“Hommage Robuchon”
Chartreuse burgonyával, padlizsánnal, kagylóval töltve
Jakab kagyló osztrigával, marinált lilahagymával
Kerti saláta retekkel, zöldalmával, tormával, zöldspárga tárkonnyal, friss zöldekkel
Pastis szósz

Chartreuse burgonyával, padlizsánnal, kagylóval töltve:
400 g feketekagyló
200 g szívkagyló
1 dl fehérbor
2 db salottahagyma
10 g fokhagyma
1 db padlizsán
5 g citromlé + héj
5 g tárkony
Tabasco
Az összevágott salotta-, és fokhagymát megpirítjuk olívaolajon, majd rádobjuk a kagylókat, a
fehérbort és 3 percig főzzük. Leszűrjük, a levet megtartjuk, a kagylókat pedig kiszedjük a héjukból.
Durvára összevágjuk.
1x1 cm-es kockákra vágjuk össze a pucolt padlizsánt és sok olívaolajban, finomra vágott
salottahagymával és fokhagymával nagyon lassan konfitáljuk. Összekeverjük a kagylókkal és
citromlével, héjjal, sóval, borssal és durvára vágott tárkonnyal, tabascoval ízesítjük.

Jakab kagyló osztrigával, marinált lilahagymával:
350 g Jakab kagyló
1 dl tejszín
citrom
200 g Jakab kagylóból mousseline-t készítünk, a maradékot finomra összevágjuk és összekeverjük
a két kagylót, sóval és citromhéjjal ízesítjük.

13 db osztriga
1 db lilahagyma
50 g vörösborecet

25 g víz
5 g cukor
citrom, tabasco
Az osztrigát kibontjuk és a saját, leszűrt levében posírozzuk 10 mp-ig. Leszűrjük és lehűtjük.
Vágjuk a lilahagymát finomra, és a vörösborecetben a vízzel és cukorral főzzük 3 percig.
Leszűrjük, majd lehűtjük. Összekeverjük az osztrigával, majd citromhéjjal és tabascoval ízesítjük.
Quenelle formákat betöltünk Jakab mousseline-el úgy, hogy a közepében lyukat hagyunk, ahova
az osztriga tölteléket töltjük. Lezárjuk, lefóliázzuk. 65 C-on 10 percig gőzöljük, majd sokkolóban
teljesen kifagyasztjuk. Kiszedjük a formából és enyhén megperzseljük sárkánnyal. Az alábbiakkal
szórjuk meg:
karfiol “kusz-kusz”
Sosa paradicsompor
póréhagyma hamu szitálva
dán zsázsa
petrezselymes morzsa (ld. Hús)

Konfitált padlizsán szeletek:
2 db hosszúkás padlizsán
4 dl olívaolaj
1 dl tokaji ecet
só, bors
A padlizsánokat megpucoljuk és fél cm vastag szeletekre vágjuk. Sózzuk, borsozzuk és leöntjük
az ecettel és az olívaolajjal. 160 C-on 15 percig konfitáljuk, majd leitatjuk.
10 db nagy agria burgonya
4 dl tejszín
2 dl zöld olaj (ld. Hús)
1.5 kk őrölt édesköménymag

4.5 kk só
1 citrom héja és leve
A burgonyákat egy tekerős mandolinnal leszeleteljük, vízben átöblítjük. A tejszínből, olajból,
sóból, citromból és fűszerből egy masszát készítünk, amiben átforgatjuk a méretre vágott
burgonyákat. 3 és 4 szintes burgonya rétegeket készítünk és 120 C-on lassan, 25 percig kombin
sütjük.

Csicsókachips:
500 g hámozott csicsóka
fekete por
őrölt édesköménymag
só

A csicsókát vékonyan felszeleteljük és 120 C-os kombin 30 percig gőzöljük vákuumzacskóban.
Majd pürésítjük és rongyon leitatjuk a felesleges nedvességet és kihűtjük. Egy részét feketére
színezzük és édesköménymaggal ízesítjük, majd kikenjük speciális szilikon és plexi formákba. 90
C-os Hold-o-Matban 1 órát szárítjuk, majd olajban kisütjük őket.
Csicsókazselé:
200 g csicsókapüré (Hús)
3 dl tej
2 g agar
4 g gellán
A kész pürét, tejjel hígítjuk és után ízesítjük, majd, ha összeállítottuk a chartreuse-t, zselésítjük és
ezzel vonjuk be a tetejét és az oldalait.

