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Deutsche
Süßigkeiten
Thomas Bühner en
René Frank

Dat onze oosterburen gastronomisch
behoorlijk aan de weg timmeren, lijken
we helaas nog steeds te weinig te beseffen.
Toch gebeurt er in Duitsland heel wat
innoverends op hartig en op zoet gebied.
Sven Elverfeld en Thomas Bühner zijn
twee namen die de hoogste treden van de
culinaire ladder hebben bereikt en laten
zien hoe innovatief en soms zelfs
gecompliceerd ze hun gasten op een
zoete manier verleiden.

Sven Elverfeld en
Eric Räty
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BÜHNER
Dat respect voor de regio en complexiteit hand in hand kunnen gaan,
bewijzen de zoete creaties uit de keuken van La Vie in Osnabrück.
Chef Thomas Bühner laat zich in zijn keuken in eerste instantie leiden
door de opbrengst van zijn groenten- en kruidentuin van zo’n 4.000
vierkante meter met meer dan honderdzeventig soorten groenten, fruit
en kruiden. Om de gast te laten inzien dat de waarde van een radijsje net
zo groot kan zijn als die van kaviaar haalt hij er alles uit wat mogelijk is
en is het niet ondenkbaar dat het in tien structuren terug te proeven valt.
Dat geldt ook voor de creaties van chef-pâtissier René Frank die nu twee
jaar de scepter zwaait over de pâtisserie. Voor hem dienen desserts licht
te zijn en zo min mogelijk suiker, zuivel en deeg te bevatten. Het gebruik
van groenten is voor hem een logisch gevolg daarvan. “In Duitsland is
het gemakkelijker om een rijpe komkommer te vinden dan een zon
gerijpte perzik, dus dan ga je daar toch mee aan de slag! Ik heb een
koksachtergrond en vertaal dat graag naar de pâtisserie, zoals de
klassieke combinatie van gerookt varkensvlees met pruimen. Hoe gek je
ook denkt, het gaat erom dat de combinatie lekker is. Het zoete van de
peterseliewortel is goed te gebruiken in de pâtisserie, maar dan moet je
wel een brug hebben, dat is in dit geval de kokos in combinatie met de
pistache. Het werkt, want de gast stuurt alleen maar lege borden terug.”
La Vie
Krahnstrasse 1-2 – Osnabrück
T 0049 541 33 11 50
www.restaurant-lavie.de

Gerookte pr uim met umeboshi en
gepoft zwoerd
Voor de sorbet: 4.500 g ontpitte pruimen, 450 g kristalsuiker,
1 vanillestokje, 1 kaneelstokje, 2 st steranijs, 1 sinaasappelzeste,
1 citroenzeste, 20 g verse gember, 450 g witte port (opgekookt,
zodat de alcohol is verdwenen), 100 g glucosepoeder,
50 g dextrose, 20 g super neutrose, 100 g automatensuiker,
300 g citroensap, 500 g pruimensap.
Voor de gel: 200 g pruimensap, 2,2 g agar-agar, 80 g ontpitte
umoboshi, 2 zakjes gerookte pruimenthee, 20 g vers sinaas
appelsap, 30 g muscovadosuiker.
Voor de crumble: 100 g gefrituurd varkenszwoerd (of Sosa
Airbag), 100 g suiker, 30 g water, 1 g zout, 1 g five spice.
Voor de pruimencompôte: 4 verse pruimen, 1 el tapiocakorrels,
yuzusap, verse gember, sinaasappel- en citroenrasp.
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Carameliseer voor de sorbet de kristalsuiker, voeg de pruimen met de
specerijen en de zestes toe en carameliseer kort. Blus af met de port,
kook gaar en laat 1 nacht staan. Neem er de specerijen uit en weeg
4.700 g af. Verwarm het pruimensap, voeg de rest van de ingrediënten
toe en mix glad met de verkregen pruimenpuree. Breng eventueel op
smaak, giet in paco- of frixbekers, vries in en turbineer. Kook voor de gel
het sap op met de agar-agar, laat afkoelen en mix glad met de rest van de
ingrediënten. Wrijf door een fijne zeef en chemiseer er ovale siliconen
vormpjes mee. Laat opstijven, spuit er de sorbet in, vries aan en hol
lichtjes uit zodat de vorm van een gehalveerd pruimpje ontstaat.
