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V-ZUG inspireert
Al meer dan een eeuw zetten we ons met passie in om jullie dagelijkse 
leven aangenamer te maken, zowel in de keuken als in de wasplaats.

Als leiders op de Zwitserse markt streven we er elke dag opnieuw naar 
om via onze producten onze waarden ook buiten onze landsgrenzen 

uit te dragen: innovatie en duurzaamheid, zowel op sociaal als op 
ecologisch vlak.

Het zijn de sterke prestaties van onze producten, de duurzaamheid en 
het doordacht design die jullie hebben overtuigd om voor V-ZUG te 
kiezen, en we hopen dat we jullie ook in de toekomst verder kunnen 

blijven inspireren.

Daarom brachten we dit exclusieve receptenboek uit. Met recepten die 
werden ontwikkeld door de chefs van onze Gourmet Academy bieden 
we jullie extra inspiratie en willen we het plezier met jullie delen dat wij 
bij V-ZUG tijdens het creëren van onze nieuwe Excellence Line-ovens 

hebben mogen ervaren.



Het bedrijf
Al meer dan een eeuw inspireren we onze klanten met kwalitatief 

hoogstaande huishoudtoestellen. Ons geheim? Alles zit hem 
in de details. Dankzij meer dan 2000 zeer gemotiveerde 

medewerkers produceren we in het hart van Zwitserland vol 
passie huishoudtoestellen die Zwitserse precisie uitdragen. En 

net die passie voor de kleinste details, van de ontwikkeling en de 
productie van onze toestellen tot de installatie bij onze klanten 

thuis, is wat ons werk elke dag opnieuw kenmerkt.

In de culinaire wereld hebben we enkele wereldprimeurs op onze 
naam staan. Zo legden we het fundament voor koken met stoom 

in particuliere keukens, dankzij de CombiSteam SL die we in 2001 
op de markt brachten. Nadien volgde in 2015 het gecombineerd 
koken met stoom, dankzij de CombiSteam MSLQ, dat de snelheid 

ervan aanzienlijk opdreef.

Maar we zijn niet alleen pioniers op het vlak van technologische 
innovatie. Ook op esthetisch vlak ontwikkelen onze designers 

telkens opnieuw vooruitstrevende ontwerpen van topklasse. Het 
evolutionaire ontwerp van onze nieuwe Excellence Line-ovens, die 
we dit jaar op de markt brachten, is dankzij het minimalistische en 
ergonomische ontwerp, met een unieke bediening aan de hand 

van de CircleSlider, het beste voorbeeld.
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Recepten

THEMAMENU’S:

Veggie 
Groentesoep / Geroosterde pompoen / Geroosterde venkel

/ Groentetajine / Ananas met rum

Meat addict
Mini meat pies / Ossobuco / Ananas met rum

/ Citroentaart

Brunch
Mini meat pies / Engelse muffins

/ Amandelcakejes / Kokoscupcakes

Gezellig samen met familie
Mini meat pies / Groentesoep

/ Krustenbraten  / Parmigiana / Citroentaart ou Kruimelgebak

Mini meat pies

Engelse muffins

Groentesoep

Geroosterde pompoen

Geroosterde venkel

Groentetajine

Parmigiana

Krustenbraten

Ossobuco

Amandelcakejes

Ananas met rum

Citroentaart

Kokoscupcakes

Kruimelgebak

P 9

P 11

P 13

P15

P 17

P19

P 21

P 23

P 25

P 27

P29

P31

P 33

P 35

Smaakvol combineren
Onze keukenapparaten zijn ontworpen om jullie te inspireren zodat jullie elke dag 
opnieuw de meest smaakvolle gerechten op tafel kunnen toveren. In dit boek gaan 
we zelfs nog een stapje verder: we stellen op basis van de veertien gerechten ook 

enkele themamenu’s voor, die het plannen van een gezellig moment met vrienden of 
familie nog makkelijker, én smakelijker maken.
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Mini meat pies
pikante gehakttaartjes

