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Yves 
Mattagne



Laat je inspireren

Moederdag is een moment om enkele van de belangrijkste vrouwen 
in ons leven in de bloemetjes te zetten. Je vrouwelijke bewoners 

zullen het dit jaar niet met hun kinderen en/of kleinkinderen kunnen 
vieren, maar dat wilt niet zeggen dat de gelegenheid niet gevierd kan 

worden. 

Omdat moeders alleen het allerbeste verdienen, lieten we 
sterrenchef Yves Mattagne een moederdagmenu creëren! Vier je 

vrouwelijke bewoners met deze heerlijke lentegerechten. Zo wordt 
het toch nog een moederdag om naar uit te kijken! 



Bereiding:

• Breng het water aan de kook en voeg al 

roerend de Knorr Professional Asperge 

Crèmesoep toe. Laat 5 min. zachtjes koken. 

• Plaats de Breydelham met de room en de 

kervel in een blixer en laat 1 min. blixen, tot je 

een homogene massa krijgt. 

• Voeg net voor het serveren een quenelle van 

deze mousse toe in het bord.

Aspergesoep 
met mousse van breydelham en kervel

Ingrediënten voor 10 personen:

2 L water

200 g Knorr Professional Asperge 

Crèmesoep

200 g Breydelham, in blokjes

gesneden

100 ml room

50 g kervel

Knorr Asperge 
Crèmesoep 



Gebraden lamscarré
met erwtjes in franse stijl, krielaardappelen, 
gremolata, lamsjus met tijm

Ingrediënten voor 4 personen:
4 st lamscarré

Erwtjes in franse stijl

200      ml water

5 g Knorr Professional Kippenbouillon

Pasta 

75 g boter

1 st ui fijngesneden

300 g extra fijne diepvrieserwten

2 st kropje little gem (sla)

** peper en zout

5 g Knorr Professianal Intense Flavours

Deep Smoke

Voor de krielaardappelen

400 g krielaardappelen, gekookt in de 

schil

20 g Knorr Professional Specerijenpuree

Knoflook

10 g sojasaus

1 dl olijfolie

Voor de gremolata 

20 g peterselie, fijngehakt

1 st citroen

Voor de tijmjus

20 g vetstof

100 g sjalotten, fijngesneden

10 g Knorr Professional Specerijenpuree

Knoflook

5 g Knorr Primerba Tijm 

1 dl rode wijn

400 ml water

25 g Knorr Professional Droge Fonds 

Lamsjus

** Knorr Professional Bruine Roux

Knorr Professional 
Droge Fonds Lamsjus

Knorr Professional 
Kippenbouillon
pasta

Knorr Professional 
Specerijenpuree 
Knoflook

Knorr Professional
Intense Flavours
Deep Smoke



Gebraden lamscarré, erwtjes in 
franse stijl, krielaardappelen, 
gremolata, lamsjus met tijm

Krielaardappelen 
• Snijd de krielaardappelen doormidden, 

leg ze in een ovenschaal en meng alle 
ingrediënten.

• Bak in een voorverwarmde oven op 
180°C gedurende 20 minuten.

• Breng indien nodig op smaak met peper 
en zout.

Gremolata
• Zeer fijne peterselie, gedroogd in de 

oven, mengen met een zeste van een 
citroen met microplane.

Tijmjus
• Stoof de sjalotten, knoflook en tijm aan

in vetstof, blus met de rode wijn.
• Voeg het water toe, breng aan de kook 

en voeg de lamsjus roerend toe. 
• Laat gedurende 1 uur zachtjes inkoken. 
• Bind de saus met roux tot gewenste

dikte en breng op smaak

TIP: lamsfilet of lamsschouder kan ook 
gebruikt worden

Bereiding

Lamscarré  

• Maak de lamscarré schoon en kruid aan alle 
kanten met peper en zout.

• Kleur het vlees aan en plaats in een oven op 
120°C met een inwendige temperatuur van 54°C 
(ongeveer 15 minuten).

Erwtjes in franse stijl 
• Breng het water aan de kook, los de bouillon op.

Plaats deze opzij.

• Stoof de uien aan in boter, blus met bouillon en 
laat tot de helft inkoken. Voeg de erwten toe tot 
ze gaar zijn kroppen little gem fijn en voeg deze
toe aan het mengselop een zacht vuurtje.

• Hak de 2 kroppen little gem fijn en voeg ze toe 
aan het mengsel. 

• Breng op smaak met Knorr Professional Intense
Flavours Deep Smoke.

Knorr Professional 
Droge Fonds Lamsjus

Knorr Professional 
Kippenbouillon
pasta

Knorr Professional 
Specerijenpuree 
Knoflook

Knorr Professional
Intense Flavours
Deep Smoke



Scholfilet met 
erwten-
mousseline

Knorr Professional 
Droge Fonds 
Gevogeltejus 

Ingrediënten voor 4 personen:

480 g Scholfilet

Voor de Erwtenmousseline

250 g erwten

10 g Knorr Professional Droge Fonds 

Gevogeltejus

150 g boter

Voor de zoetzure rode uien 

1 st rode ui, in partjes

50 g suiker

100 cl witte wijn azijn

150 cl water

Voor de beurre blanc 

2 st sjalotten

5 cl witte wijnazijn

10 cl droge witte wijn

200 g boter

2 el citroensap

** zout, peper

Afwerking

** shiso

Bereiding

• Snij de schol in  8 porties van 60 gr. 
• Bak de stukken schol aan in vetstof en breng op 

smaak

Erwtenmousseline 
• Kook de erwten in kokend water.
• Mix de erwten terwijl ze warm zijn samen met de 

Knorr Professional gevogeltejus en de boter tot een 
gladde massa.