Kook voor de crumble het water met de suiker tot een donkere caramel,
voeg het fijngehakte zwoerd toe en carameliseer. Voeg het zout en de
specerijen toe, roer krachtig door en giet direct uit op een vel bakpapier.
Laat uitharden en breek in fijne stukjes. Schil voor de compôte de
pruimen, snijd in fijne brunoise en kook de tapioca in 15 minuten gaar
in water. Spoel goed af, meng met de pruimen en breng op smaak met
yuzusap, gember en de zestes. Dresseer wat compôte onderin een glaasje,
bestrooi met wat crumble en zet er het “pruimpje” in. Dek af met een
glazen deksel en spuit er voorzichtig wat rook onder. Neem het dekseltje
weg aan tafel.
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Peterselie wor tel met pi stache,
zwar te knof look en kokos
Voor 4 personen: 4 peterseliewortels (geblazen van isomaltose),
pistache sponscake, geroosterde pistachenootjes, gel van
peterselie.
Voor de crème van zwarte knoflook: 300 g suiker, 50 g water,
750 g sojamelk, 750 g kokospuree (Boiron), 3 Tahiti vanillestokjes, 12 g agar-agar, 170 g zwarte knoflook, 420 g water.
Voor de pistachecrumble: 35 g pistachenootjes (geroosterd
en fijngehakt), 10 g geraspte kokos, 50 g sojavlokken,
15 g geroosterd hennepzaad, 45 g muscovadosuiker, 40 g water,
1 vanillestokje, 1 g zout.
Voor het ijs van peterseliewortel: 1.000 g geschilde peterselie
wortel, 265 g schillen van peterseliewortel, 1.200 g kokosmelk,
100 g peterseliestengels, 150 g water, 45 g glucosepoeder,
10 g super neutrose, 100 g dextrose, 2,5 g zout, 110 g limoensap, 1 g xanthana, 1 limoenzeste.
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Kook voor de crème het water met de suiker tot een caramel, blus af met
de verwarmde sojamelk en voeg de kokosmelk, het vanillemerg en de
agar-agar toe. Laat 1 minuut doorkoken, koel terug en pureer de massa
met de zwarte knoflook en het water tot een gladde crème ontstaat.
Wrijf door een fijne zeef en houd apart. Reduceer voor de crumble het
water met de muscovadosuiker tot een siroop, voeg de rest van de
ingrediënten toe en blijf roeren tot de suiker begint te kristalliseren.
Laat nog 2 minuten roosteren in de pan en droog vervolgens 1 uur in de
oven van 110°C. Draai voor het ijs de geschilde peterseliewortel met de
kokosmelk en de invertsuiker op 80°C tot een gladde puree. Frituur de
fijngesneden schillen van de peterseliewortel en houd er enkele achter
ter garnering. Vacumeer de rest met de verkregen puree en de peterseliestengels en laat 24 uur marineren. Verwarm de volgende dag de massa
lichtjes en knijp uit met behulp van een passeerdoek. Vang het vocht op
en weeg er 1.000 gram van af. Verwarm ondertussen het water met het
glucosepoeder, de neutrose, de dextrose en het zout en laat 1 keer aan de
kook komen. Voeg de verkregen peterselie-infusie en de rest van de
ingrediënten toe, giet in paco- of frixbekers, vries in en turbineer.
Vul de suikerwortels met het ijs en serveer op een streep van de crème.
Garneer met de crumble en werk af met de gel, de sponscake en enkele
gefrituurde schilletjes van de peterseliewortel.

ELVERFELD
Voor autoliefhebbers staat Wolfsburg synoniem voor de beroemde
schoorstenen van de Volkswagen fabriek. Voor gastronomen staat het
synoniem voor Aqua, het gelauwerde restaurant van chef Sven Elverfeld
dat inderdaad op het terrein van de autofabriek in het Ritz-Carlton hotel
ligt. De keuken van chef Elverfeld is gestoeld op herinneringen uit zijn
jeugd en de vele werkervaringen die hij opdeed in het buitenland.
“Je mag als chef nooit zelf je stijl uitleggen, want dan moet je vervolgens
altijd op die manier en binnen een kader werken. Ik wil juist anders zijn
en de gasten continu verrassen. Onze gasten komen over de hele wereld
en eten overal. Je moet zorgen dat je ze dan op een manier weet te raken
die ze niet eerder hebben meegemaakt en dat ze daardoor terugkomen.