Bekijk de video van het recept

RUSTTIJD: 10 Minuten
BEREIDING: 40 Minuten
GAARTIJD: 90 Minuten
PORTIES: 12

ACCESSOIRES:
Muffinplaat met 12 vakjes van elk ø7 cm
Bakplaat

APPARAAT:
CombiSteamer V6000 vanaf 2021

Vulling
500 g rundergehakt
braadboter om aan te braden
1 ui, gesneden - 125 g champignons, grof gehakt
1 teentje knoflook, geplet
1 el worcestershiresaus
1 tl zout - 1 snufje peper
1 tl mild paprikapoeder
1 snufje cayennepeper - 1½ el bloem
250 g runderbouillon

Taartjes
2 rechthoekig - uitgerold bladerdeeg
zonnebloemolie - voor het invetten

Vulling
Verhit de braadboter in een brede braadpan. Schroei het vlees goed dicht.

Voeg de overige ingrediënten tot en met de bloem toe en bak 10 minuten op een middel-
hoog vuur. Roer af en toe. Voeg de runderbouillon toe en breng alles aan de kook. Zet het 
vuur lager en laat 1 uur zachtjes koken op een middelhoog vuur.

Laat afkoelen.

Taartjes
Vet de muffinvormpjes in.

Steek 12 rondjes van ca. ø 12 cm uit en leg deze in de muffinvormpjes. Prik meermaals in de 
deegbodem met een vork. Verdeel de vulling over de vormpjes.

Steek uit het resterende deeg 12 rondjes uit van ca. ø 7 cm. Bedek de vulling hiermee. Druk 
de randen goed aan. Prik meermaals in het bovenste bladerdeegvel met een vork.

Bakken
Laat de muffinvormpjes 40 minuten op het middelste niveau bakken. Gebruik de functie      
Profi-bakken op 200 °C. 

Laat vóór het serveren kort afkoelen.
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Engelse muffins
met gepocheerd ei en spinazie

Bekijk de video van het recept

RUSTTIJD: 80 Minuten
BEREIDING: 45 Minuten
GAARTIJD: 8 Minuten
PORTIES: 8

ACCESSOIRES:
Bakplaat - Roomspuit

APPARAAT:
Combair V6000 vanaf 2021

Deeg
250 g bloem - ½ tl zout - ½ tl suiker
¼ blokje gist (ca. 10 g) - 150 ml melk
1 ei - 15 g boter, zacht
durumtarwegries - voor het bakken

Schuimige hollandaisesaus
3 el azijn - 1 sjalot, gesneden - 3 peperkorrels
1 ei - 1 eigeel - 125 g boter - 1 snufje zout
1 mespunt cayennepeper - 1 scheut citroensap

Spinazie
1 sjalot, gesneden - boter om te fruiten
200 g bladspinazie - 1 snufje zout
1 snufje peper - 1 snufje nootmuskaat
kleine hoeveelheid mierikswortel

Gepocheerde eieren
1 l water - 100 ml azijn - 8 eieren

Deeg
Doe de bloem, het zout en de suiker in een kom en meng. Meng ook de gist, de melk en 
het ei met elkaar en doe het mengsel in de kom. Voeg de boter toe en kneed alles tot u 
een vast, glad deeg krijgt. Kneed het deeg tot een bol en laat ca. 1 uur in een afgedekte 
kom rijzen tot het deeg verdubbelt in grootte. Verdeel het deeg in 8 gelijke stukken en maak 
opnieuw bollen. Druk elke bol met de hand plat tot deze ca. 2 cm hoog is. Wentel de bollen 
vervolgens in durumtarwegries en leg ze op een bakplaat. Laat 20 minuten rijzen.

Bakken
Verwarm de ovenruimte met PizzaPlus voor op 200 °C Laat de muffins 3 minuten op het 
middelste niveau bakken. Draai de muffins om en laat nogmaals 3 minuten bakken.

Schuimige hollandaisesaus
Breng de azijn in een kleine pan met de sjalotten en de peperkorrels aan de kook en laat 
op een laag vuur tot de helft inkoken. Giet het geheel door een fijne zeef in een kom en 
pers de sjalotten lichtjes uit met een lepel. Voeg het ei en het eigeel toe en meng goed met 
een garde. Laat de boter smelten in een kleine pan en warm op. Voeg de vloeibare boter al 
roerend toe aan de vloeistof. Breng op smaak met zout, cayennepeper en citroensap. Doe 
de hollandaisesaus in een slagroomspuit. Zet er een patroon op. Schud goed en houd warm.
Doe de sjalotten samen met de boter in een grote pan en fruit glazig op een middelhoog vuur. 
Stoof de spinazie mee tot deze geslonken is. Breng op smaak met de overige ingrediënten.

