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De brief – Voorwoord 
 
 
 
Beste Tonny Berentsen en Team 
 
Met veel plezier heb ik via Instagram vernomen, dat er wegens het 50 jarig jubileum van de 
Kromme Dissel een Amuse wedstrijd wordt gehouden. 
 
Ik zal mezelf eerst even voorstellen. Ik ben Roëlle Veltmaat en zit in mijn 18e levensjaar. Ik 
doe de opleiding zelfstandig werkend Kok op de Vakschool in Wageningen en sluit het 1e 
jaar goed af. Verder heb ik afgelopen jaar de beste mentor gehad van deze school namelijk 
Guus Weerdenburg. Mijn passie voor koken is al heel jong begonnen toen ik een jaar of 6 
was. Ik heb dan ook een drive om een goede Kok te worden, ben erg leergierig en 
ondernemend. Mijn doel is om de gast een beleving te geven, niet alleen van smaak maar 
met alle zintuigen, een beleving die net iets verder gaat…. 
 
Mijn amuse die ik voor deze wedstrijd wil opgeven heeft met het seizoen Herfst te maken. 
Herfst geeft mij meteen het “Bos" gevoel. Het jaargetijde veranderd in bruine, geel, oranje 
en rode kleuren. En om de herfst het meest te ervaren ga je heerlijk het bos in, De vogels, de 
Mist, de Geur, de Geluiden…. Daarom heet mijn Amuse dan ook de “boswandeling”. Deze 
Amuse zal geserveerd worden met een Mp3 speler met bos geluiden, zodat het herfst 
gevoel nog meer tot zijn recht zal komen, want door alle zintuigen bij elkaar.. maken het tot 
een ware beleving….. 
 
Graag nodig ik u uit om het bijgevoegde filmpje te bekijken. De ingrediënten zijn: 
Knolselderij mayonaise, Pompoen crème, Kastanje mouse, crumble van Paddenstoelen, 
Namemo Paddenstoelen, Gerookte eendenborst, Paddenstoelen schuim. 
 
Met spannende groet, en hopelijk tot snel... 
 
Roëlle Veltmaat   
       
    
       
Bijgevoegd een filmpje... 
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Gerookte eend: 
 
 
 
Ingrediënten: 
 
Eendenborst  
Peper  
Zout 
 
2 liter water  
170 gram zout 
Laurierblaadjes  
Kruidnagel 
 
 
 
Bereidingswijzen:  
 

1. Maak een pekel bad van 2 liter water en 170 gram zout en voeg hier bij 
laurierblaadjes en kruidnagel naar smaak. En blijf goed roeren tot alle zout is 
opgenomen.  

2. Snij in het vet van de eend een ruitjespatroon en leg dit in het pekel bad. Laat dit 
anderhalf uur liggen. 

3. Haal de eendenborstfilet uit het pekelwater en spoel het even heel kort af. 
4. Je laat de temperatuur van de rookoven eerst even tussen de 35 a 45 graden 

schommelen.   
5. Na ongeveer een half uur gaat de tempratuur omhoog naar 60 graden. Dit doe je 

voor ongeveer 10 minuten. 
6. Na 10 minuten voer je het op tussen de 72 en 80 graden en dit doe je voor ongeveer 

45 minuten. 
 
 
 
Snij de eenden borst in plakjes die ga je gebruiken voor de amuse. 
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Crumble van bos paddenstoelen: 
 
 
 
Ingrediënten: 
 
100 gram roomboter 
100 gram bloem  
10 gram moscovado suiker  
80 gram gedroogde bospaddenstoelen mix 
Zout 
 
 
Bereidingswijzen:  
 

1. Doe alles in de Magimix, behalve de boter.  
2. Laat alles fijn draaien en voeg beetje bij beetje de boter toe. 
3. Een laagje in de oven.  
4. En afbakken op 110 graden, 20 minuten.  

 
 
Een halve eetlepel komt onder in het glaasje van de amuse. 
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Geroosterde Pompoengel: 
 
 
 
Ingrediënten: 
 
200 gram halve pompoen 
Sosa gelcrème, een klein puntje 
Zout  
 
 
Bereidingswijzen:  
 

1. Schil de pompoen en doe deze in de oven tot het gaat karamelliseren 
2. De pompoen gaat uit de oven wanneer deze helemaal gaar is. 
3. Pureer heel de pompoen en haal het door een zeef. 
4. Breng het op smaak.  
5. Voeg gelcrème van sosa toe.  
6. En haal het nog een keer door een zeef.  
7. Doe het in een spuitzak. 

 
 
Drie stippen op het bord. 
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Knolselderij mayonaise:  
 
 
 
Ingrediënten: 
 
200 gram knolselderij 
2,5 dl koksroom 
Zout 
3 takjes Tijm 
Zelfgemaakte mayonaise  
Peper en zout  
 
Bereidingswijzen:  
 

1. Schil de knolselderij en snij het in blokjes.  
2. Doe het in de pan met de koksroom en de tijm. 
3. Laat dit koken tot het gaar is. 
4. Pureer het en haal het door een zeef. 
5. Breng het op smaak en voeg er ook wat mayonaise bij.  
6. Doe het dan in een spuitzak. 

 
 
Drie stippen op het bord. 
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Kastanje puree:  
 
 
 
Ingrediënten: 
 
40 gram suiker 
10 gram roomboter  
0,3 dl slagroom  
Laagje water 
 
200 gram kastanje puree uit blik 
Zout 
 
 
Bereidingswijzen:  
 

1. Doe de suiker en het laagje water in pan en laat dit karamel worden. 
2. Doe dan de boter en de slagroom erbij. 
3. Voeg de kastanje puree hier aan toe. 
4. Draai het helemaal glad en voeg hier zout aan toe. 
5. Als de puree te dik is, kun je altijd nog wat room toevoegen.  
6. Doe het dan in een spuitzak. 

 
 
Drie stippen op het bord. 
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Schuim van paddenstoelen bouillon: 
 
 
 
Ingrediënten: 
 
1 liter water  
200 gram wups  
250 gram kastanje champignons 
Room  
Zout 
Olijfolie 
Lecithine 
 
 
 
Bereidingswijzen:  
 

1. Doe 1 liter water in een pan en voeg hier de wups en de champignons toe.  
2. Laat dit trekken tot een bouillon. 
3. Hou 2/3 van de champignons apart. 
4. En zeef dit 
5. Voeg de room toe.  
6. Pureer het. 
7. Voeg daarna de 1/3 van de paddenstoelen hier weer bij en pureer dit mee. 
8. Haal het door een fijne zeef en voeg hierbij wat lecithine toe en schuim dit op.  

 
 
 
Dit gaat over de eend.  
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Gebakken Nameco paddenstoelen:  
 
 
 
Ingrediënten: 
 
Nameco paddenstoelen  
Olijfolie 
Roomboter 
Zout  
 
 
 
Bereidingswijzen:  
 

1. Doe de olijfolie in de pan en voeg de paddenstoelen hierbij toe. 
2. Voeg vervolgens ook de roomboter en het zout toe. 
3. Bak ze kort en haal ze van het vuur af. 

 
 
 
Hier gaan 3 stuks van op het bord. 
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Foto’s  
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