Ons innovatieve menu geeft de gast de spannende beleving die hij
nergens anders vindt en die telkens weer anders is. Ieder gerecht in het
menu heeft een eigen verhaal en komt van de reizen die ik maakte, mijn
werkervaringen in Dubai, Japan en Griekenland of van herinneringen
aan mijn jeugd. Voor de gast moet ieder gerecht een herinnering blijven
en het totale menu een avontuurlijke reis.” Ook de piepjonge chefpâtissier Eric Räty gaat op deze manier te werk en laat de gast graag
proeven van zijn thuisland Finland, waarbij zelfs hartige gerechten
worden vertaald naar desserts en groenten en kruiden eveneens een
grote rol spelen.
Aqua
Parkstrasse 1 – Wolfsburg
T 0049 5361 60 60 56
www.restaurant-aqua.de
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Kar nemelk, drop en venkel
Voor 4 personen: paztizz tops, dille, rode bessen.
Voor de venkelsorbet: 50 g trimoline, 170 g water, 120 g suiker,
6 g pectine, 5 g prosorbet, 400 g venkelsap, 15 g pernod,
40 g citroensap, 25 g dillesap.
Voor de panna cotta van karnemelk: 114 g room, 70 g suiker,
66 g crème fraîche, 185 g karnemelk, 2 blaadjes gelatine,
citroensap.
Voor de espuma van karnemelk: 200 g karnemelk, 100 g crème
fraîche, 100 g room, 50 g suiker, 1,5 blaadje gelatine,
5 g pro-espuma, 20 g citroensap.
Voor de financiers: 240 g eiwit, 300 g poedersuiker, 100 g
amandelpoeder, 100 g bloem, 150 g beurre noisette, merg van
1 vanillestokje, rode bessen.
Voor de dropsiroop: 1 st zoute haring (dropsoort), 1 salmiak
pastille, 600 g water, 50 g drop pasta, zwarte kleurstof.
Voor de gemarineerde venkel: 200 g suiker, 200 g water, 40 g dille,
2 venkelknollen.
Meng voor de sorbet de suiker, de prosorbet en de pectine en los
ondertussen de trimoline op in het water. Voeg het pectinemengsel toe
en breng aan de kook. Passeer, meng met de rest van de ingrediënten,
giet in paco- of frixbekers, vries in en turbineer à la minute. Breng voor
de panna cotta de crème fraîche met de suiker aan de kook, los er de
geweekte gelatine in op en klop de slagroom stijf. Meng er voorzichtig de
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karnemelk en de afgekoelde crème fraîche door, breng op smaak met
citroensap en spatel er de room door. Giet in ronde vormpjes van 2 cm
hoogte en laat opstijven in de koeling. Breng voor de espuma de crème
fraîche met de suiker en de pro-espuma aan de kook, los er de geweekte
gelatine in op en voeg de karnemelk, citroensap en de room toe. Giet in
een siphon, draai er 1 patroon op en laat 3 uur rusten in de koeling. Klop
voor de financier het eiwit op met de poedersuiker en het vanillemerg,
voeg voorzichtig de bloem toe en spatel er de beurre noisette en het
amandelpoeder door. Spuit met behulp van een spuitzak op een
siliconen matje, druk er de rode bessen in en bak gedurende 8 minuten
in de oven van 200°C. Laat afkoelen en breek doormidden. Kook voor de
siroop het water met de pastille en de zoute haring gedurende 2 minuten,
laat 20 minuten rusten en los er de pasta in op. Maak mooi zwart met de
kleurstof, passeer door een fijne zeef en reserveer in een spuitflesje.
Breng voor de gemarineerde venkel het water met de suiker aan de kook,
voeg de dille toe en laat afkoelen. Snijd 1 venkel in diamantjes en
blancheer, schaaf de andere venkel zeer dun. Marineer allebei minimaal
6 uur in de afgekoelde siroop. Dresseer de panna cotta op het bord, zet er
de twee halve koekjes tegenaan en spuit er de espuma over. Leg er een
quenelle van de sorbet op en werk af met de venkel, de besjes, topjes dille
en de paztizz tops. Garneer met enkele druppels van de dropsiroop.
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Duindoor n met geitenmelk en amandel
Voor 4 personen: verse geitenkaas, goudsbloemen.
Voor de crémeux: 125 + 50 g duindoornpuree, 70 g eidooier,
80 g heelei, 50 g suiker, 150 g boter, 150 g witte chocolade.