Gepocheerde eieren
Breng het water en de azijn in een pan aan de kook en zet vervolgens het vuur lager. Leg 
één ei in het kokende water. Haal het ei na 4 minuten uit de pan en laat uitlekken. Herhaal 
deze stap met de overige eieren.

Opdienen
Snij vier muffins in tweeën en laat even roosteren. Verspreid de spinazie over de muffins, leg 
er een gepocheerd ei op en serveer met de schuimige hollandaisesaus.

Tip: Heeft u Engelse muffins over? Vries ze in en laat ze achteraf nog 
eens snel in de oven roosteren.

V - Z U G  /  1 1

V O O R G E R E C H T E N

V - Z U G  /  1 0



Groentesoep
met geroosterde wortelgroenten

Bekijk de video van het recept

BEREIDING: 30 Minuten
GAARTIJD: 25 Minuten
PORTIES: 4

ACCESSOIRES:
Bakplaat - Staafmixer

APPARAAT:
CombiSteamer V6000 vanaf 2021

Wortelgroenten
600 g wortelgroenten
(bijv. rode biet, wortels, selderij of topinamboer)
2 sjalotten

Soep
800 ml water - 100 g boter
100 g crème fraîche - 100 ml room
1 el zout - 1 snufje peper
1 scheut citroensap

Opdienen
enkele eetbare bloemen
kleine hoeveelheid zwarte sesamzaadjes
1 scheutje olijfolie

Wortelgroenten
Verwarm de ovenruimte met Hete lucht & Stoom voor op 23 °C.

Maak de groenten schoon en snij in grove stukken van ca. 2 cm. Schil de sjalotten en snij 
elke sjalot in vier stukken.
Verdeel alles over een bakplaat met bakpapier en laat 25 minuten roosteren.

Soep
Doe alle ingrediënten tot en met het zout in een pan en breng aan de kook. Breng op smaak 
met de peper en het citroensap.
Voeg de wortelgroenten toe en pureer tot een romige soep.

Opdienen
Verdeel de soep over diepe borden en werk af met eetbare bloemen, zwarte sesamzaadjes 
of olijfolie.

Tip : U kunt de wortelgroenten ook vervangen door pompoen.
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Geroosterde pompoen
pompoensalade met peer en feta

Bekijk de video van het recept

RUSTTIJD: 20 Minuten
GAARTIJD: 20 Minuten
PORTIES: 4

ACCESSOIRES:
Bakplaat

APPARAAT:
CombiSteamer V6000 vanaf 2021

Pompoen
1 kg pompoen (bijv. hokkaido of butternut)
2 peren, geschild - 1 rode ui, gepeld
1 tl ras el hanout - 2 el olijfolie
1 tl zout - 1 snufje peper
80 g walnoten, grof gehakt
40 g pompoenpitten

Vinaigrette
4 el raapzaadolie - 2 el pompoenpitolie
4 el appelazijn - ½ tl vloeibare honing
1 teentje knoflook, geplet - 1 snufje kaneel
1 snufje zout - 1 snufje peper

Opdienen
100 g feta, verkruimeld
enkele bladeren radicchio rosso, grof geplukt

Pompoen
Verwarm de ovenruimte met Hete lucht & Stoom voor op 230 °C.
Maak de pompoen, peren en ui schoon en snij in schijfjes van ca. 2 cm dik. Voeg ras el 
hanout en olijfolie toe en breng op smaak met zout en peper.
Verdeel alles over een bakplaat met bakpapier en laat 15 minuten op het middelste niveau 
roosteren.
Draai de pompoen om en strooi de walnoten en de pompoenpitten eroverheen.

Laat nogmaals 5 minuten roosteren.

Vinaigrette
Meng alle ingrediënten met elkaar en breng op smaak.

Opdienen
Doe de geroosterde pompoen in een kom met de vinaigrette, meng en laat iets afkoelen.

Doen samen met de radicchio rosso op en werk af met feta.

