl gesor-

if( )eIte$iin.. kun je eet'.nren online
:,.'stel1en bij
,,rnbites.rrl.

.bben ook
- -i,loernetjes
.,-l komkom: kruid) in het
ir:Soriíment.

HanTing Cuisine is een ChineesFrans restaurant met een
Michelinster. Hier wordt de Chinese voedir-gsleer lflrret /trieuwe hereidingstechnieken en westerse smaken
gecombineerd. Speciaal voor de
feestdagen heeft chef-kok Han dit
o'Ilealthy l{oliday"-menu hedacht
Yoor de lezers van de Lehker. Zijn
sommelier Saskia Scheurink zet er
mooie bijpassende wijnen naast.

Jl.

HANTING CUISINE. DEN HAAG

KOMKOMMERGHANITE

.1 komkommer
.10 ml sushi-aziin

. I theelepel worcestershire-saus

. %teentie knoflook

. 1 theelepel wasabi
. zout, peper
ZEEKWAL
.100 gram zeekwal (toko)
.50 ml sushi-azijn
. 2 eetlepels suiker
.1 eetlepel sesamolie
. l theelepel sesamzaadjes,
geroosterd

Ö Schep met een meloenbolletjeslepel mooie kleine
bólletjes uit de komkommer. Doe in een kom en
roei.de sushÍ-azijn erdoor. Pureer de overgebÍeven
komkommer met de knoflook, worcestershire-saus,
wasabt in de blender of keukenmachine. Breng op
smaak rnet zout en peper. Wrijf het mengsel door
een zeeÍen schep in het diepvriesdoosje. Laat in ca.
6 uur tot egn granité bevriezen. Overdoen in keukenmachine ot.,blender en Íijnmalen om de ijskristallen te
breken. Tot g.ebruik terug in vriezer plaatsen,

CHRYSANTENGELEI

.200 mlwater

.

Í00 gram suíker

.20 gram gedroogde
chrysanten (toko)

.2 gram kamperfoelie (toko)
.3 gram agar-agar
GROENTEN

. I rode peper
. I kleine rode

ui

Leg de zeekwal ca.2 uur in ruim koud water, ververs het water ègelmatig. Doe alle ingrediénten voor
de marinade in eb.n kom en klop door elkaar. Snijd
de zeekwal in dunhe reepjes en schep door de marinade. Laat ca. 10 minuten marineren.

.50 gram gemengde sla
. cress oÍ boragebloemen

O Kook voor de chrysantengelei alle ingrediënten ca.
1 minuut. Laat af koelen in de koelkast tot een harde
geleí. Overdoen in de blender en pureren tot een

.200 gram Chinese kool
.,l00 ml sushi-aziin

9

(te koop bij groentespeciaalzaak)
CHINESE KOOLSALADE

gladde gel. Tot gebruik bewaren in de <oelkast.

0 Verwilder

de zaadlijsten uit de rode_pepèr en snijd
in zeer dunne ringetjes. Snijd de r_gde ui in dunne ríngetjes. Bewaar rode peper, rede ui en de gemengde
sla tot gebruik i1 ijswater.

IJSWATER
IJsn ater maak

je

door een bak koud
water te vullen met

ijsklontjes. Ingrediënten clie je erin
legt biijven hierdoor
knapperig.

. I eetlepel suiker
. 1 theelepel Íijngehakte
knoÍl oo k

. I theelepel sesamolie
.2 takjes koriander,
fijngehakt

SCHAALDIEREN

O Snijd de Chinese kool in f linterdunne reepjes. Klop
in een kom van de resterende koolsaladeingrediënten
een dressing. Schep de Chinese kool en de gemarineerde zeekwal erdoor.
coquilles in zeer dunne plakjes. Bestrooi
de gamba's met zout en peper. Verhit de oiie in een
koekenpan en bak de gamba's ca. 2 minuten tot ze
glazig zijn.

@ Snijd de

.8 coquilles
.8 gamba's, rauw en gepeld
. 1 eetlepel zonnebloemolie

KEUKENGEREEDSCHAP

. meloenbolletjeslepel

. blender of keukenmachine
. aÍsluitbaar diepvriesdoosie (inhoud 1 liter)

O Verdeel de Chinese koolsalade over 4 borden.
Leg hierop dakpansgewijs de rauwe coquilles in een
cirkel. Verdeel de komkommerballetjes, gamba's en
de groenten uit het ijswater er omheen. Schep wat
komkommergranité in het midden. Druppel de

chrysantengelei tussen de komkommerballetjes.
Schep een eetlepel van de Chinese-kooldressing
over het gerecht. Garneer met cress of eetbare
boragebloemetjes.

-Wijnkeuze
WEISSBUBGUNDEB VAN GEOBG SIBEN
UIT DE PHALZ_ DUITSLAND

te koop via
www.goesse n s. com
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