Amuse: Tomaat - Karamel - Sesam

Deze zoete, krokante kerstomaat is een echte klassieker bij De
Lindenhof. Sommige gasten komen er speciaal voor terug!
Voor 20 stuks
Siroop
•
•
•
•
•
•
•
•

100 g fijne kristalsuiker
50 ml natuurazijn
5 g gemberwortel, geschild, fijngehakt
1 kruidnagel, gekneusd
5 korianderzaadjes
1 steranijs
rasp van 1 citroen
rasp van 1 sinaasappel

Gekaramelliseerde tomaat
•
•
•
•
•
•

20 cherrytomaten
100 g paneermeel van witbrood
plantaardige olie, om te frituren
200 g beignetbeslag (zie hieronder)
150 g fijne kristalsuiker
1 tl sesamzaad

Beignetbeslag
•
•
•
•
•
•
•
•

100 g bloem
100 g aardappelzetmeel of maizena
15 g gist
1 tl bakpoeder
mespunt zout
1 eidooier, losgeklopt
20 g olijfolie
150 ml bier

Extra nodig
•
•
•
•
•

ijsklontjes
schuimspaan
fijne zeef
frituurpan
20 caisses (optioneel)

Dag van tevoren
Siroop

Doe voor de siroop de suiker samen met de azijn en 100 ml water in een kleine pan en breng aan de kook. Doe de gember,
kruidnagel, korianderzaadjes, steranijs, citroenrasp en sinaasappelrasp in een grote kom. Giet het suiker-azijnmengsel als het
kookt over de ingrediënten in de kom en zet minimaal 3 uur apart.
Gekaramelliseerde tomaat
Zet na 2,5-3 uur een kleine pan water op het vuur en breng aan de kook. Vul een grote kom met ijsklontjes, schenk er zo veel
koud water bij tot je een ijsbad hebt. Plisseer de cherrytomaten: verwijder de groene kroontjes en maak een kruisje aan de
onderkant van iedere tomaat. Dompel ze met behulp van een schuimspaan in porties 10 seconden onder in het kokend water,
of tot ze openbarsten en de velletjes beginnen te krullen. Haal ze direct eruit en dompel ze 30 seconden onder in de kom met
ijswater. Verwijder de tomatenvelletjes met behulp van een klein mesje.
Schenk de siroop door een fijne zeef over de tomaten, dek af met plastic folie en laat een nacht in de koelkast marineren.
De volgende dag
Beignetbeslag
Doe de bloem samen met het aardappelzetmeel (of de maizena), de gist, het bakpoeder en het zout in een grote kom. Maak in
het midden een kuiltje en voeg hierin het losgeklopte ei en de olijfolie toe. Meng de ingrediënten geleidelijk door elkaar, voeg
al kloppend het bier toe en blijf kloppen tot je een glad beslag hebt - voeg eventueel wat water toe om de gewenste dikte te
krijgen.
Gekaramelliseerde tomaat
Verdeel het paneermeel over een ondiepe kom. Verwarm de plantaardige olie in een frituurpan tot 180 °C, of verhit
plantaardige olie in een grote pan op het vuur met behulp van een keukenthermometer. Haal een tomaat uit de siroop en laat
overtollige marinade eraf druipen. Rol hem door het paneermeel en haal hem dan met behulp van een vork door het
beignetbeslag. Houd zolang apart en herhaal met de rest van de tomaten. Controleer of de olie goed heet is en frituur de
tomaatballetjes in 1-2 minuten goudbruin. Neem ze uit de pan en laat ze uitlekken op keukenpapier.
Doe intussen de suiker samen met het sesamzaad in een koekenpan met dikke bodem en laat smelten tot je een vloeibare,
lichtgele karamel hebt - roer niet, maar maak af en toe draaiende bewegingen met de pan om een gelijkmatige karamel te
krijgen. Vul een grote kom met ijsklontjes, schenk er zo veel koud water bij tot je een ijsbad hebt. Rol voorzichtig de
tomaatballetjes door de karamel tot ze rondom helemaal bedekt zijn en leg ze direct in de kom met ijswater. Neem ze uit het
water als de karamel hard is en dep ze droog met keukenpapier.
Presentatie
Serveer de gekaramelliseerde tomaatballetjes in caisses (kleine papieren bonbonvormpjes, die je veelal kunt krijgen bij de
bakker) of in een diep bord op een hoopje granité (zie tip).
TIP Maak van de marinadesiroop een granité door het marinadevocht 4 uur in de vriezer te zetten en iedere 15 minuten door te
roeren met een garde tot je mooie bevroren ijsschilfers hebt.
Doe de granité in een schaaltje en serveer de gekaramelliseerde tomaat erbovenop. Als je het lekker vindt kun je er ook een
sorbet van maken: doe alle ingrediënten in een ijsmachine, samen met wat cortina (emulgator; gebruik 5 gram per liter vloeistof)
en draai er ijs van.
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