Tip: Zowel bij hokkaidopompoenen als butternuts kunt u de schil meebereiden.
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Geroosterde venkel
Venkelsalade met grapefruit en hazelnoten

Bekijk de video van het recept

RUSTTIJD: 20 Minuten
GAARTIJD: 15 Minuten
PORTIES: 4

ACCESSOIRES:
Bakplaat

APPARAAT:
CombiSteamer V6000 vanaf 2021

Venkel
3 venkels - 2 el raapzaadolie
1 snufje zout

Dressing
2 rode grapefruits - 2 el appelazijn
1 el vloeibare honing
3 el raapzaadolie - 4 el hazelnootolie
4 takjes dragon, gehakt 1 snufje zout
1 snufje peper

Opdienen
80 g hazelnoten, geroosterd, gehakt
kruiden om te garneren (bijv. dragon,
venkelkruid, oregano, bladpeterselie)

Venkels
Verwarm de ovenruimte met Hete lucht & Stoom voor op 230 °C. Maak de venkels schoon 
en snij in schijfjes van ca. 2 cm dik. Meng de raapzaadolie en het zout in een kom en verdeel 
het geheel over een bakplaat met bakpapier. 

Laat de venkel 15 m nuten op het middelste niveau roosteren.

Dressing
Snij de grapefruits in partjes en vang het sap op. Zet de partjes aan de kant.

Meng het grapefruitsap met de overige ingrediënten en breng op smaak met zout en peper.

Opdienen
Doe de dressing op de nog hete venkels en laat iets afkoelen.

Garneer de venkels met de grapefruitpartjes, de hazelnoten en de kruiden en dien op.
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Groentetajine
Marokkaanse groentestoofpot

Bekijk de video van het recept

RUSTTIJD: 30 Minuten
GAARTIJD: 60 Minuten
PORTIES: 4

ACCESSOIRES:
Braadpan met deksel of tajine - Rooster

APPARAAT:
Combair V6000 vanaf 2021

Tajine
400 g wortels - 200 g aardpeer
300 g knolselderij - 200 g vastkokende aardappelen
50 g gedroogde, ontpitte dadels olijfolie om te fruiten
30 g sultanarozijnen
400 g gepelde en gesneden tomaten uit blik
200 ml groentebouillon of water
1 snufje zout - 1 snufje peper
400 g kikkererwten uit blik, afgespoeld, uitgelekt
3 el olijfolie - 2 el ras el hanout
6 takjes bladpeterselie, fijngehakt
1 vleugje limoensap

Garnering
4 steeltjes munt, geplukt - 200 g kokosyoghurt
1 snufje zout - 1 snufje peper
3 el granaatappelpitten
3 el cashewnoten, geroosterd, gehakt

Tajine
Maak de wortels, aardpeer, knolselderij en aardappelen schoon en snij in grove stukken van 
ca. 2 cm. Snij de dadels in reepjes.

Doe de groenten en aardappelen in een braadpan en fruit op een middelhoog vuur in een 
rijkelijke hoeveelheid olijfolie. Voeg de dadels, rozijnen, tomaten en bouillon toe en breng op 
smaak met zout en peper.

Dek de braadpan af en plaats het gerecht op het middelste niveau van uw oven. Laat 45 
minuten lang met boven- / onderwarmte vochtig bakken op 160 °C. Meng de kikkererwten 
met de olijfolie en ras el hanout. Doe ze bij de groenten in de braadpan en laat nogmaals 
15 minuten lang garen.

Haal de braadpan uit de oven en breng de schotel op smaak met de bladpeterselie en een 
vleugje limoensap.

Garnering
Garneer met een paar blaadjes munt. Snij de overige blaadjes munt in fijne reepjes. Meng 
de reepjes met de kokosyoghurt en breng op smaak.