Voor de sorbet: 50 g trimoline, 170 + 400 g duindoornpuree,
125 g suiker, 6 g pectine, 5 g prosorbet.
Voor het roomijs: 150 g geitenwrongel, 500 g geitenkaas,
80 g suiker, 60 g trimoline, 625 g geitenmelk, 10 g procrema.
Voor het amandelpoeder: 20 g maltodextrine, 50 g amandel
nougat, zout.
Voor de espuma: 200 g geitenmelk, 50 g geitenwrongel,
150 g amandelnougat, 1 blaadje gelatine, 5 g pro-espuma,
50 g room, zout.
Voor de gedroogde geitenmelk: 1 l geitenmelk, 20 g glucose,
20 g melkpoeder.
Voor de melkcrumble: 40 + 20 g melkpoeder, 40 g bloem,
12 g maïzena, 25 g suiker, 2 g zout, 50 g gesmolten boter,
60 g witte chocolade.
Voor de honingraat: 200 g suiker, 190 g glucosestroop,
20 g honing, 30 g bicarbonaat, 7 g water.
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Gaar voor de crémeux 125 g duindoornpuree met de suiker, de eidooier
en het ei op 83°C, neem van het vuur en monteer met de witte chocolade.
Laat afkoelen tot 35°C en emulgeer met de boter, schep er de rest van de
puree door en reserveer in een spuitzak. Meng voor de sorbet de suiker
met de stabilisator en de pectine en kook ondertussen de invertsuiker
met 170 g duindoornpuree tot een siroop. Voeg het pectinemengsel toe,
laat aan de kook komen en passeer. Meng met de rest van de puree en
giet in paco- of frixbekers. Vries in, turbineer en druk door een puree
knijper om een bijzondere vorm te krijgen. Reserveer in de vriezer
van -45°C. Breng voor het roomijs de melk met de trimoline en de
stabilisator aan de kook, voeg de wrongel en de kaas toe en monteer tot
een gladde massa met de staafmixer. Breng op smaak met zout en giet in
paco- of frixbekers. Turbineer à la minute. Draai voor het poeder beide
ingrediënten in de thermoblender tot een glad poeder, kruid met zout en
plaats in de vriezer. Breng voor de espuma de melk met de pro-espuma
aan de kook, los er de geweekte gelatine in op en giet op de nougat en de
wrongel. Laat 1 minuut staan, draai glad in de blender en voeg de room
toe. Breng op smaak met zout, giet in een siphon en draai er 1 patroon
op. Laat rusten in de koeling en schud goed voor gebruik. Breng voor de
gedroogde geitenmelk de genoemde ingrediënten aan de kook, maak
mooi schuimig met behulp van de handmixer, laat 1 minuut staan en
schep vervolgens lepels van het schuim op een siliconen matje. Laat

6 uur drogen in de oven van 60°C, koel terug en breek in stukjes. Meng
voor de crumble 40 g melkpoeder met de bloem, de maïzena, de suiker
en het zout, spatel er de gesmolten boter door en roer tot kruimels.
Bak goudbruin in de oven van 190°C gedurende ongeveer 15 minuten.
Laat volledig afkoelen, rol door de rest van het melkpoeder en voeg de
gesmolten chocolade toe. Blijf losjes roeren tot de kruimels compleet
zijn omgeven door de chocolade. Kook voor het honingraat de suiker en
de glucosestroop tot 140°C, neem van het vuur en roer er de honing door.
Voeg het bicarbonaat en het water toe, roer krachtig door en giet de
massa uit op bakpapier. Laat afkoelen, breek in kleine stukjes en
reserveer in een luchtdicht afgesloten bakje. Spuit de crémeux op het
bord, kruimel er stukjes geitenkaas over en dek af met de espuma. Strooi
er het poeder en de crumble over en garneer met de honingraat en de
bloemblaadjes. Leg er quenelles van het roomijs op en dek af met de
sorbet. Serveer onmiddellijk.
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Ghanese chocolade met roomijs van
aardappel
Voor 4 personen: lichtgezoute aardappelchips, aardappelpuree
(op smaak gebracht met vanille), geplukte citroentijm, apple
blossom, bladzilver.
Voor het roomijs: 450 g melk, 300 g room, 39 g trimoline,
150 g suiker, 37 g melkpoeder, 150 g aardappelen (in de oven
gepoft op zeezout), fleur de sel.