Zoetzure rode uien 
• Snijd de rode ui in dunne schijfjes.
• Breng de suiker met de azijn en het water aan de 

kook.
• Kook de rode uien 3 minuten in de zoetzure saus. 

Laat afkoelen in de jus.
• Verwijder de schijfjes net voor het serveren.

Beurre Blanc
• Schil de sjalotten en versnipper ze heel fijn. 
• Giet de azijn in een steelpan. Voeg de sjalotten toe.
• Breng aan de kook en laat inkoken tot de azijn 

verdampt is. Blus met de witte wijn.
• Snijd de boter op kamertemperatuur in blokjes.
• Voeg de helft van de boter toe aan de pan en klop 

met de garde tot een emulsie. Voeg de rest van de 
boter toe en klop.

• Zet van het vuur af en giet de saus door een 
puntzeef. Serveer goed warm.

Afwerking 
• Giet een scheutje erwtenmousseline op een rond 

bord.
• Schik 2 stukken gebakken schol op het bord.
• Dresseer de saus langs de vis
• Werk af met enkele schijfjes zoetzure rode ui en 

rode shiso.

TIP: Je kan in plaats van beurre blanc ook Knorr 
Botersaus Citroen gebruiken. 



Vlaamse waterzooi, kip en 
pilafrijst

3 st jonge preistengels, in smalle
rondjes

3 st wortelen

1 st selderij

1 st citroen

** kervel

Voor de pilafrijst

3 dl water

15 g Knorr Fonds de Cuisine 
Gevogeltefond

15 gr boter

1st st ui

200 g Knorr Basmati rijst

Knorr Kippenbouillon 
Poeder

Knorr Fonds de 
Cuisine Gevogeltefond

Ingrediënten voor 4 personen:

600 g kippendijenvlees, ontbeend

125 g witte champignons, in schijfjes
gesneden

40 g Knorr Kippenbouillon poeder

2 l water

1 st takjes tijm

2 st laurierblaadjes

** peper en zout

2 st eidooiers

20 cl room



Vlaamse waterzooi, kip en 
pilafrijst

Pilafrijst 
• Breng het water aan de kook en voeg de 

Knorr Professional Gevogeltefond toe.
• Fruit de gesnipperde ui aan in boter en 

voeg de rijst toe, laat deze meestoven tot 
ze glazig is 

• Giet er de bouillon op 
• Dek af en laat 15 min koken. 
• Breng op smaak met peper en zout

Afwerking
• Leg in een diep bord stukken gevogelte op 

een beetje rijst en overgiet met saus.
• Schik er enkele champignons bij en 

serveer met een julienne van prei en 
wortelen.

• Werk af met een plukje kervel.

TIP: De groenten kun je aanstoven

Knorr Kippenbouillon 
Poeder

Knorr Fonds de 
Cuisine Gevogeltefond

Bereiding

• Bak de stukken kippendijen bruin in boter.
• Doe de champignons bij en blus met 

water, voeg de Knorr Kippenbouillon toe, 
room, vervolgens de tijm, de 
laurierblaadjes, zout en peper toe.

• Dek af en kook gedurende 25 minuten.
• Verwijder na het koken de kip en de 

champignons.
• Meng de eierdooiers en de room in een 

aparte kom tot een glad mengsel.
• Meng dit mengsel met het kookvocht.
• Voeg de stukken gevogelte en de 

champignons weer bij het mengsel.
• Voeg het citroensap toe en roer.
• Verwarm opnieuw op een laag vuur.
• Breng op smaak.
• Snijd de prei en de wortelen in julienne.



Ingrediënten voor 4 personen:

Voor de chocolade soufflé 
40 cl melk

125 g pure chocolade Callets™
Callebaut

35 g Knorr Bereiding voor Terrines, 
Soufflés, Gratins

Voor de cacaogel

8 g Knorr Textuur Gelei

30 cl room

60 g cacaopoeder

Voor de afwerking

250 g karamelijs met gezouten boter

4 st verse munt

Chocoladesoufflé, 
karamelijs met gezouten 
boter, cacaogel

Bereiding

Chocolade soufflé

• Breng de melk aan de kook, haal ze van het vuur 
en voeg de pure chocolade toe.

• Mix en voeg vervolgens de Bereiding voor 
Terrines, Soufflés, Gratins toe.

• Mix opnieuw en vul hiermee de vooraf beboterde 
siliconen mallen.

• Bak in de oven op 160°C gedurende 6 tot 8 
minuten.

Cacaogel 
• Breng de room aan de kook.
• Haal van het vuur en voeg de cacao en Texture 

Gelei toe. Mix en laat afkoelen.
• Doe het mengsel in een spuitzak.
Afwerking 
• Schik de minisoufflés op een bord, vergezeld van 

punten van cacaogel en karamelijs met gezouten 
boter.

• Werk af met een takje munt.

Knorr Textuur Gelei Knorr Bereiding voor 
Terrines, Soufflés, 
Gratins



Ingrediënten voor 2 liter:

2l water

2 glazen sinaasappelsap

7 Builtjes Lipton Feel Good Selection
Yellow label

50g rietsuiker

Suggesties voor garnering:

• 25g muntblaadjes
• 1 sinaasappel
• 2 citroenen in schijfjes
• Sap van 2 citroenen

Gekoelde thee fruitexplosie

Bereiding

• Water laten koken tot 90°C
• Laat de builtjes 10 min trekken
• Voeg 50g rietsuiker toe tijdens het 

trekken
• Na het trekken: de builtjes 

verwijderen en ijsblokjes 
toevoegen.

Afwerking 

• Voeg de garnering naar keuze toe

Yellow Label



Wij wensen jou, het team en je 
bewoners een hele fijne moederdag 
toe! 