Garneer de tajine met granaatappelpitjes en cashewnoten en serveer samen met de mu-
ntyoghurt.
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Parmigiana
auberginegratin met mozzarella

Bekijk de video van het recept

RUSTTIJD: 5 Minuten
GAARTIJD: 40 Minuten
BEREIDING: 1 Uur
PORTIES: 4

ACCESSOIRES:
Porseleinen vorm met een volume van ca. 2 l
Rooster

APPARAAT:
Combair V6000 vanaf 2021

Tomatensaus 
1 ui - 2 teentjes knoflook
1 chilipeper, in de lengte gehalveerd en ontpit
1 el olijfolie - 1 tl tomatenpuree
800 g gepelde en gesneden tomaten uit blik
1 tl suiker - 1 tl zout - 1 snufje peper

Lagen maken
1 kg aubergines
olijfolie voor het bestrijken en invetten
1 tl zout - 1 snufje peper
300 g mozzarella - 1 bosje basilicum
120 g geraspte Parmezaanse kaas
3 el paneermeel

Tomatensaus
Hak de ui, knoflook en chilipeper fijn. Doe ze in een pan met olijfolie en fruit glazig op een 
middelhoog vuur. Voeg de tomatenpuree toe en laat kort meefruiten. Voeg de overige ingre-
diënten toe en breng aan de kook. Zet het vuur wat lager en laat 45 minuten zachtjes koken. 
Roer af en toe in de pan.

Lagen maken
Snij de aubergines in de lengte in dikke schijven van 5 mm. Bestrijk de schijven met een rijke-
lijke hoeveelheid olijfolie. Bestrooi met peper en zout en laat kort intrekken. 
Snij de mozzarella in dunne plakjes. Trek de basilicumblaadjes van de steeltjes. Vet de por-
seleinen vorm in met een kleine hoeveelheid olijfolie. Doe ⅓ van de tomatensaus in de 
vorm. Leg hier vervolgens ⅓ van de aubergines, mozzarella en basilicum op en bestrooi 
met ⅓ van de Parmezaanse kaas. Herhaal deze stap 2 keer. Strooi het paneermeel over 
het geheel. 

Bakken
Verwarm de ovenruimte met hete lucht vochtig voor op 230 °C. Laat de parmigiana 15 
minuten lang op het middelste niveau bakken. Verlaag de temperatuur en laat de parmigiana 
nog eens 25 minuten met hete lucht vochtig bakken op 200 °C. Laat de parmigiana vóór 
het serveren 5 minuten rusten.
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Krustenbraten
varkensgebraad met sjalotten en aceto balsamico

Bekijk de video van het recept

RUSTTIJD: 70 Minuten
BEREIDING: 60 Minuten
GAARTIJD: 90 Minuten
PORTIES: 4

ACCESSOIRES:
Rooster - Bakplaat - Kernthermometer

APPARAAT:
Combair V6000 vanaf 2021

Krustenbraten
800 g spieringgebraad met zwoerd
2 tl zout

Sjalotten met aceto balsamico
500 g sjalotten, geschild,
in fijne reepjes
500 ml porto
100 ml aceto balsamico
4 el suiker
½ el maïszetmeel
1 snufje zout
1 snufje peper

Opdienen
1 snufje fleur de sel

Krustenbraten
Maak ruitvormige insneden van ca. 5 mm diep in het zwoerd. Wrijf het zwoerd in met zout 
en laat 1 uur rusten op kamertemperatuur.

Verwarm de ovenruimte met grill + luchtcirculatie voor op 230 °C. Plaats het vlees op een 
rooster op het bovenste niveau. Bedek een bakplaat met bakpapier en zet deze op het 
middelste niveau. Steek de kernthermometer in het dikste punt van het vlees en verbind met 
de ovenruimte. Laat 20 minuten garen. Verlaag de temperatuur tot 120 °C en laat garen tot 
een kerntemperatuur van 65 °C.

Laat het vlees vóór het aansnijden minstens 10 minuten rusten.

Sjalotten met aceto balsamico

Breng alle ingrediënten tot en met het maïszetmeel in een pan aan de kook. Dek de pan 
af en laat ca. 1 uur op een laag vuur zachtjes koken. Haal het deksel weg en laat zachtjes 
verder koken tot de vloeistof een stroopachtige consistentie heeft. Breng op smaak met peper 
en zout.

Opdienen
Snij het vlees in plakken. Strooi een snufje fleur de sel over de snijvlakken en serveer samen 
met de sjalotten in aceto balsamico.