Voor de aardappeltjes: 200 g cacaoboter, 10 g witte chocolade,
moutpoeder, aardappelroomijs.
Voor de chocoladecrumble: 90 g amandelpoeder, 75 g suiker,
75 g bloem, 75 g boter, 30 g cacaopoeder, 15 g moutpoeder,
75 g Ghanese chocolade.
Voor de geroosterde witte chocolade: 100 g witte chocolade.
Voor de gedroogde chocolademousse: 150 g Ghanese chocolade,
100 g suiker, 100 g eidooier, 165 g eiwit.
Voor de chocoladegelei: 178 g Ghanese chocolade, 1 g blad
gelatine, 25 g appelsap, 2 g agar-agar, 25 g glucosestroop,
450 g room.
Voor de espuma: 200 g Ghanese chocolade, 150 g room,
150 g eiwit, 2 g zout.
Voor de appelpuree: 200 appels, 50 g suiker, 20 g boter,
1 vanillestokje, 50 g appelsap, 20 g vanille-azijn.
Voor de appelmuntjes: 4 appels, 150 g suiker, 130 g water,
1 vanillestokje, 30 g vanille-azijn, 10 g citroentijm.

met de staafmixer en breng op smaak met het zout. Giet in een siphon,
draai er 1 patron op en plaats 15 minuten in een warmwaterbad van
70°C. Koel 1 uur voor gebruik terug tot kamertemperatuur. Schil voor de
puree de appels, snijd in kleine blokjes en carameliseer de suiker. Los er
de boter in op, voeg de appels, het vanillemerg en de het appelsap toe en
laat zachtjes pruttelen tot het sap volledig is opgelost. Neem er het
vanillestokje uit en draai met de azijn in de thermoblender tot een
gladde puree. Passeer, reserveer in een spuitzak en zet koud weg.
Carameliseer voor de muntjes de suiker, voeg het water en het vanillestokje toe en kook 2 minuten door. Laat afkoelen, voeg de azijn en de tijm
toe en snijd de appel in “muntjes”. Vacumeer met de siroop en laat
marineren in de koeling. Dresseer de appelgelei als een ring op het bord,
spuit er de appelpuree in en dek af met enkele muntjes. Vul verder af met
de espuma en bestrooi met de crumble en de geroosterde witte chocolade. Garneer met wat stukjes gedroogde chocolademousse, muntjes en
aardappelchips en zet er de “aardappeltjes” in het bladzilver tussen. Spuit
er wat aardappelpuree bij en garneer met de apple blossom en de tijm.

Verwarm voor het roomijs de melk met de room, de trimoline en de
suiker, voeg het melkpoeder en de gepofte aardappelen toe en mix goed
met de staafmixer. Dek af met plastic folie en laat 2 uur infuseren. Breng
opnieuw tegen de kook, passeer en breng op smaak met zout. Giet in
paco- of frixbekers, vries in, turbineer en schep in een spuitzak. Spuit het
ijs in siliconen halve bolvormpjes, plaats in de shockvriezer, ontvorm en
plak 2 halve bollen op elkaar. Smelt de witte chocolade met de cacao
boter, haal er de bollen ijs doorheen, bestrooi met het moutpoeder en
laat op temperatuur komen in de vriezer. Smelt voor de crumble de boter
met de chocolade, meng er de rest van de ingrediënten door en bak
gedurende 12 minuten in de oven van 200°C. Laat afkoelen en verkruimel eventueel. Verdeel voor de geroosterde chocolade de chocolade over
een siliconen matje en rooster gedurende 15 minuten in de oven van
150°C. Smelt voor de gedroogde chocolademousse de chocolade, meng
met de eidooiers en klop het eiwit stijf met de suiker, spatel door de
chocolademassa en smeer uit op een siliconen matje. Laat 1 nacht
drogen in de oven van 75°C. Verwarm voor de gelei de glucosestroop met
het appelsap en de room, voeg de agar-agar toe, kook 1 minuut door en
los er de geweekte gelatine in op. Giet op de gehakte chocolade, meng
goed door, giet in een ondiepe vorm en laat opstijven. Snijd in banen van
5 mm dik en 12 cm lang. Breng voor de espuma de room aan de kook,
giet op de chocolade, laat 2 minuten staan en voeg het eiwit toe. Mix glad
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