Összeállítás:

Egy 14x14 cm-es kocka formára mérjük a rakott burgonyáinkat és körbe vágjuk. A 4 szintes
burgonyákra padlizsánokat helyezünk, hogy teljesen befedje és a 3 szintes burgonyát ráterítjük.
Megnyomkodjuk, majd egy speciális pozicionáló és ovális kiszúróval 8 lyukat szúrunk bele, ahova
betöltjük a padlizsános kagylóragut. Levesszük a 14x14cm-es formát, és 14,2x14,2cm-eset
teszünk köré. Leöntjük a forró csicsókazselével. Hagyjuk hűlni, majd a tetejét egyenesre vágjuk.
A tetejére helyezzük a Jakab quenelleket és csicsókachipsekkel tűzdeljük meg a tetejét, és az
oldalát is.

Kertisaláta retekkel, zöldalmával, tormával, zöldspárga tárkonnyal, friss zöldekkel:

Zöldspárga tárkonyzselében:
16 db zöldspárga, egyenes, közepesen vastag
1 dl víz, 4 g só, 4 g cukor
zöld olaj
fél citrom héja

A zöldspárgákat megcsiszoljuk smirglipapírral, majd levákumozzuk a sós-cukros vízzel, fél dl zöld
olajjal és 3 húzás (hámozóval) citromhéjjal. 4 percig 100 C-on gőzöljük, majd egyből jeges vízben
hűtjük.
Tárkonyleves:
200 g borsóleves (Hús)
100 g víz
30 g tárkony
30 g spenót
só
A fenti összetevőket thermomixerben 7 percig 70 C-on turmixoljuk, majd átszűrjük. 2 g agar-agart
mérünk hozzá és 1 percig forraljuk. Kimártjuk benne a leitatott spárgákat.

Reteksaláta:
3 nagy jégcsapretek
marinád
400 g víz
400 g rizsecet
200 g cukor
5 g só

A jégcsapretkeket méretre vágjuk és egy speciális kiszúróval kiszúrunk 16 egyforma darabot, és a
darabok közepét. Forró marináddal leöntjük és lefóliázva hagyjuk kihűlni.
Jégcsapretek leeső részei:
2 granny smith alma
10 g torma

citromlé
A retket és az almát lereszeljük és reszelt tormával és citromlével ízesítjük. 3 perc múlva
kinyomkodjuk egy kicsit, és egy kevés majonézzel összekeverjük. Ezt töltjük a kiszúrt
jégcsapretekbe.
1 db kígyóuborka
1 db granny smith alma
1 dl a fenti marinádból
citromlé
Az uborkából és az almából golyókat formázunk egy 1 cm-es golyózó segítségével, a retket,
uborkát forró marináddal öntjük le és hagyjuk kihűlni. Az almát citromlével vákumozzuk és 100
C-on 1 percig gőzöljük, egyből hűtjük és leitatjuk.
Édesköménymagos majonéz:
2 tojásfehérje
1 dl zöldolaj
5 g édesköménymag
5 g mustár
citromlé
1 g xantán
Az alapanyagokat egy mérőedényben összeturmixoljuk, amíg majonéz állagot nem kapunk.
Cumikba töltjük.
A reteksalátát összeállítjuk. Megtöltjük a lereszelt salátával és a tetejét a 2-2 golyóval díszítjük,
valamit majonéz pöttyöket nyomunk a tetejére. Borsócsírával és friss zöldekkel (turbolya, zsázsa)
díszítjük.

Pastis szósz:
180 g tojássárgája
300 g sós vaj kockázva

120 g víz
40 g redukció (2 dl fehérbor, 1 dl Noilly Prat, 0.5 dl Pastis, 10 g tokaji borecet)
40 g citromlé
7 g só
Az alapanyagokat egy zacskóban levákumozzuk és 75 C-os vízfürdőbe tesszük 30 percre.
Kivesszük és összeturmixoljuk és adunk még hozzá:
5 g Pastist “nyersen”, 1 g cayenne borsot és 1 kk őrölt édesköménymagot.
Szifonba töltjük és 2 patront adunk rá. Tálalásig 65 C-os vízfürdőben tartjuk.