Tip: Plaats een lege bakplaat onder het vlees om het afdruipende vet goed op te vangen.
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Ossobuco
gestoofde kalfsschenkel met gremolata

Bekijk de video van het recept

BEREIDING: 50 Minuten
GAARTIJD: 120 Minuten
PORTIES: 4

ACCESSOIRES:
Grote braadpan en porseleinen vorm met een 
volume van 2 l - Rooster

APPARAAT:
Combair V6000 vanaf 2021

Ossobuco
4 kalfsschenkels (ca. 250 g)
1 snufje zout arachideolie om aan te braden
2 uien, gesneden
2 wortels, in dikke schijfjes van 5 mm
2 stengels bleekselderij, in dikke schijfjes van 5 mm
1 el tomatenpuree - 100 ml witte wijn - 400 ml kalfsfond
200 g tomatensaus uit blik
1 el maïszetmeel - 2 laurierbladen

Gremolata
1 bosje bladpeterselie, gehakt
1 teentje knoflook, gehakt
1 biologische citroen, alleen zeste
1 tl komijnpoeder
5 el olijfolie - 1 tl zout

Ossobuco
Maak insneden aan de zijkant van het vlees en breng op smaak met een flinke hoeveelheid 
zout. Verhit de arachideolie in een braadpan. Schroei het vlees goed dicht, haal het uit de 
pan en zet aan de kant.

Zet het vuur lager en voeg de uien, de wortels en de bleekselderij toe. Bak het geheel 
goudbruin op een middelhoog vuur. Voeg de tomatenpuree toe en laat kort meebakken. 
Voeg de overige ingrediënten tot en met het maïszetmeel toe en meng goed. Voeg ook de 
laurierbladeren toe en breng aan de kook. Doe het vlees in de braadpan en bedek volledig 
met de saus.

Plaats het vlees op een rooster op het onderste niveau en laat 2 uur met hete lucht eco garen 
op 160 °C.

Gremolata
Meng alle ingrediënten met elkaar. 

Opdienen
Werk de ossobuco af met de gremolata en serveer.

Tip: Het vlees is gaar als u er een vleesvork in kunt steken en het vlees gemakkelijk van de 
vork glijdt.
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Deeg
Meng de eieren, de suiker en het zout in een kom met een garde tot u een lichte massa heeft. 
Doe er de andere ingrediënten bij en meng voorzichtig. 

Bedek een bakplaat met bakpapier en strijk het deeg erop uit. Maak een vierkant van 30 
× 30 cm.

Bakken
Verwarm de ovenruimte met boven- / onderwarmte vochtig voor op 200 °C.
Laat de cake 20 minuten op het middelste niveau bakken. Laat de cake afkoelen.

Chocoladeglazuur
Doe de melkchocolade in een pannetje en laat smelten op een laag vuur.
Roer af en toe. Haal de pan van het vuur. Voeg de witte chocolade toe en laat smelten. 
Creëer met behulp van een vork een marmereffect.

Lagen maken
Snij de cake doormidden en bestrijk één helft met de abrikozenjam. Leg er de
andere helft van de cake op.

Snij de cake in 30 stukken van 3 × 5 cm. Leg de cakejes op een rooster naast elkaar. Doe 
het chocoladeglazuur met een theelepel op de cakejes en strijk iets uit. Laat de chocolade 
afkoelen.

Bekijk de video van het recept

Amandelcakejes
met chocoladeglazuur en abrikozen

BEREIDING: 45 Minuten
GAARTIJD: 20 Minuten
PORTIES: 30 Stucks

ACCESSOIRES:
Bakplaat

APPARAAT:
Combair V6000 vanaf 2021

Deeg
4 eieren - 150 g suiker - 1 snufje zout
200 g gepelde, gemalen amandelen
60 g boter, vloeibaar - 50 g bloem
1 biologische citroen, een vleugje
citroenzeste

Chocoladeglazuur
150 g melkchocolade, in fijne stukjes
50 g witte chocolade, in fijne stukjes

Lagen maken
100 g abrikozenjam
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Ananas
Doe alle ingrediënten tot en met de peper in een kleine pan en breng aan de kook. Laat ca. 
5 minuten op een laag vuur zachtjes koken. Laat de vloeistof afkoelen. Schil de ananas, snij 
ze in de lengte in vier stukken en verwijder het hart.
Leg alle stukken naast elkaar in een grote vacuümzak en giet ook de afgekoelde vloeistof 
in de zak. Vacumeer de zak volgens de gebruiksaanwijzing. Leg hem vervolgens op een 
bakplaat en laat 30 minuten met Vacuisine garen op 94 °C.

Grillen
Open de zak en giet de vloeistof in een kleine pan. Laat de vloeistof inkoken tot ze een 
stroopachtige consistentie heeft.
Dep de ananaspartjes droog. Verwarm de pan op een hoog vuur
en gril beide kanten van de ananas gedurende ca. 1 minuut.

Opdienen
Dien de ananas met het kokosijs en de pistachenoten op en werk af met de siroop.

Bekijk de video van het recept

Ananas met rum
met kokosijs en krokante notenkruimels

BEREIDING: 20 Minuten
GAARTIJD: 30 Minuten
PORTIES: 4

ACCESSOIRES:
Roestvrijstalen plaat, geperforeerd
Grote vacuümzak

APPARAAT:
CombiSteamer V6000 vanaf 2021

Ananas
100 ml donkere rum
50 g rietsuiker
50 ml water
1 tl roze peper, fijngestampt
1 rijpe ananas

Opdienen
4 bollen kokosijs
2 el pistachenootjes, gehakt
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Zandtaartdeeg
Doe de bloem, de suiker, het zout en de vanille in een kom en meng. Voeg de boter toe en 
kneed met de handen tot u een kruimelige massa heeft. Voeg het water toe en meng snel 
tot u deeg heeft. Bestuif het werkvlak met bloem en rol het zandtaartdeeg uit tot u een ronde 
krijgt van ca. 5 mm. Vet de bakplaat in met boter en leg het deeg erop. Prik meermaals in de 
deegbodem met een vork. Laat 30 minuten koud rusten.

Blind bakken
Verwarm de ovenruimte met PizzaPlus voor op 200 °C. Bedek de deegbodem met bak-
papier en leg de peulvruchten erop. Bak 30 minuten blind op een rooster op het middelste 
niveau. Verwijder de peulvruchten en het bakpapier. Laat het zandtaartdeeg op de bakplaat 
afkoelen.

Lemon curd
Laat de boter smelten in een pan. Meng de overige ingrediënten met elkaar en doe ze bij de 
boter in de pan. Breng al roerend op een middelhoog vuur aan de kook. Haal de pan van 
het vuur zodra de massa bindt en romig wordt en roer kort verder.

Meringue
Doe het zout bij het eiwit en klop stijf. Voeg de suiker in kleine porties toe en blijf kloppen tot 
de massa glanst. Doe het geklopte eiwit in een spuitzak en zet een rond spuitmondje op de zak.

Bakken
Verwarm de ovenruimte met boven-/onderwarmte voor op 200 °C. Verdeel de lemon curd 
over het zandtaartdeeg en strijk glad. Bedek met kleine toefjes opgeklopt eiwit. Laat de taart 
10 minuten lang op het middelste niveau bakken. Laat de taart afkoelen.

Citroentaart
met meringue

RUSTTIJD: 30 Minuten
BEREIDING: 50 Minuten
GAARTIJD: 40 Minuten
PORTIES: 8

ACCESSOIRES:
Ronde bakplaat, ø26 cm - Rooster

APPARAAT:
Combair V6000 vanaf 2021

Zandtaartdeeg
200 g T45 witte bloem - 3 el suiker
½ tl zout - ¼ tl vanillemerg
100 g boter, koud, in blokjes - 60 ml water
bloem voor het uitrollen - boter om in te vetten

Lemon curd
70 g boter - 1½ biologische citroen,
sap en zeste - 1 ei
2 eigelen - 150 g suiker - 1 el maïszetmeel

Blind bakken
300 g gedroogde peulvruchten

Meringue
2 eiwitten - 1 snufje zout
70 g poedersuiker

Bekijk de video van het recept
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Cupcakes
Vet de muffinvormpjes in. Meng de boter en de poedersuiker in een kom met een garde 
tot u een lichte massa heeft. Voeg de eieren één voor één toe en roer tot u een homogene 
massa heeft.
Voeg de overige ingrediënten tot en met de vanille toe en meng zorgvuldig. Verdeel het 
deeg over de muffinvormpjes.

Siroop
Doe alle ingrediënten in een pan en breng aan de kook. Laat ca. 5 minuten op een laag 
vuur zachtjes koken.

Cashewtopping
Meng de boter en de poedersuiker in een kom met een garde tot u een lichte massa heeft. 
Voeg de overige ingrediënten toe en roer.

Opdienen
Doordrenk de muffins, in de vorm, met de warme siroop. Haal ze uit de vorm en laat afkoelen.
Werk de muffins af met de topping en de eetbare bloemen.

Tip: U kunt de cashewpasta ook zelf maken: doe enkele cashewnoten in een braadpan of 
in de oven en laat licht roosteren. Laat afkoelen en pureer tot een fijne pasta.

Bekijk de video van het recept

Kokoscupcakes
met cashewtopping

BEREIDING: 45 Minuten
GAARTIJD: 30 Minuten
PORTIES: 8

ACCESSOIRES:
Muffinvorm met 8 vakjes, van silicone of metaal
Roestvrijstalen plaat, geperforeerd

APPARAAT:
CombiSteamer V6000 vanaf 2021

Cupcakes
boter om in te vetten - 100 g boter, zacht
50 g poedersuiker - 2 eieren
90 g kokosvlokken - 80 g bloem
1 tl bakpoeder - 1 snufje zout - ½ tl vanillemerg

Siroop
100 g suiker - 200 ml water
3 biologische limoenen, alleen zeste
4 el limoensap

Cashewtopping
50 g boter of margarine - 50 g poedersuiker
150 g cashewpasta - 1 mespunt vanillemerg
2 el rode-bietensap

Opdienen
enkele eetbare bloemen
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Kruimeldeeg
Meng de bloem met de suiker in een kom, voeg de boter toe en kneed met de handen tot 
u een kruimelige massa heeft. Voeg de oploskoffie en de koffielikeur toe en kneed snel tot 
grove kruimels. Dek af en laat koud rusten.

Deeg
Meng de boter en de suiker in een kom met een garde tot u een lichte massa heeft. Voeg de 
eieren één voor één toe en roer tot u een homogene massa heeft. Voeg de overige ingrediënten 
tot en met de vanille toe en meng zorgvuldig. Voeg de melk toe en meng tot het beslag glad is.

Beleg
Was en ontpit de kersen. Voeg het maïszetmeel en de poedersuiker toe en meng.

Taart
Bedek de bodem van de springvorm met bakpapier. Doe het taartdeeg in de vorm en strijk 
glad. Verspreid de kersen over het deeg. Strooi de kruimels eroverheen.

Bakken
Verwarm de ovenruimte met boven-/ onderwarmte vochtig voor op 180 °C. Laat de taart 
50 minuten lang op het middelste niveau bakken. Haal de taart uit de vorm en laat afkoelen.

Tip: U kunt de kersen ook vervangen  door andere steen-of pitvruchten. In plaats van 1 
mespuntje koffie kunt u ook kaneel gebruiken.

Bekijk de video van het recept

Kruimelgebak
met kersen en koffie

BEREIDING: 45 Minuten
GAARTIJD: 50 Minuten
PORTIES: 12

ACCESSOIRES:
Rooster

APPARAAT:
Combair V6000 vanaf 2021

Kruimeldeeg
150 g bloem - 50 g suiker
75 g boter, koud, in blokjes
1½ el oploskoffie - 2 el koffielikeur

Deeg
100 g boter, zacht - 100 g suiker
2 eieren - 170 g bloem
1 snufje zout - 1 tl bakpoeder
1 biologische citroen,
een vleugje citroenzeste
¼ tl vanillemerg - 50 ml melk

Beleg
450 g kersen, vers of diepgevroren
1 el maïszetmeel - 2 el poedersuiker
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U hebt een vraag over het gebruik van een functie,
het onderhoud van uw apparaat, of bent u gewoon

 op zoek naar advies over kooktijden?

Ons Gourmet Academy-team staat
tot uw beschikking via het volgende e-mailadres:

gourmetacademy.be@vzug.com

 
V-ZUG Europe BV

Evolis 102, 8530 Harelbeke, België
Showroom enkel te bezoeken op afspraak.

vzug.com


